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CAPITOLUL I

•

ARHEOLOGIE

O UNEALTĂ PALEOLITICĂ
DESCOPERITĂ LA VĂRĂŞTI
(JUD. CĂLĂRAŞI)
Eugen COMŞA

Cercetările şi descoperirile, de pe întinsul Munteniei, în privinta epocii
paleo l i tice, până în prezent, au fost foarte putine şi de aceea orice descoperire,
cât de măruntă, din acest domeniu, se cuvine semna lată specialişti lor.
Î n cele ce urmează ne vom referi la o unealtă paleolitică descoperită
in anul 1 958, cu prilej u l săpăturilor arheologice efectuate în aşezarea cunoscu tă
în literatura de special itate sub denumirea de Boian A , aflată in marginea de
est a grindului numit de localnici Grădiştea Ulmilor, din cuprinsul fostului lac
Boian, de lângă Dunăre, din vecinătatea localitătii Vărăşti, jud. Călăraşi.
Printre alte probleme interesante urmărite, in campania de săpături din
acel a n ne-am propus să căutăm limita de vest a aşezării Boian A (din faza
Vidra a culturii Boian) amintite. Pentru ati ngerea teiului propus au fos t trasate
câteva şanturi paralele, orientate est-vest, în poqiunea de teren unde p res upuneam
că se află l i mita căutată a statiunii.
Î ntrucât prin săpăturile anterioare, din partea de est a complexului, sub
stratul cuprinzând vestigiile arheologice, din faza amintită, s-au descoperit şi
câteva morminte din aceeaşi vreme, am procedat şi în şantul numit 2 vest
la adânci rea l u i , sub stratul de cultură, cu acel prilej, in careul 4, in s tratul
de pământ galben, la 1 ,20 m adâ ncime, am descoperit o uneal tă de silex, care,
d i n primul moment, ne-a atras atentia prin forma sa deosebită de aceea a
uneltelor neolitice din aceeaşi rocă din stratul de deasupra şi mai ales prin
patina, care acoperă intreaga sa suprafată, pe a mbele feJe. Î ncă de a tunci a m
considerat-o c a fiind o unealtă da tând d i n epoca paleolitică.
Nu putem preciza, cu exactita te, din ce fel de; si lex a fos t făcută unealta,
deoarece patina albicioasă a afectat intreaga supr Mată a piesei. Ţinând însă
seama de fa ptul că pe alocuri patina are o nuan1ă albăstrie, credem că roca
7
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folosită nu a fost silexul de culoare cafenie deschisă, numit balcanic, ci unul d eosebit,
mai apropiat de a cela (d espre care s-a arătat că avea culoare vânătă1 ) sau vineţie
şi albăstrui inchis) 2) , intrebuintat la realizarea uneltelor descoperite, pe marginea
terasei Dunării, in complexul paleolitic de pe locul Malul Roşu de lângă oraşu l
Giurgiu. Prin urmare, considerăm că silexul utilizat provenea d i n platforma prebalcanică,
de la sud de Dunăre. Materia primă, care, după cum s-a arătat cu prilejul publicării
primelor materiale paleolitice descoperite la Malul Roşu, se putea obţine şi din
u nele deschideri naturale, din marginea terasei inalte din stânga Dunării 3) .
Unealta la care ne referim, găsită la Vărăşti, s-a păstrat întreagă şi are
formă regulată, de frunză prelungă (lungime=8 cm), cu lătimea maximă in porţiunea
de mijloc.
Ambele margini ale uneltei sunt retuşate fin, de la vârf până la bază.
Mentionăm că retuşele, din poqiunea dinspre vârful piesei sunt verticale, iar cele
dinspre bază sunt mai inclinate. Datorită unei astfel de metode de retuşare, marginile
piesei sunt groase. Reţinem şi observaţia că la baza retuşelor, pe anumite porţiuni,
se văd re iuşe micute, datorate, probabil, utilizării uneltei.
Piesa a fost lucrată cu deosebită grijă, ceea ce, după părerea noastră, dovedeşte
că a fost realizată nu de un oarecare membru al comunitătii paleolitice, ci de
o persoană pricepută, cu practică îndelungată.
Caracteristicile sale, unealta descrisă mai sus, descoperită pe grindul Grădiştea
Ulmilor, de lângă Vărăşti, datează din epoca paleolitică şi anume aparţine aurignacianului.
Felu l cum s-au făcut retuşele se aseamănă cu acela al unor unelte descoperite
la Malul Roşu, care a fost datat in perioada finală a aurignacianului. Prin urmare,
nu este exclus faptul că atât unealta de la Vărăşti, cât şi cele descoperite in
complexul de la Malul Roşu, să dateze din aceeaşi · vreme şi să apaqină aceluiaşi
complex cultural ale cărui comunităti vieluiau, in zona dintre Vărăşti şi G iurgiu,
desigur şi mai departe de-a lungul Dunării spre est şi spre vest.
27

mai 1 991

NOTE

1.
la

Giurgiu.

2.

C.S. Nicolăescu-Piopşor, Eugen Comşa, Gh. Rădulescu şi Mihai Ionescu:
In: SCIV, VII, 1956, 3-4, p. 225.
Al. Păunescu, Gh. Rădulescu şi M. Ionescu: Săpăturile din tmprejurimile

Paleoliticu/ de

A.rezarea de la Malul Rosu.

In: Materiale, VIII, 1962, p. 130.
3. C.S. Nicolăescu-Piopşor şi colab., op. cit., p.
4. Al. Păunescu şi colab., op. cit., p. 131.
8
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225.

orasului Giurgiu.

OUTIL PALEOLITHIQUE DECOUVERT
A VĂRĂŞTI
(Resume)
Pendant les fouilles executes sur l'ile Grădiştea Uimitor dans le lac du
Boian, a upres le village Vărăşti (dep. de Călăraşi) a la peripherie de l 'agglomera tion
Boian A, a ete trouve un outil en silex. Par ses ca racteristiq ues cette piece
appartien a l 'epoque paleolithique et peut etre da tee vers le fi n de l'aurignacien.
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O unealtă paleolitică descoperită la Vărăşti
(jud. Călăraşi)
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TEZAURUL DE LA SULTANA

Cornel BĂ LCESCU

Ală turi de Constantin Isăcescu, am efectuat, în l u n i le augus t-septembrie
1982, o săpătură de salvare în tell-ul gumelnitean Malu Roşu de la Sullana,
comuna Mânăstirea, judetul Călăraşi.
Malu Roş u este numele dat de localn ici tell-ului, deoarece, privi nd d i nspre
lac
Iezerul Mare a l Mostiştei
în râpa care secJionează aşezarea, se vede
chirpiciul ars la roşu, rămăşiJă a locuinJelor şi cuptoarelor.
Colegul Isăcescu şi-a continuat cercetarea în şanJurile VI, VII şi VIII,
pe mijlocul aşezării, iar eu am trasat şi cercetat şantul IX pe partea sudică
a tell-ului şi şa nJu l X pe latura nord ică. Ambele sectiuni au avu t lu ngimea
d e 30 m şi lăJimea de 3 m şi se aflau în apropierea rupturii bruşte de pantă,
d intre tel l şi două viroage foarte abrupte, care-I mărgi nesc la nord şi sud.
Spre vest tell-ul era apărat cu un şanJ cu val, in terceptat de col egul C. Isăcescu
într-o săpătură anterioară.
Aşezarea eneol itică gumeln iJeană de la Sultana - Malu Roşu a fos t cerceta tă
de-a l ungu l a aproape şase decenii de Ion And rieşescu, Vladimir D u m i t rescu,
N iJă Angelescu, Barbu Ionescu, Constantin Isăcescu şi subsem natul, cu rezultate
deosebit de spectacu loase, pri ntre care şi cel mai mare, ca n umăr de piese,
teza u r din aria nord-d unăreană a culturii Gumel niJa-Kara novo VI.
Î n anul anterior, 1 981 , C. Isăcescu descoperise în S VI, o locuinJă, pe
care pe bună d reptate o num ise a olarului, deoarece conJi nea foarte m u l te vase
întregi, între care străchinile şi castroanele erau puse vraf, u n u l într-a l t ul .
Eu am avut şansa s ă descopăr în S IX l a numai 3,50 m distanJă de
locui nJă, cuptorul olarului, cu un extraord inar de bogat material ceramic
13
saci mari plini c u cioburi de vase, majoritatea intregibile, apaqinând categoriei
fazei GumelniJa A 2 1 ) .
Î n sfărămăturile cuptorului de olar, descoperit de mine cuptor prăbuş it
încă d i n vechime - am găs it 11 piese de aur, în ti'mp ce la Vidra 2) s-au găs it
2 piese, la Vărăşti 3) 6, la Gumelnita 4 ) 3, la Vlădiceasca 5 ) 1 piesă, la Ch irnogi 6 )
3 obiecte , în s fârşit, la Crăsa ni 7 ) 1 piesă (?).
Deci în şase loca lităli din aria nord-dunăreană a cOiturii GumelniJa-Karanovo
VI, au fost descoperite 16 piese de aur, în a şap tea cea de la S u l tana, Malu
am descoperit 1 1 obiecte, deci în şapte aşezări sau necropole, în total
Roşu
s-a u găsit 27.
11
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De remarcat că din tre cele şapte tezaure gasite la nordul Dunării, cel
de la Sultana este cel mai mare ca număr de piese, dar al doilea ca greutate
36, 17 g
fată de masiva brătară de la Vlăd iceasca
80 g.
Î n aria sud-dunăreană a culturii Gumelni ta-Karanovo VI, s-au găsit numai
patru tezaure: la Ruse8) , Hotnita 9) , Koşarita 10) şi Varna 1 1 ) . Aces ta din urmă
(in două necropole) este copleşitor ca număr de piese şi greutate.
Revenind Ia tezaurul de la Sultana, acesta după cum am arătat mai
sus, cuprinde 1 1 piese, grupate in 5 categorii, după cum urmează:
l. Trei statuete bombate (convex-concave) rotunde, având in centru un orificiu
mare, iar la margine o prelungire in formă de trapez, care marchează capul, perforat
de două orificii �ici, care marchează ochii. Ele sunt confectionate din tablă subtire
de a ur, prelucrată prin ciocănire. Figurinele reprezintă, intr-o formă stilizată, femeia
in momentul naşterii 12) şi fără îndoială aveau un rol magic.
a) Sta tuetă discoidală, cu trapez. (Fig. 1 a). Diametru! 4,6 cm, grosimea
0,6 mm, greutatea 9,480 g.
b) Statuetă discoidală cu trapez. (Fig. 1 b). Diametru! 3,9 cm, grosimea
1 mm, greuta tea 1 0,250 g.
c) Statuetă discoidală, cu trapez, dar trapezul lipseşte fiind rupt Ia nivelul
orificiilor care marchează ochii. (Fig. 1 c). Diametru! 2,6 cm, grosimea 0,5
mm, greuta tea 2,600 g.
Aceste trei obiecte sunt asemănătoare, dar nu identice ca formă, cu una
din statuetele de Ia Vidra 13 ) .
Interesant este că, in Muzeul Oltenita, avem o copie in lut 14 ) a statuetelor
de aur cu trapez, dar care nu are orificiul mare din mijlocul d iscului. Aceas ta
dovedeşte cât de necesare le considerau gumelni teni�, dacă in lipsa aurului,
făceau replici d i ntr-un material aşa de comun ca lutul.
Obiectele din această categorie datează din Faza Gumelnita A 2.
2. Statuete discoidale, fără trapez şi orificiul mare central, convex-concave,
cu două mici orificii care marchează ochii.
a) Statuetă discoidală 15 ) (Fig. 2). Diametru! 1 ,5 cm, grosimea 0,5 mm,
greutatea 0,450 g.
b) Statuetă discoidală, sfărâmată la recoltare in 36 de bucătele. Greutatea
0,490 g.
Şi d i n această categorie avem la Oltenita 7 replici 16) in lut, evident
mai grosolan executate decât cele de aur.
Această categorie de obiecte datează din Faza Gumeln ita B 1 .
Coexistenta acestor două categorii d e obiecte, datând din faze diferite
d uc la concl uzia că teza urul de la Sultana, a fost acumula t intr-o perioadă
mare de timp (câteva secole) şi ascunse in s fărâmăturile cuptoru lui mult după

12
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1eşuea acestuia din uz. Repet afirmatia de la inceputul articolului de fată, toată
ceramica găsită in zona cuptorului apartine Fazei Gumelnita A 2.
17
3. Saltaleoni ) din şuvită de aur. Fig. 3, a, b, c, d:
a) Lungimea 4,5 cm, diametrul 4,5 mm, grosimea 0,4 mm.
b) Lungimea 5 cm, diametrul 4 mm, grosimea 0,4 mm.
c) Lungimea 2,4 cm, diametrul 3 mm, grosimea 0,4 mm.
d) Lungimea 2,2 cm, diametrul 3,5 mm, grosimea 0,4 mm.
Toate cele patru saltaleoni au greutatea de 7,350 g.
4. Lăntişor (Fig. 4), format din şapte verigi de sârmă de aur. Sârma are
sectiune circulară.
Lungimea 7 cm, greutatea 5,30 g, grosimea verigilor 0,6 mm. Lăntişorul
este deocamdată unicul găsit in aria culturii Gumelnita-Karanovo VI 18) .
5. Verigi din şuviJă de aur 19) (Fig. 5). Diametrul 0,7 cm, lăJimea 2 mm,
grosimea 0,4 mm, greutatea 0,230 g.
Obiectele au fost confeqionate din aur nativ şi, deoarece n-au putut fi analizate
din punctul de vedere al compozitiei, recurg la analiza făcută in Bulgaria, la HotniJa,
şi anume: aur 92,30%; argint 7,50%, foarte putin fier, cupru şi plumb.
Cum in aria nord-dunăreană a culturii Gumelnita-Karanovo VI, nu există
nici zăcăminte, nici nisip aurifer in râuri, este limpede că aurul tezaurului de
la Sultana are origine sud-dunăreană, ba chiar mai mult, datorită similitudinii până
la identitate cu unele piese de la Hotnita, Ruse şi Varna, ele au fost chiar confectionate
la sud de Dunăre.
Alături de aceste obiecte de aur, la Sultana in acelaşi loc, au fost găsite
şi câteva mărgele de şist calcaros, in formă de rondele şi butoiaş (Fig. 6), de
asemenea prezente la Varna20) .
Cum la nord de Dunăre, obiecte de aur, provenite din necropole au fost
găsite doar la Vărăşti (vezi nota 3) şi Chirnogi (vezi nota 6), tot comparativ
cu marele tezaur de la Varna, ne putem aştepta ca in cazul cercetării unor noi
necropole
numărul
la Chirnogi, GumelniJa, Vlădiceasca, Măriuta, Sultana etc.
obiectelor de aur să sporească vertiginos.

NOTE

1. Studierea cuptorului şi a materialului ceramic, le-am cedat domnului Mihai Şimon, de
la Institutul de Arheologie Bucureşti.
2. Eugen Com§a, in SCIVA , 2, tomul 25, 1974, P.181, Dinu V.Rosetti, in PMMB , 1, 1934,
pp. 23-46 . Vezi Eugen Comşa, în Apulum, XII, 1974, pp. 13-23. Acelaşi autor. Neoliticul pe teritoriul
consideraJii, Bucure§ti, 1987, Fig. 24n, 8.
Romdniei
3. Eugen Com§ll, ari. cit. în Apulum, XII, 1974 §i op. cit. 4 din cele 6 piese au fost
găsite in M 55.
.
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4. Hortensia Dumitrescu, în Dacia, N.S., 5, 196 1 , p. 79, Fig. 7 şi pp. 80-81; Eugen Comşa,

XII,

în Apulum,

1974, Fig. I I/5, ·6 şi Neoliticu/ ... , Fig. 24/5, 6; Vladimir Dumitrescu, în Dacia,

Acelaşi autor, în Dacia;

1,

probabil din greşeala desenatorului nu are decât 7 obiecte.

1924, Fig. 9, obiectul 8, dar Fig. 9

1925, pp. 29-103, Fig. 75 şi în IPEK,

12,

1 939, p. 38 şi 43.

5-6. Obiectele sunt deocamdată inedite. Mu11umesc şi pe această cale domn u l u i Done Şerbănescu,
pentru

informa!ie.
7. Este vorba de o mărgică, la Ion Andrieşescu, Piscul Crăsani, Bucureşti,

1 924, p. 92,

despre care autorul spune doar că nu poate ri dacică, Fig. 270 de la p. 88, în care desen u l este
destul de confuz imprimat. Totuşi distinsul neolitician Vladimir Dum itrescu afirmă în art. cit., Dacia,
I l , 1 925, p. 99, că piesa este gumelni!eană. Semnul de întrebare din text se referă la inexistenta,
l a Piscul Crăsani, a unui strat gumelni!ean, acolo găsindu-se doar cultura Boiau, faza Bolintineanu
şi Latene dacic. Obiectul pierdut între timp, poate fi totuşi gumelnitean, deoarece în săpături s-au
mai găsit obiecte disparate apartinând altor epoci decât cele apărute în straturi le cercetate. Însuşi
semnatarul acestor rânduri, a găsit, între cioburi apar!inând culturii Cernavodă 2, o săgeată de bronz,
cu seqiune triunghi ulară, de tip scitic. Înclin deci să cred că domnul

Prof. Vladimir Dumitrescu

are dreptate.
8. Ghiorghi

Ghiorghiev şi Nicola Anghelov, în Jzvestija na Arheo/oghiceskia Institut, XXI,

Sofia, 1957, p. 98, Fig. 58.

9. Nicola Anghelov, în Arheo/oghija, Sofia, 1,
1 0. Vasil

11.

Micov, în Izvestija, Sofia, 7,

lvan

lvanov. Sakro1•ista 11a

1959, 1 ·2, p. 45.

1 934, p. 209.

Vammskis halcoliten, Sofia, 1978.

1 2. Conf. părerii Hortensiei Dumi trescu, art. cit. p. 88 şi nota 3 1 , pre-cum şi Eugen Comşa,
în SCJVA , Tom 25, 2,

1 974, p. 189.

13. Eugen Comşa, Neoliticul
în PMMB,

1 -2, p. 45. La Varna, lvan lvanov,
M 31,

Pl.

Fig. 24n, p. 177. De asemeni Dinu V. Rosetti,
op. cit.

Fig.

14, M 43, Fig. 27, Pl.

14;

Pl. 1 7, M 2; Pl. 1 9,

M 36.

1 4.

Piesa este expusă în expozitie.

1 5 . La Ruse, Ghiorghi Ghiorghiev, art. cit., Fig. 58, p. 98. La Varna, lvan

cit.

Fig. 25, Pl.
16.

art. cit.,

1 , 1 934, pp. 23-26, Fig. 2/1 . La Hotni!a, N . Anghelov, în Arheologhija, Sofia, 1, 1959,

15, M 1 1 ;

Găsite

Pl. 1 6,

M 36;

lvanov, op.

Pl. 36, M 3.

la G u melnita şi Căscioarele

Ostrovel.

1 7. Varna, op.

cit., Pl. 1 5 .
1 8. L a Varna, op. cit., există verigi simple, nelegate între ele

1 5 , P l . 20,

Fig. 1 5 , Pl. 7 M

1;

Pl.

Pl.

26,

M 43.

1 9. La Varna, op.
20. Op.
M 36;

rondele şi

cit., P. 1 9, M 3 1 .
cit., Fig. 3 7 şi Pl. 38. Tot aici apar însă şi mărgele
butoiaş tot de aur în

sondele de aur,

Pl. 3 1 , M 43.

LE TRESOR DE SULTANA
(Resume)
L'auteur decrit un tresor eneolithique <le Gumelnita, tout en or, qui
trouve â Sultana, dans le tell Malu Roşu, departement de Călăraşi.
14
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se

Le tresar qui est le plus grand, en tant que nombre de pieces, de l'espace
nord-danubien de la culture Gumelniţa, comprend:
Trois statuettes en forme de disque, ayant au centre u n grand orifice,
et a l'extremite du disque, un prolongement trapezoi'dale perfore par deux petits
orifices, deux statuettes (l'une des deux ecrasee) en forme de disque, avec deux
petits orifices a l'extremite. Ces deux types de statuettes sant bombees, con
vexes-concaves et representent des femmes enceintes, et elles sant confectionnees
en t6le d'or.
4 (quatre) pieces de saltaleone usinees, aussi, en t6le delicat d'or .
Une chainette formee de sept anneaux d'or, l'unique, d'ailleur, j usqu'a
p resent, dans la cul ture Gumeln iţa-Karanovo VI.
Un anneau de fii d'or.
Le tresar entier a 36,1 70 g comme poids.
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c

b

a

Fig.l Statuete discoidale tip "pandativ" confectionate din aur.

Fig.2 Statuetă discoidală din aur.
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Fig.4 Lănţişor d i n aur.

Fig.5 Verigă din aur.

Fig.6 Mă rgică din şist calcaros.
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RAPORTURILE DINTRE COMUNITĂŢILE
CULTURII GUMELNIŢA ŞI CELE ALE
ASPECTULUI CULTURAL ALDENI II,
REPREZENTATE PRIN FIGURINELE
ANTROPOMORFE
Eugen COMŞA

Prin săpăturile arheologice, din u ltimele decenii, s-au scos la iveală, din
cuprinsul aşezărilor apaqinând purtătorilor culturii Gumelnita şi ai aspectului
cultural Aldeni II, diferite tipuri de figurine antropomorfe, modelate din lut
a rs şi u nele făcute din plăcute de os. Se cuvine subl iniat că fiecare fază a
culturii Gumelnita este caracterizată prin anumite tipuri de figurine.
Mentionăm constatarea că, până in prezent, i n aşezările gumelnit ene s-au
descoperit destul de multe figurine de lut ars, multe din ele fiind publicate
în d iverse lucrări, pe când dintre figurinele găsite în aşezările de tip Aldeni
I I s-a u publicat mai putine figurine. Acum avem avantaj u l să _dispunem de un
lot destul de n umeros de astfel de figurine, care au fost adunate, cu 50 de
a n i în u rmă, prin săpăturile arheologice efectuate de către prof. Gh. Ştefan,
din cuprinsul aşezării cunoscută în literatura de specialitate sub denumirea de
Aldeni, care, de fapt, se afl ă in vecinătatea localitătii Fulga din j udetul Buzău.
Î n perioada când s-au efectuat săpăturile localitatea apaqinea de comuna Aldeni.
Lotul de figurine mi-a fost cedat spre publicare de către prof. Gh. Ştefan 1 ) ,
·
ca urmare săpăturilo r pe care le-am efectuat, în colaborare, la Fulga, în anul
1 955.
Î n lucra rea noastră ne vom referi, mai întâi, la diferitele categorii de
figurine a ntropomorfe de lut a rs din aria de răspândire a culturii Gumelnita
şi apoi la cele din a realul aspectului cultural Aldeni II, găsite la Fulga.
Se cuvine să amintim câteva amă nunte cu privire la modul cum se rea l izau
figurinele de lut a rs a tât cele gumelnitene, cât şi cele de tip Aldeni II de
la Fulga.
O caracteristică importantă este aceea că, atât cele găsi te în aşezările
de tip Gumelnita, răspândite pe un teritoriu vast, cât şi cele descoperite în
aşezarea Aldeni II de la Fulga, a u corpu l şi membrele modelate din câte două
j umătăti 2) . Fiecare din ele cuprindea o parte din corp, o mână şi un picior
(fig. 1). Î n con tinuare, cele două jumătăti, astfel realizate, erau lipite, cu g� ijă,
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www.cimec.ro

una cu alta. Pe corpul astfel format se lipea, mai întâi capul, modelat separat.
Din această cauză, de multe ori, se găsesc căpşoare desprinse de corp. După
aceea, to:ită suprafata figurinelor era acoperită cu u n strat subJire de l u t fin .
Î n continua re, s u b formă de pastile m ici, rotunde, se aplicau cele c e reprezentau
sânii şi ombilicul. Alte astfel de detalii sunt lipite pe picioare, anume gen unchii
şi fl uierele picioarelor.
După cum am amintit figurinele din fiecare fază de evolu tie a culturii
Gumelnila au anumite caracteristici defi nitorii, atât in ceea ce p riveşte modelarea:
'
capului, a corpului, a bratelor şi a picioarelor.
Vom analiza comparativ, pe rând, forma fiecărei păqi a figuriqelor d i n
cele două loturi, pentru a preciza asemănările şi deosebirile dintre ace�tea,
având in vedere faptul că deosebirile indică diferente de o rd i n cronologic, pe
când asemănările dovedesc paralelismul in timp şi raporturi mai strâ nse intre
cele două categorii de comunităJi avute in vedere.
Dacă analizăm caracteristicile figurinelor din faza Gumel nita A 1, descoperite
in aşezarea de la Vidra, vom observa că ele au capu l de formă hexagonală
sau rombică3 ) . În această privintă ele se deosebesc de majorita tea figurinelor
de tip Aldeni II de la Fulga. Fac excepJie numai două figurine, din acel com p lex,
care au şi ele capul romboidal (fig. 2/1, 2). Retinem observaJia că pe una
d i n aceste piese este reliefată zona sprâncenelor şi sunt i nd icati ochii prin
linii i ncizate (fig. 2/1 ) . De asemenea, in păqi, mai jos de ochi, s-a făcut câte
u n o rificiu m icuJ. Considerăm .că acel cap provine de la o figurină care este
mai veche din lotul avu t in vedere şi că datează de la sfâ rşitul fazei Gumelnita
A 1. Faptul este confi rmat şi de marcajul de pe piesă, con form căruia cap u l
de figurină s-a găsi t la adâncimea d e 2 m, adică in n ivelul cel mai vechi,
cu materiale de tip Aldeni Il, de la Fulga. Cea de a doua p iesă a re cap u l
tot de formă rombică, c u och i i redati p r i n câte o inJepătură (fig. 2/2). Con siderăm
că ş i aceasta datează din aceeaşi perioadă.
Corpul figurinelor din faza Gumelnita A 1 este, de obicei, mai lat la
partea i nferioară şi mai ingust in dreptul pieptului 4 ) . În această privinJă, celor
două p iese de Ia Fulga le lipseşte corpul.
Figurinele din faza amintită de la Vidra au un decor bogat alcătuit
din linii i ncizate, care, probabil, redau, in unele cazuri, ornamentele de pe
diferite piese de îmbrăcăminte, purtate de femeile din acea vreme5 ) . Pe figurinele
de Ia Fulga n u s-a făcut u n astfel de decor.
Figuri nele antropomorfe din faza Gumelnita A 2 de la Vidra p rezintă
alte elemente specifice. Capul lor este adesea de forma rotu ndă sau ovală, impăqit
in doi lobi rotunzi, despărJiJi de nasul proeminent realizat prin apăsarea lutului
moale intre două degete6) . O formă asemănătoare o a u majoritatea capetelor
20
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de figurine găsite la Fulga (fig. 2/3, 4). Capete similare au şi figurinele din
faza Gumelnita A 2 de la Sultana?) şi Căscioarele8 ) .
Pe capetele figurinelor de la Vidra, din faza amintită, adesea sunt ind icati
ochii i n relief9 ) , pe cele de la Fulga n u sunt i ndicati.
Pe ambele categorii de piese, de-a lungul margi nilor laterale ale cap ului,
s-a făcut câte u n şir de orificii mici 10 ) . Astfel de orifici i sunt pe majoritatea
capetelor de figurine gumeln itene. Precizăm că pe cele de la Fulga sunt, de
regulă, câte t rei orificii (fig. 2/3, 4). Un element specific figurinelor gumeln itene
este acela că pe bărbia majoritătii lor, se observă câteva inJepături, dispuse
i n şir orizontal 1 1 ) , care, presupu nem, că i ndică un fel de tatuaj. Pe n ici un
cap de figurină de la Fulga n u se văd astfel de inJepături.
După cum am amintit, corpul figu rinelor, din cele două loturi, are o
formă asemănătoare, având aceeaşi lătime. Pe corp se aplica u sau se real izau
prin ciupire, sânii şi u neori ombilicul. Pe corp, pe unele figurine de la Vidra,
d i n faza Gumelnita A 2, s-a făcut un decor compus din linii incizate 1 2 ) . Ast fel
de ornamer.tare n u se găseşte pe figurinele de la Fulga (fig. 3/1 ) .
Atât pe figurinele gumelnitene din faza Gumeln i ta A 2 , cât şi p e cele
de la Fulga (fig. 3/2), s-a i ndicat adesea sexul prin forma u n u i triu ngh i , din
linii incizate. În spate, i n relief, s-au reprezentat totdeauna fesele.
B ratele, i n cazul figurinelor din faza avută i n vedere de la Vidra, s u n t
c a două prelungiri laterale, scurte u neori, c u ext remi tătile arcuite putin î n sus13 ).
La Fulga, figurinele au şi ele mâinile ca prelungiri scurte arcu i te putin in
sus (fig. 1/1) şi u neori sunt indicate bratele ca fi ind întinse orizontal, cu antebratele
îndoite in unghi drept.
Figurinele din cele două loturi au asemănătoare şi forma picioarelor
(fig. 3/3, 4), anume sunt destul de groase, alăt urate şi despăqite print r-o şănJu ire
lată, pe ambele fete sau prin câte o linie i ncizată 14 ) . La partea lor i n ferioară
erau indicate labele picioarelor, uneori ingroşate, ceea ce înseamnă că redau
un fel de incăltăminte (fig. 3/3).
Majorita tea figurinelor din faza Gumelnita B, din aşezarea de la Vidra,
au, de obicei, o formă deosebi tă ş i au fost modelate neglijent 1 5 ) · Ele reprez i n tă
n umai capul, corpul şi bratele, fără şolduri şi picioare. Partea i n ferioară se
termină printr-o suprafaJă orizon tală, pe care puteau fi aşezate figu rinele pe
verticală. Capul este modelat negl ijent, cu nasul făcut prin ciupire. Pe corp,
de regulă, s-au indicat n u mai sânii. B ratele sunt redate sub forma unor prelungiri,
laterale, scurte, conice 1 6) . Mai rar, sunt ca prel ungiri scurte, destul de late 1 7) .
Unele figurine, d i n faza amintită, sunt ma i st i l izate , au co rp u l, incl usiv
zona picioarelor, reprezentate u nitar. Privite din faJă, ele au forma dreptunghiu lară,
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cu indicarea, în relief, a sânilor şi a triunghiului sexual printr-un triunghi din
l i n i i i ncizate 18 ) .
O altă categorie de figurine din aceeaşi fază (de la Vidra) s-au modelat,
tot neglijent, redau capul, corpul, picioarele, uneori având şi decor din l i n i i
i ncizate 19) . Înt re figurinele de t i p Aldeni I I de I a Fulga n u este documentată
nici o figurină asemănătoare cu cele descrise din faza Gumelnita B.
Datele prezen tate ş i d i n comparatia făcută, în privinta caracteristicilor
figuri nelor de lut ars din seria celor descoperite în aşezarea de Ia Fulga, cu
cele scoase la iveală din cuprinsul diferitelor aşezări gumelnitene din Mun tenia,
datând din diferitele faze, rezultă că acelea de la Fulga se aseamana numai
prin două p iese cu acelea din faza Gumelnita A 1 , iar celelalte prezintă o
serie de analogii cu acelea din faza Gumelnita A 2.
În cele ce u rmează ne vom ocupa de lotul mic, dar i n teresant, al figurinelor
de os, care au fost descoperite în aşezarea de Ia Fulga, în cursul săpăturilor,
de acum 50 de ani, efectuate sub conducerea prof. Gh. Ş tefan.
Aceste figurine de os sunt importante prin aceea că p rovin d i n a real u l
culturii Gumelnita şi datorită tipurilo� diferentiate din fiecare fază a u nor astfel
de piese, ele pot fi datate cu exacti tate. Prin urmare, ele pot servi la p recizarea,
cu certitudine, a raportului cronologic dintre fazele de evolutie ale culturii
Gumeln i ta şi fazele aspectului cultural Alden i I I, documentate î n aşezarea de
Ia Fulga. Concluzie care este valabilă 'şi pentru restul complexelor din arealul
Aldeni II.
O primă piesă de Ia Fulga, este deosebită de toate celelalte şi totuşi
credem că reprezin tă şi ea o figurină mult stilizată. A fost lucrată dintr-o plăcută
de os plată şi prelungă, de formă ovală. La partea superioară are pe mijloc
un orificiu, iar pe cele două margin i l ungi, are câte două grupuri, dispuse
s imetric, de câte două crestături, nu prea adânci (fig. 4/1) . Nu am găsit analogii
pentru această piesă in aşezările gumelnitene.
Cea de a doua piesă de Ia Fulga s-a realizat tot dintr-o plăcută plată de
os, de formă ovală, prelungă, având pe partea superioară, pe margini, câte două
crestături mici, triunghiulare, dispuse simetric. Ele despart capul de restul corpului,
iar prelungirile micute, dintre cele două crestături, de pe fiecare parte, reprezintă
bratele. Pe corpul ei nu sunt indicate nici un fel . de amănunte anatomice (fig. 4(2).
Este i n teresan t faptul că această figurină are analogii, atât in arealul
culturii Gumeln iJa, dar, tocmai Ia Şumen in Bulgaria 20 ) , cât şi i n aria cu lturii
SălcuJa, Ia G n iliane 21 ) , la sud de Dunăre. Pe piesele amintite d i n Bu lgaria,
de asemenea, nu s-a trasat n ici o l i n ie.
Este important faptul că figurine asemănătoare ca formă cu cele amintite,
au fost descoperite în aşezarea Gumel nita i n zona care separă cele două niveluri
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inferioare ale stratului A22 . Prin urmare, ele se plasează în timp în perioada

timpurie a fazei GumelniJa A 2.
A t reia piesă de la Fulga este importantă prin aceea că are a nalogii
apropiate, în privinta formei şi a decorului, î n alte aşezări gumelniJene.
Figurina este fragmentară şi a fost lucrată dintr-o plăcută mai groasă
de os. S-a păstrat numai partea inferioară, de la mijloc în jos. ·Marginile ei
s u n t arcuite şi se u nesc în unghi. Pe această piesă este indicat, prin linii i ncizate,
triunghiul sexual şi l in ia despărJitoare a picioarelor (fig. 4/3).
Subliniem că figurine similare, la nord de Dunăre s-au găsi t numai în
aşezarea Gumelnita 2 3) , iar altele, mai multe în Bulgaria, în câteva statiuni gumel
n i tene2 4 ) . Aceas tă categorie de piese, cu forme specifice, după părerea noastră
se plasează în timp, tot după faza de t ranzitie şi . înainte de _faza GumelniJa
A 2.
Următoarea figurină, prin toate elemen tele sale este specifică pentru
cultura GumelniJa.
Este o figurină fragmentară făcută tot dintr-o plăcută de os, mai groasă.
D i n ea s-a păstrat partea inferioară a corpului şi picioarelor. Acestea corespund
cu o porţiune mai îngustă, cu o despicătură de formă triunghiulară, prelungă,
i n t re ele. Astfel păqile inferioare ale picioarelor sunt puJin depărtate între
ele ş i a u marginea de jos arcuită. Prin grupuri de câte trei linii i ncizate paralele
este indicat triunghiul sexual, iar mai jos s-au făcut două grupuri de câte 2
l i n i i orizontale şi o altă li nie, care delimitează laba piciorului (fig. 4/4).
Prin caracteristicile sale figurina datează din timpul fazei GumelniJa A 2
şi nu se deosebeşte prin nimic de piesele similare, din acea vreme, găsite în aşezările
gumelniJene din preajma Dunării. Amintim că astfel de figurine de os au fost scoase
Ia iveală prin săpături arheologice din aşezările gumelniJene de la: Sultana, Gumelnita,
Căscioarele, lângă Dunăre, dar şi la Gherăseni, Glina, Vidra şi Siliştea-Videle25 )
Ia diferite distante de fluviu. U n n umăr apreciabil de figurine de os de acelaşi
tip, s-au descoperit şi în s tatiunile gumelnitene din Bulgaria de est.
Ultima figurină la care ne referim, prin forma sa este deosebită de toate
celelal te descrise mai sus (fig. 4/5).
Figurina este aproape întreagă, are capul de formă triunghiulară cu laturile
putin a rcuite. Acesta este destul de mare în raport cu restul piesei. Pe cele
două laturi ale capului s-a făcut câte un şir de câte trei orifici i m ici, rotunde.
aşa cum se obişnuia şi la figurinele modelate din lut.
Putin mai jos de cap, in păqi, prin câte două crestături triunghiulare
m ici s-au del im itat bratele scurte, cu câte un orificiu p e fiecare parte. Partea
i n ferioară a corpului are forma d reptunghiulară, cu margi nea de jos putin a rcui tă.
Figurina nu este ornamentată. Prin forma capului, piesa se deosebeşte de toate
23
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celelalte. În schimb, prin partea inferioară, de formă dreptunghiulară considerăm
că figurina se încadrează in seria celor de la sfârşitul culturii Gumelnita, cu precizarea
că in functie de forma deosebită a capului aceasta trebuie plasată in timp in
perioada de inceput a fazei Gumelnita B. Formulăm această presupunere tinând
seama de forma capului triunghiulară asociată cu corp dreptunghiular, deoarece
toate celelalte figurine din faza finală a culturii Gumelnita au capul de formă:
dreptunghiulară, pătrată, trapezoidală, hexagonală, rotundă sau ovală26) . Dacă avem
in vedere forma dreptunghiulară a părtii inferioare a figurinei descrise putem aminti
piese gumelnitene din aceeaşi fază descoperite in sudul Munteniei la: Cuneşti,
Sultana, Vidra şi Tangâru 27) .
Dacă se va confirma presupunerea noastră, atunci va t rebui să admitem
că in aşezarea de l a Fulga s u n t depuneri arheologice ? a tând d i nt r-o p e r ioadă
corespunzătoare fazei Gumelnita B.
Figurinele antropomorfe de lut ars şi de os prezentate, descoperite la Fulga,
in aşezarea de tip Aldeni Il, prin caracteristicile lor, dovedesc că in statiunea
avută in vedere, cele mai vechi depuneri datează din perioada corespunzătoare
inceputului fazei Gumelnita A 1 din sudul Munteniei. Nivelul al doilea, din cuprinsul
acelei aşezări, se plasează in timp, in intregime, in perioada fazei Gumelnita A
2, iar nivelul superior, tinând seama de ultima figurină de os descrisă, se plasează,
probabil, la inceputul fazei Gumelnita B 1.
Ţinând seama de datele prezentate, referitoare la diferitele tipuri de figurine
de lut ars şi de os, descoperite in aşezarea de tip Aldeni I I de la Fulga, ajungem
la u nele concluzii istorice destul de importante:
• Aspectul cultural Aldeni II a evoluat in arealul său
dacă avem in
vedere datele obtinute prin analiza comparativă a figurinelor din aşezarea de la
Fulga, începând, aproximativ, din timpul fazei Gumelnita A 1 şi terminând, aproximativ,
la inceputul fazei Gumelnita B 1. Este posibil, ca in alte complexe de tip Aldeni
II evolutia să fi continuat o anumită perioadă.
• Elementele de asemănare semnalate in privinta diferitelor tipuri de figurine
de lut ars şi de os de la Fulga, cu cele din diferite aşezări de tip Gumelnita
constituie o dovadă evidentă că intre comunitătile celor două complexe culturale
au existat relatii destul de strânse şi i ntense.
NOTE
1. Îi sunt

recunoscător pror.

Gh. Ştefan pentru amabilitate de a ne ceda spre publicare

acele figurine.

2.

D i n u V. Rosetti: Steinkupferzeitliche Plastik aus einem Wohnhiigel bei Bukarest. În:

12, 1 938, de ex. pl. 11/3,
3. Ibidem, de ex.

4.
pl.

1 2/2, 5.
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JPEK,

4.
5.
6.
7.
p.

104

(pl.

Ibidem,

de ex.

pl.

Ibidem,

de ex.

pl.

12/1.
12/1, 2.
13/12.

de ex. pl.
1. Andrieşescu: Les fouilles de Sultana. În: Dacia, 1,

Ibidem,

XXXV/1-3) .

1924,

p.

100

(pl.

XXXI V/1 4 şi
,

8. G h . Ştefan: Les fouilles de Ctiscioarele. În: Dacia, I l , 1 925,. p. 178 (fig. 39/4) .
9. D i n u V. Rosetti: op. cit., de ex. pl. 13/11.
1 O . Ibidem, de� ex.· pl. 12/2.
1 1 . Ibidem, de ex. pl. 14/3, 4.
12. Ibidem, de ex. pl. 14/3, 5.
13. Ibidem, de ex. pl. 14/5.
14. De ex. la Căscioarele (Gh. Ştefan: op. cit., p. 178, fig. 39/6, 7, 1 1 .
15. Dinu V . Rosetti: op. cit., pl. 15/1-10.
16. Ibidem, de ex. pl. 15/1-3.
17. Ibidem, pl. 15/8.
18. Ibidem, pl. 15/9.
1 9. Ibidem, pl. 16.
20. Anna Radunceva: Doistoriceskoiskusstvo v Bolgarii. Sofia, 1 973, fig. 103.
21 . Nedelcio Petkov: KlasificaJiia 11a ploskite kosmi idoli v Balkano-Dunavskata oblasti. În:
Godi§nik-Piovdiv, I l , 25-37.
22. Vladimir Dumitrescu: GumelniJa. Sondajul stratigrafic din 1 960. În: SCIV, 17, 1 966, 1 ,
p . 44.
23. Ibidem, p. 94 (fig. 29/1. 2) .
24. De ex. la Nevski (aşezar� Sultan) (V. Mikov: Izvestia- Institut, 8, 1 934, p. 204, fig.
136/3) ; la Şumen (aşezarea Kodja Dermen) (Nedelcio Petkov: op. cit. , pl. 31, fig. 7/6) .
25. Eugen Comşa: Les figurines en os appartenant t:l la phase moyenne de la culture GumelniJa.
În: Dacia, XXIII, 1979, p. 69-77, unde se precizează şi bibliografia pentru fiecare piesă.
26. ldem: Delpre jigurir�ele antropomorfe plate de os, de la sf4rsitul culturii GumelniJa de
pe teritoriul Rom4niei. În: Peuce, X, 1991, p. 9-11 (fig. 1 -3 ) .
27. Ibidem, p. 9-1 1 (fig. 1-4) cu indicarea bibliografiei respective.

LES RAPPORTS DES COMMUNAUTES DE LA
CULTURE GUMELNITZA AVEC CELLES DE
L'ASPECT CULTUREL ALDENI II REPRESENTES
PAR LES FIGURINES ANTHROPOMORPHES
(Resume)
Dans l'ouvrage l'auteur pr�sente les caract�ristiques des figurines anthropomor
phes qui proviennent de l'ar�al de la culture de Gumelnitza. De meme sont pr�sent�s
les caract�ristiques des figurines en terre cuite et en os, d�couvertes dans l'agglom�ration
de Fulga (dep. Buzău) qui appartienent â l'aspect culturel Aldeni II. Q uelques
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figurines de Fulga ont des analogies avec des exemplaires appartenant â la phase
A 1 de la culture de Gumelnitza. La majorit� des exemplaires sont ressemblentes
avec figurines appartenant â la phase Gumelnitza A 2, enfin une figurine en os
qui est semblable aux figurines en os appartenant â la phase Gumelnitza B 1 .
Les figurines mis a u jour â Fulga t�moignent non seulement parall�lisme
en temps de cette agglom�ration �vec les complexes appartenant aux phases indiqu�es
plus baut de .la eul ture de Gumelnitza mais aussi les liens �troites, surtout d'ordre
spirituel entre groupes de ces deux communaut�s.
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1 Fulga. Moiti�s des figurines provennant de l'agglom�ration de type

Alde ni II.
Fig. 2 Fulga. Tetes des figurines provennant de l'agglom�ration de type

Aldeni Il.

Fig. 3 Fulga. Figurines fragmentaires ( 1-2) et pieds des figurines (3-4) provennant

de l'agglom�ration de type Aldeni I l.
Fig. 4 Fulga. Figurines en os provennant de l'agglom�ration de type Aldeni
Il.

1
Fig. l Jumătăti de figurine din aşezarea Aldeni II de la Fulga.
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2

4

Fig.2 Capete de figurine din aşezarea Aldeni II de la Fulga.

2

3

4

Fig.3 1 -2. Figu rine fragmentare; 3-4. Picioare de figurine, din aşezarea

Aldeni II de la Fulga.
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1

Fig.4 Figurine de os din aşezarea Aldeni II de la Fulga.
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IMPORTURILE STOICANI-ALDENI DIN AŞEZAREA
GUMELNIŢEANĂ DE LA MĂRIUŢA, JUD.
CĂLĂRAŞI

1 M ihai

SIMON

Î n cadrul cercetărilor efectuate, cu incepere din anul 1 984, î n aşezarea
aparţinând culturii Gumelnita de la Măriuţa 1) , corn. Belciugatele, j ud . Călăraşi,
a u apărut câteva fragmente şi u n vas întregibil apaqinând aspectului cultural
Stoican i-Aldeni , ceea ce permite fixarea mai precisă a paralelismu l u i dintre cele
două manifestări ale eneoliticului din spaţiul răsăritean al Câmpiei Române.
Aşezarea gumelni ţeană se află situată in partea nord-estică a satului
Măriuţa, pe o l imbă de pământ ce se arcuieşte spre est în forma unei seceri ,
fiind cuprinsă î ntre apele râului Mostiştea ce, curgând d e la nord spre sud,
face o buclă de 1 80°. Aşezarea ocupă o zonă a cărei limite sunt de aproximativ
80-90 m l ungime şi 25-30 m lăţime şi se află în partea nordică a limbii de
pământ a rcuite. Ea este foarte clar delim itată datorită existenţei in partea nordică
şi sudică a u nor mici văi ce făceau legătura cu laturile estică şi vestică ale
râului, după ce acesta, făcând bucla de 180°, se întoarcea spre nord. Credem
că aici au fost săpate şanţuri de apărare care, cu timpul, datorită folosirii
lor pentru trecerea carelor, s-au lărgit, l uând forma albiată ce este sesizabilă
î n p rezent. Pe de a ltă parte, în cazul în care albia râul u i era mai ridicată
decât î n zilele n oastre, iar apa putea să circule prin aceste şanţuri, aşezarea
era izolată, fiind de fapt transformată intr-o insulă.
Alături de această aşezare, in colţul sud-estic al respectivei limbi de
pământ, a u apărut u rmele u nei aşezări datând din secolul al I V -lea al erei
noastre 2) .
Până i n p rezent, î n cadrul săpăturilor efectuate in aşezarea gumeln iţeană,
fost
deschise opt sectiuni, iar stratigrafia a putut fi s tabilită ca urmare
au
a atingerii solului viu în secţiunea S V şi cea mai mare parte a secţiunii
S IV î n campania din anul 1988. Astfel, s-a putut constata că după stratul
de hu mus vegetal care are o grosime de 0,35-0,40 m, urmează stratul aparţinând
culturii Gumelniţa ce, prin diferitele construcţii, în primul rând vetre, urme
de podină, a putut fi împărţit în două niveluri. Cel superior are baza la aproximativ
1 ,20-1 ,40 m, în u nele locuri adâncindu-se până la - 1 ,50 m. Aşadar grosimea
lui este de 0,90- 1 , 1 0 m. Cel de al doilea nivel, primul de jos î n sus, are baza
la -2,05 -2, 1 0 m. Construcţiile apaqinând acestui nivel se del i mitează foa rte
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bine atât i n grund cât ŞI 10 profilul sectiunilor. Î n interiorul acestor locuinte
a u fos t ridicate vetre care se înaltă cu 18-20 cm deasupra podinei. Modal itatea
lor de construcţie este destul de neobişnuită datorită faptului că cea mai
mare parte a postamentului lor a fost crutată in momentul in care terenu l
a fost n ivelat. Apoi, podina a fos t lipită c u straturi succesive d e h umă, concomitent
adăugându-se humă şi pe suprafata crutată a vetrei. Cum este ş i normal , partea
superioară a acestor vetre este puternic inroşi tă. Mai mentionăm faptul că o
vatră care apaqine nivelu l u i superior, era prevăzută cu o gardină de aproxi mativ
3-5 cm inăltime.
Î n afara aşezării gumelnitene, in zona cercetată de noi, au mai apărut
cinci mormin te. Trei dintre ele au fost depuse in pozitie chi rcită. Două dintre
acestea perforează ultimul nivel gumelnitea n şi nu a u nici un inventar. Cel
de-al treilea a fost descoperit pe podina uneia dintre locuintele gumelni tene,
având ca inventar o lamă de silex. Celălalte morminte sunt de copii, orientarea
lor E-V ca şi cuiele care arată urmele sicrielor i ndică faptul că este vorba
de inmormântări creştine târzii (post sec. XVII).
Totodată, in cadrul celor două niveluri gumelnitene, a u fost descoperite
mai m ul te fragmente apaqinând culturii Boian, faza Vidra. Aşa cum o indică
stratigrafia secţiunilor in care s-a atins solul viu, stratul apartinând culturii
Boian 3) a fost distrus datorită nivelării efectuate de gumelniteni in momentul
in care a u ridica t locuintele. Cu toate acestea facem mentiu nea că in postament u l
crutat a l vetrelor n u a p a r urme a l e stratului Boian. Acest lucru ne face s ă
credem că aşezarea respectivă a fos t mică, probabil restrânsă i ntr-o anumită
parte a zonei locuite de gumel niteni şi nesesizată deocamdată de noi. Fragmentele
apaqinând culturii Boian sunt i lustrate la fig. 1 .
După această scurtă prezentare a situatiei generale din aşezare, ne vom
referi pe larg la importurile de tip Stoicani-Aldeni. Până in prezent au fost
descoperite 12 fragmente şi un pahar intregibil. Unul dintre aceste fragmente
a şi fost deja publicat de noi 4 ) . Din punctul de vedere al si tuatiei stratigrafice,
ele apaqin celui de-al doilea nivel gumel nitean (deci celui superior), majoritatea
fiind descoperite Ia baza acestui s trat. Acest fragment oferă o certitudine absolută
i n ceea ce priveşte apartenenta Ia ultimul nivel , fiind descoperit sub masa de
ch irpic ars a l unei constructii din suprafata S. VII (fig. 2/6) 5 ) .
Toate fragmentele Stoicani-Aideni, reproduse de noi, sunt făcute d i n pastă
fi nă, compactă, cu peretii subtiri şi rezonanti, exceptie făcând fragment u l de
polonic (fig. 2/7) care este confectionat din pastă bună. Culoarea este cafenie
(fig. 2/1, 3, 7), gri deschis (fig. 2/6), neagră (fig. 2/2, 4, 5), castanie roşcată,
acoperită cu angobă fi nă (fig. 3).

30

www.cimec.ro

Din punctul de vedere a l formelor, fragmentele reproduse de noi, ca
de a ltfel şi cele nepublicate, reprezintă pahare (fig. 2/1 -6), într-un singur caz
fiind vorba de un fragment de polonic (fig. 2/7). Paharele au două varian te.
Prima este reprezentată de cele bitronconice, cu peretii arcuiti şi buza dreaptă,
asemănătoare cu o lalea (fig. 2/1, 2, 4, 5, 6), al cărei prototip poate fi socotit
paharul întregibil de la fig. 3. A doua variantă reprezintă paharele cu umărul
în bandă (fig. 2/3).
Î n ceea ce priveşte decorul, cea mai folosită este incizia. Ea se dispune
intr-o linie o rizon tală pe gâtui paharelor (fig. 2/1 ), la baza gâtului (fig. 3),
sau pe corp (fig. 2/5, 6; 4). Tot prin incizie sunt delimitate şi motivele celor
două a rcuri care se îmbină la partea inferioară a corpului paharului de la
fig. 3, p recum şi a l te ornamente, starea fragmentară a vaselor respective nedând
posibilitatea să determinăm motivul ca atare (fig. 2/5, 6).
U n alt decor este reprezentat de canelurile late sau înguste dispuse
pe gât, la partea inferioară (fig. 2/2, 6) sau superioară (fig. 2/1) .
Impresiunile, formând pastile elipsoidale, apar p e toate fragmen tele, în
general grupate câte două sau trei.
Pictura cu a lb, intâlnită doar pe un singur fragment (fig. 2/1) , este dispusă
i n două benzi orizontale. Pictura cu grafit decorează gâtui a două pahare, i ntr-un
caz formând metope de trei linii oblice, delimitate de alte două o rizontale
(fig. 3), î n cel de-al doilea, fiind vorba de o singură linie orizonta lă, putin
vizibilă (fig. 2/2).
Având deci în vedere că aceste fragmente a u apărut în niVelul al doilea
(ultimul) al aşezării gumel nitene de la Măriuta, se impune stabilirea cărei faze
din evo l u tia acestei culturi ii apaqine nivelul în discutie, pentru a putea j ust
paraleliza manifestările celor două feiwmene culturale. Totuşi, datorită faptului
că săpăturile din aşezare încă nu s-au încheiat, subliniem faptul că doar în
linii generale putem s tabili orizontul cronologic căreia ii apaqine.
Î n primul rând pornim de la constatarea că în cadrul ceramicii p redomină
u rmătoarele forme: oale cu corpul piriform şi gâtui tronconic, castroane cu
umărul in bandă dreap tă, îngustă, uneori uşor concave, castroane cu umărul
carenat, străchini cu buza îngroşată in interior, dar mai �les cele cu marginea
î ndoită in interior, capace "ca lotă" cu marginea înaltă sau joasă, capace de
tip tampon, socotite a fi de fapt modelatoare ale părtii inferioare a vaselor,
chiupurile cu gâtui inalt şi corpul piriform.
Decorul ceramicii gumel nitene este sărăcăcios, mai a les în ceea ce priveşte
pictu ra cu grafit. Trebuie însă să mentionăm analogia perfectă, atât ca formă
cât şi ca decor, pentru un fragment de pahar (fig. 4/3) cu un exemplar similar
6
descoperit la Ruse, in locui' n ta nr. 1 la adâncimea de - 1 ,80 m ) . Î n cazu l nostru,
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tinem să remarcăm faptul că fragmentul de pahar a apărut într-o locui n tă apaqinând
primului n ivel gumelnitean, iar la Ruse locuirile succesive7 ) ale aceleiaşi culturi
se s u p rapun pe o grosime de 4,70 m, întreaga aşezare fiind încadrată de H.
Todorova în faza a III-a a culturii Gumelnita 8) .
Pe de altă parte constatăm, că la Măriuta una din formele cele mai
caracteristice şi, în acelaşi timp, reprezen tative din punctul de vedere al evolutiei
materialului ceramic, îl reprezintă cas troanele. Este vorba î n primul rând de
cele cu umărul î n bandă îngustă, d reaptă sau concavă, ce apare î n ambele n iveluri,
dar mai ales de cele cu umărul carenat (fig. 4/6-7) specific, cu exceptia a două
fragmente, ultimului n ivel. Astfel de vase caracterizează o serie de complexe
închise cum ar fi cea de la Pietrele9) din locuintele 1 şi 2. Aceeaşi formă
de vas apare şi în aşezarea de la Gumeln ita, în n ivelul corespunzător fazei
A 21 0 ) , ca şi la Ciolăneştii din Deal, în n ivelul mijloci u 1 1 ) . Ele n u apar î n
p r i m a fază a culturii Gumelnita, respectiva formă fiind astfel u n terminus post-quem
pentru aşezarea noastră. De asemenea, î n aşezarea de la Ovcarovo, din B ulgaria,
cast roanele cu umărul carenat apar tot în faza A 2 12) (nivelele XI-XIII), de
asemenea alături de castroane cu umărul în bandă îngustă, uşor concave 13) .
Pe de altă parte, î n cadrul aşezării de la Ruse sunt publicate trei exemplare
de cast roane cu umărul carenat. Primul este publicat ca apaqinând ma terialelor
scoase de la adâncimea cuprinsă intre - 1 ,20 - 1 ,40 m, al doilea de Ia - 1 ,20 m ,
d i nt r-o locui n Jă, iar cel· de-al treilea d e l a -2,00 m 1 4 ) .
O altă formă de vas, s trachina, este din plin reprezentată la Măriuta
în varianta cu marginea îndoită in i n terior (sunt cele mai numeroase) şi î n
varianta c u buza îngroşată în i n terior. Aceste forme, ca d e altfel şi faptul că
în aşezarea de la Măriuta n u apare varianta cu marginea înaltă, uşor evazată,
caracteristică fazei A 1, aşa cum o demonstrează tell-ul de la Tangîru 1 5 ) , dovedeşte
încă odată faptul că aşezarea noastră este posterioară primei faze a culturii
Gumelnita.
De asemenea, paharele cu marginea arcuită concav la care, pe lângă
analogia perfectă de la Ruse mentionată mai sus, amintim u n exemplar de la
Blejeşti, decorat cu d u ngi orizontale, dispuse paralel pe margine, pictat cu grafit 1 6)
şi altul de la Pietrele cu marginea decorată identic dar cu vopsea albă 17 ) , s u n t
caracteristice fazei A 2, m a i degrabă sfârşitului ei (sau fazei B), având î n vedere
pozitia t ratigrafică de la Ruse (-1,80 m).
În sfâ rşit, mai t rebuie să amintim existenta la Măriuta a capacelor de
tip calotă, fără margine sau cu margine joasă dar mai ales a celor masive,
în formă de ci upercă, socotite a fi de fapt modelatoare de vase şi care i ndică
sfârşitul fazei A 2 sau fazei B 1 aşa cum o dovedesc analogiile de la Gumelnita IS),
Măgura Jilavei 1 9) , Goljamo Delcevo 20) (fig. 4).

32

www.cimec.ro

La aceste observaţii adăugăm şi faptul că decorul in paranteză, realizat
prin i mp resiune, frecvent la Măriuţa, apare doar din faza A 2 a culturii Gumelniţa,
iar vârcile de barbotină, răspândite oblic pe gâtui şi corpul chiupurilor-;--al- oalelor
sau al cratiţelor21 ) , indică tot un orizont gumeln i ţean târziu. De a ltfel, dacă
încercăm o observaţie preliminară, cel de-al doilea n ivel al aşezării de l a Măriuţa
a re cele mai bune analogi i cu aşezarea de la Măgura Jilavei sau cu orizonturile
cuprinse i ntre -1 ,20 - 1 ,80 de Ia Ruse. În această situaţie, apropierea de faza
B 1 a ulti m u l u i n ivel de la Măriuţa ni se pare mai probabilă decât incadrarea
ei Ia inceputul sau m ijlocul fazei A 2. Deoarece, aşa cum am afirmat l a inceputul
acestui a rticol, săpăturile încă nu sunt epuizate, dintr-o prudentă exp licabilă,
ne menţinem la incadrarea ultimului nivel al aşezării de la Măriu ţa l a sfârşitul
fazei A 2 a culturii Gumelniţa.
Aşadar, având in vedere că importurile Stoican i-Aldeni care au apărut
pana in prezent in aşezare, aparţin toate nivelului a l doilea, rezu ltă că putem
afirma cu certitudine faptul că paralelismul dintre cele două manifestări culturale
este documentat şi la nivelul fazei Gumelniţa A 2, etapa ei de sfârşit (A 2c)
con form analizei stabilite de VI. Dumitrescu. La aceasta se adaugă situaţia observată
de noi la Stoica n i 22) , existenţa picturii tricrome de tip cucutenian d i n nivelurile
superioare ale_ aceleiaşi aşezări, asupra căreia ne-a atras atenţia prof. M. Petres
cu-Dim boviţa 23) , ca şi observatia comun icată de E. Comşa 24 ) privind materialele
aparţinând fazei A 2 a culturi i Gumelniţa din aşezarea de l a Aldeni.

DIE STOICANI-ALDENI-IMPORTE IN DER
GUMELNIŢA
SIEDLUNG VON MĂRIUŢA,
KREI S CĂLĂRAŞI
(Zusammenfassung)
Seit 1 984 wurden i n der Gumelniţa-Siedlung von Măriuţa Forschungen
d urchgefiirt, welche die folgende Stratigraphie ergaben : Humus, u ngefăr 40 cm;
oberes Gumelnita -N iveau, mit seiner Basis bei - 1 ,20 - 1 ,40 m , wobei es stellenweise
sogar - 1 ,50 m Tiefe erreicht; unteres Gumelnita-Niveau, mit seiner Basis bei
-2,05 -2, 1 0 m.
AuBer der fiir d ie Gumelnita-Kultur spezifischen Funden wurden in der
Siedlung auch keramischen Fragmente entdeckt, die i n die Vidra-Phase der Boian
Kultur geh6ren (Abb. 1 ), ohne aber mit einer besonderen Schecht zu rechnen,
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weiter auch 5 KOrpergrăber, darunter drei in Hockerliage und zwei 0- W orientiert
spăchristliche Grăer.
Das Auftreten emtgen keramischen Bruchsţucke (12 Fragmente),,.sowie eines
ergazbaren Bechers, die dem kulturellen Aspekt Stoicani-Aldeni angehOren (Abb.
2) auf dem letzten (d.h. von unteren nach oberen dem zweiten) Gumelnita-Niveau
wirft ein neues Licht auf dem Frage des Parallelismus der beiden Kulturerscheinungen.
Da das letzte Niveau von Măriuta durch seine Funde perfekte Analogien mit der
Siedlungen von Ruse (besonders mit den Horisonten zwis«;hen den Tiefen von O
bis - 1 ,80 m; vgl. bes. Abb. 4/3), Pietrele, Blejeşti und Măgura Jilavei a ufweist,
d ie alle in eine jungere Etappe den Phase A 2 und an den Anfang der B-Phase
(bzw. B 1) anzusetzen sind, bezeugt die Anweserheit der Stoicani-Aldeni-Importe,
da8 der Parallelismus der beiden kulturellen Aspekte liber din Phase A 1 der
Gumelnita-Kultur hinausreicht, wobei es sich mindestes bis zum Ende der Phase
A 2 um eine parallele Entwicklung handelt.
NOTE
1. Săpăturile au fost finan1ate de către Institutul de Arheologie d in Bucureşti şi Muzeul
Jude1ean Călăraşi. La ele au participat studenlii Stan Jan şi Preda Ion.
2. D. Şerbănescu şi G. Trohani, lalomila, Studii şi comunicări, 1978, p. 37.
3. M. Simion, SCIVA, 37, 1987, 1, fig. 11/11.
4. Urme ale aşezării Boian au fost descoperite şi în urma unor cercetări de suprafaJă; vezi
D. Şerbănescu şi G. Trohani, op.cit. , loc.cit.
5. M. Simion, op.cit.
6. G. Georgiev i N. Angelov, lAI, 21, 1957, fig. 45/2.
7. ldem, lAI, 18, 1952, fig. 87. La p. 123 autorii afirmă că s-au păstratt bine locuiniele
de la următoarele adâncimi: 1 m; 1,20 m; 4,15 m; 4,40 m; 4,70 m . Deci, dacă ne rezumăm doar
la cele mai sus menlionate, ar fi vorba de 5 niveluri clar atestate, la acestea adăugându-se locuinia
de la -1,80 m, publicată în 1957. Aşadar, există cel pu!in şase n iveluri distincte.
8. H. Todorova, Kameno-mednata epoka v Bălgaria, Sofia, 1986, p. 74.
9. D. Berciu, Materiale şi cercetări arheologice, 2, 1956, fig. 48; 49/1,2.
10. VI. Dumitrescu, SCIVA, 17, 1966, 1, p. 66, autorul denumindu-le castroane cu muchie
mediană.
11. M. Petrescu-Dîtnbovi!a, Arheol. Moldovei, 6, 1969, fig. 5/3.
12. H. Todorova, V. Vasiliev, Z. lanuşevici, M. Kovaceva, P. Bălev, Ovcarovo, Raskopki
Proucivanja, 9, 1983, pl. 86/5,8.
13. Ibidem, pl. 86/9; 87/18.
14. G. Georgiev i N. Angelov, lAI, 18, 1952, fig. 127/4; 123/5.
15. Ibidem, lAI, 21, 1957, fig. 46/3.
16. D. Berciu, ContribuJii la problemele neoliticului In Rom4nia tn lumina noilor cercetări,
Bucureşti, 1961, p. 433.
17. ldem, Materiale
2, 1956, fig. 84.
18. Ibidem, fig. 54/1.
19. VI. Dumitrescu, Dacia, 2, 1925, fig. 29/4,5.
20. E. Comşa, Dacia, NS, 20, 1976, fi�. 17/8,9.

34

www.cimec.ro

H. Todorova, Raskopki i Proucivanja, V, 1975, pl. 108/12,15, etc.
E. Com§a, op. cit.
M. Simion, op. cit. , p. 27-28.
E. Com§a, informa1ie comunicată cu prilejul discu1iilor la cea de-a XXII I-a sesiune anuală
de rapoarte arheologice de la Sibiu, 17-18 martie 1989.

21.
22.
23.
24.

www.cimec.ro

2

3

5
Fig. l . Fragmente ceramice apaqinând culturii Boian-Vidra descoperite la
Măriuta.
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Fig.2. Importuri tip Stoicani-Aldeni.
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Fig.4. Ceram ică descoperită în u l t i m u l nivel al aşezării gumel n itene de la
Măriuta.
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CĂSCIOARELE-OSTROVEL. PLASTICA DE OS DIN
NIVELUL GUMELNIŢA B 1

Radian-Romus ANDREESCU

Cercetările arheologice ale aşezării neolit ice de pe Ostrovelul lacului
Cătăl u i , d i n com una Căscioarele, au fost î ncepute i n anul 1 925 de căt re Gheorghe
Ştefan 1 ) . Între anii 1962-1968 ele au fost reluate de către un colectiv condus
de profesorul Vlad imir Dumitrescu. Cu această ocazie, a fost dezvelit in i n t regime
stratul s uperior al aşezării, apaqinând fazei B 1 a culturii GumelniJa, iosumând
2200 m 2 , cu 1 6 loc� inte 2 ).
Din bogatul i nventar al aşezării face parte şi plastica de os, plastică
care face obiectul prezentei lucră ri3) .
Au fost descoperite următoarele piese:
1. Statuetă plată (Pl. 1/1). Cap hexagonal, cu câ te o perforatie la terală.
Trunch iul scu rt, perforat complet in pa rtea stâ ngă. Perforatia din d reapta nu
a fost terminată. Partea inferioară are o formă relativ trapezoida lă. În partea
de sus a acesteia, câteva uşoare scrijeli turi ar putea reprezen ta o incercare
de marcare a tri unghiului sexual, in pozitia sa obişnuită. În sch imb, el a fost
negl ijent i ncizat, cu vârful in sus, la partea de jos, atât amplasarea, cât şi
modul d e marcare fi ind neobişnuite. Tot la capătul de jos, o . mică crestătură
ind ică u n inceput de separare a picioarelor. În afară de aceste elemen te, piesa
nu a re nici un alt decor. Este foarte bine decupată şi şlefuită, in schimb decorul
este sărac şi neâ ndemâ natec executat (posibil netermi nat, t i nâ nd cont de perforaJia
de la trunchi). Î =7,6 cm.
2. Statuetă plată (Pl. 1/2) . Ca p relativ triunghiular, cu o mică creastă
mediană rezultată in urma şlefuirii, reprezentând, probabil, nasul . Capul avea
câte două perforatii laterale. Ochii, indicati prin câte un pu nct de o parte
şi de alta a nasului. Trunchiul scurt, rupt in partea d reaptă. În pa rtea stângă,
capăt u l , p u J i n rupt, mai păstrează o parte din perforatia ce străbătea trunchiul.
P icioarele sunt separate printr-o crestătură adâncă, baza lor fii nd sepa rată efectiv.
Triunghiul sexual este marcat prin incizii, trasate neglijent. Pe picioare, sub
triunghiul sexual, câ te două şiruri de puncte. Două uşoare incizii ar marca
labele picioarelor. Pc spate, la cap, are o linie incizată orizontal şi două m ici
puncte, lucru mai putin obişnuit la aces te s tatuete. Decupaj u l , ş l e fu irea ş i decorul
sunt neândemâ na tec executate. Î = 7,4 cm.
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3. Statuetă fragmentară, plată pe spate ş i bombată pe fată (Pl. 1/3).
Tru nch i u l scurt, rupt in partea stâ ngă, este perforat in dreapta. U n punct indică
probabil sânul, iar un altul ombilicul. Triunghiul sexual este bine marcat prin
i ncizare. Picioarele sunt separate virtual pe fată, cât ş i pe spate de o crestătură.
La bază, pe o mică poqi une, sunt despăqite efectiv. Decorul este format d i n
grupe de linii paralele, i ncizate: câte trei deasupra gen unchilor ş i câte două
deasupra gleznelor. Pe spate linia şoldurilor a fost marcată prin tr-o l in ie orizontală,
cu un şir de zece puncte deasupra. Decorul constă in câte două linii para lele,
i ncizate. Decupajul şi finisarea sunt bine executate, dar decorul este mai putin
reuşi t pe spate. Î= 7,2 cm.
4. Statuetă fragmentară, bombată pe fată şi albiată pe spate (datorită
conformatiei naturale a osului din care a fost tăiată). Pl. 1/4. Cap hexagonal,
cu câte trei perforati i laterale. Ochi i ş i nasul figurate prin puncte. Gura, redată
printr-o linie adânc i ncizată, subliniată de un ş i r de şase puncte. Trunchiul
romboidal, perforat lateral ş i decorat prin două şiruri paralele de câte şase
puncte. Ombilicul reprezentat prin tr-o perforatie, lucru mai putin obişnuit, ca
ş i decora rea trunchiului. Partea inferioară lipseşte. Decupaj ul, şlefu i rea, decorul
sunt foarte bine realizate, piesa fiind executată de un meşter iscusit. Î = 5,5
cm.
5. Statuetă fragmentară, bombată pe fată ş i uşor albiată pe spate (Pl.
1 /5). Cap pentagonal, perforat lateral. Gura mică, figurată printr-o i ncizie ş i
trei p uncte. Trunchiul scurt, perforat lateral; ombilicul redat printr-un pu nct.
Se păstrează putin din l i nia incizată a triunghiului sexual. Deasupra l u i , u n
şir d e patru pu ncte. P e spate, două puncte marchează l inia şoldurilor. Piesa,
bine decu pată şi şlefuită, este destul de deteriorată. Î = 4,2 cm.
6. Statuetă plată (Pl. 1 /6). Cap pentagonal, trunchiul scurt, aproape drep
tunghiular. Partea i n ferioară relativ triunghiulară. Nedecorată. Poate reprezenta,
fie o piesă neterminată ş i abandonată, datorită desprinderii u nei poqiuni de
pe spate, fie un tip de statuetă extrem de schematizat. Decupaj u l ş i finisarea
sunt relativ i ngrijite. Î = 5,7 cm.
7. Statuetă prismatică, dintr-un metapodiu de m istret (P. 2/1). Capul
a fost obtinut prin şlefu i rea extremitătii d istale i n formă de prismă triunghiulară,
cu o muchie reprezentând nasul. Corpul are marginile uşor rotunji te, extrem i tatea
proximală a fost şlefu i tă până la canalul medular. Această piesă a putut fi
eventual înfi p tă intr-un suport de lemn. Î = 7,4 cm.
8. Statuetă p rismatică, lucrată dintr-un metapodi u de m is tret (Pl. 2/2).
Capul prismatic, bine şlefuit, corpul are muchiile uşor rotunji te. Extremi ta tea
proximală şlefu i tă până la aplatizare. Î=7, 1 cm.
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9. Statuetă prismatică din metatars de mistret (Pl. 2/3). Piesa era, probabil,
in curs de prelucrare. Capul începuse să fie şlefuit, dar n u s-a aju ns la obişn uita
formă prismatică. Corpul este putin rotunjit, iar extremi tatea proximală incepuse
să fie şi ea p relucrată. Destul de probabil, ea reprezintă un tip de statuetă
extrem de schematizat. Î =8 cm.
10. Statuetă prismatică, din metapodiu de porc sau mistret (Pl. 2/4).
Cap prismatic, corp cu muchiile rotunjite. Extremi tatea proximală aplatizată.
P iesa, bine ş lefu i tă, a suferit de pe u rma incendiului din locui ntă. Î = 5 ,9 cm.
1 1 . Statuetă prismatică, din metapodiu de porc sau mistret tânăr (Pl.
2/5). Cap u l prismatic, bine şlefuit. Corpul păstrează forma naturală a osului,
cu mici finisări. Baza aplatizată. Î = 6,1 cm.
12. Statuetă prismatică, din metapodiu de porc sau mistret tânăr (P.
2/6). Capul, prismatic, a fost bine şlefuit; de o parte şi dţ a l ta a much iei
care figu rează nasul, se află câte două perforatii. Extrem itatea proximală a statuetei,
deşi şlefuită, mai păstrează uşoare albieri naturale ale osului. Î = 5,4 cm.
13. Statuetă prismatică, din metapodiu de m istret (Pl. 2/7). Capul, prismatic,
a re de o parte şi de alta a muchiei, reprezentând nasul, câte o perforatie.
Corpul este rotunjit. Baza aplatizată, mai păstrează uşoare albieri naturale ale
osului. Î = 7,2 cm.
14. Statuetă prismatică, din metapodiu de porc sau mistret tânăr (Pl.
2/8). Cap u l prismatic, muchia care reprezintă nasul redată en bec d 'oiseau, man ieră
caracteristică statuetelor gumelnitene. De o parte şi de alta a nasului, câte
o perforatie. Extrem itatea proximală aplatizată, corp rotunjit. Î =5,2 cm.
15. Plăcută plată pe spate şi bombată pe fată (Pl. 2/9). Are crestături
laterale ş i uşoare incizi i pe fată. Urmele intense de şlefuire, executate pe fată,
dovedesc i n tentia de aplatizare a zonei respective. Destul de probabil p iesa
reprezin tă o statuetă în fază incipientă de prelucrare.
Statuetele din n ivelu l Gumelnita B 1 fac parte din două categorii, ambele
frecven t întâlnite în aşezările gumelnitene4 ) .
Prima categorie o constitu ie statuetele plate pe ambele fete sau plate
pe spate şi bombate pe fată. Etapele de executie ale acestor sta tuete sunt cunoscute
datorită descoperirii la Hotnita, în Bulgaria, a unui atelier de p relucrare a
lor5 ) . Se desprindeau plăcutele de os, se şlefuiau, se decupau apoi prin crestare
capul, trunchiul şi picioarele. Urma decorarea cu. perforatii, incizii ş i puncte
şi finisarea. Perforatiile erau executate de regulă, cu unelete de silex, a tât d i n
fată spre spate, c â t şi invers (aşa cum s e observă foarte bine la piesa nr.
1). De regulă, statuetele sunt atât de bine şlefuite încât nu se mai p o t determina
oasele d i n care provin (probabil oase mari, de bovidee).
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P iesele de la Căscioarele sunt, in general , bine executate (cu exceptia
piesei n r. 2) din punct de vedere al decupajului şi şlefuirii, chiar dacă decorul
este, Ia unele, executat mai neândemânatec. Acest l ucru s-ar putea eventual
datora uitării unor canoane, unor reguli precise de decorare, in care desigur,
peforatiile, i nciziile, punctele aveau o anumită semnificatie. Disparitia, uitarea
acestor canoane ar putea fi pusă in legătură cu degradarea plasticii gumeln itene,
constatată de majoritatea cercetătorilor, in etapele finale a le culturii.
Revenind la caracteristicile statuetelor, precizăm: capul lor este pentagonal,
hexagonal şi chiar triunghiular, cu obişnuitele perforatii laterale. Gura este redată
printr-o i ncizie, uneori insotită de şiruri de puncte. Ochi i figurati tot prin puncte,
nasu l printr-o creastă mediană sau printr-un punct (lucru mai putin întâlnit).
Trunchi u l scurt, a fos t perforat, reprezen tând bratele îndoite din cot, cu pal mele
pe pântec, după opinia majoritătii specia liştilor. Triunghiul sexual marcat prin
inciza re. Remarcăm amplasarea şi modul de real izare neobişnuite Ia piesa nr.
6
1 . Tot ca u n fap t mai rar întâlnit, semnalăm perforarea ombilicului ) ş i decorarea
cu şiruri de puncte a trunchiului 7 ). Partea inferioară este decorată cu şiruri
de puncte sau linii paralele incizate. Picioarele sunt despăqite virtual prin crestături
sau chiar separate efectiv la bază. Spatele este in general putin decorat; p u ncte
şi l i n i i incizate marchează de obicei linia şoldurilor.
Cea de-a doua categorie o cons tituie statuetele prismatice, l ucrate d i n
metapodii de porc s a u mistret. Acest t i p ar reprezenta figura umană m u l t schematizată.
Extrem i ta tea distală a fost bine ş lefuită, până când a căpătat o formă de prismă
triunghiulară , cu una din muchii figurând nasul. Uneori, de o parte şi de a lta
a nasului, se realiza u câte una, două sau trei perforatii. Corp u l are muchiile
uşor rotunj i te, iar extremitatea proximală este de mai multe ori ş lefuită până
la aplatizare.
Lista completă a statuetelor de os din nivelu l Gumelnita B 1 mai cuprinde
o stauetă prismatică şi una plată, descoperite in anul 1 925 8 ) .
Î n sfârşit, in colectiile M uzeului din Oltenita se mai află încă o statuetă
plată şi o a lta prismatică9 ) . Din totalul de 18 piese (8 plate şi bombate şi
10 prismatice), şase p iese au fost găsite in locuinte. Din locuinta nr. 2 provin
două p iese: u na plată şi alta prismatică. Restul au fost descoperite in stra t u l
de cultură.
Ală turi de plastica antropomorfă şi zoomorfă de lut, a lă turi de alte m ici
o biecte (mese, scaune etc.), plastica de os avea rolu l ei in cadrul p racticilor
magico -religioase gumelnitene. Rolul şi functionalitatea ei este destul de greu
de descifrat acum, in conditiile in care, contextul a rheologic in care a fost
descoperită, nu este încă suficient pentru o explicatie cât mai veridică.
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Desigur, au fost avansate diverse ipoteze, cultul fertilitătii, cultul mortilor,
dar cel putin până in acest moment documentatia arheologică nu sustine aceste
ipoteze. Studierea unor serii mai mari ale acestor categorii de piese, contextele
arheologice mai clare, pot duce pe viitor la elaborarea u nor explicatii cât mai
veridice i n legătură cu credintele magico-religioase gumelnitene.
NOTE
Gb. Ştefan, Les fouilles de Căscioarele, Dacia I l, 1925, pp. 138-197.
VI. Dumitrescu, Principalele rezultate ale primelor două campanii de săpături din asezarea
neolitică t4rzie de la Căscioarele, SCIV, 16, 2, 1965, pp. 215 -237; ldem, Stratigrafia asezării-tell de
pe Ostrovelul de la Căscioarele, Cultură şi civilizatie la Dunărea de Jos, I l, 1986, pp. 73-81.
3. Multumim pe această cale doamnei Silvia Marinescu-Bilcu, care ne-a oferit posibilitatea
de a studia şi a publica acest material.
4. MenJionăm doar câteva din aceste aşezări; GumelniJa: VI. Dumitrescu, Fouilles de GumelniJa,
Dacia, Il, 1925, p. 88, fig. 66/1 -5; Sultana: 1. Andrie§escu, Les fouilles de Sultana, Dacia, 1, 1924,
pp. 104-106, pl. XXXV I şi XXXV II; Vidra: Dinu V. Rosetti, Steinkupferzeitliche Plastik aus einem
Wohnhugel bei Bukarest, J.P.E.K., 1938, pp. 29-50, Taf. 28/1-12. Bibliografia este mult mai bogată
(fără a mai amin ti §i aşezările din Bulgaria datorită dificultăJilor de incadrare cronologică) dar ar
depăşi cadrul prezentei lucrări.
5. Nikola Anghelov, Arheologija Sofia, 3, 1961, 2, pp. 34- 38.
6. Analogii găsim la o piesă de la Pietrele, unde la nivelul ombilicului avem chiar două
perforatii: D. Berciu, Cercetări si descoperiri arheologice In reg. Bucuresti, Materiale şi cercetări arheologice,
I l , 1958, pp. 539-541, fig. 66/3.
7. O statuetă descoperită la Tangâru are doar un şir de şase puncte pe trunchi; D . Berciu,
Săpăturile arheologice de la Tang4ru (1 934). Raport preliminar, Buletinul Muzeului Judetean Vlaşca,
1, 1935, pp. 32-33, fig. 38.
8. Gh. Ştefan, op. cit. , p. 184, fig. 44/2 şi 44/6.
9. lnfonnaJie Done Şerbănescu.
1.

2.

CĂSCIOARELE-OSTROVEL. LA PLASTIQUE EN OS
DU NIVEAU GUMELNIŢA B 1
(Resume)
Dans cet article on pr�s�nte les statuettes en os, d�couvertes dans le niveau
Gumelnita B 1 de la station-tell n�olitique de Ostrovel, du lac Cătălui, commune
Căscioarele, d�partement Călăraşi. On a d�couvert dix-huite statuettes: huit statuettes
plates et dix prismatiques.
Les statuettes plates sont faites de petites plaques en os polies dont on
decoupe
par incision la tete, le tronc et les jambes. D'habitude la t�te a des
a

45

www.cimec.ro

trous lat�rales. Le nez, Ia bouche, les yeux sont represent�s par des points et
des Iignes incis�s. Le tronc court est perfor�. Le triangle sexuel est marqu� par
i ncision. Les jambes sont s�par�es par des entaill�es et sont d�corU8 avec Ies
lignes i ncis�s et des rangs de points.
Les statuettes prismatiques sont en os de porc ou de sanglier. L'un des
bouts est poli en forme de prisme triangulaire, une ar�te repr�sentant le nez.
Parfois d'un partie et de l'autre de ce nez il y avait une, deux ou trois trous.
La t�te est arrondie, la base etant applatis�e par la polisation.
Ă cot� de la plastique anthropomorphe et zoomorphe en terre cuite, Ia
plastique en os est li�e des croyances n�olithiques magico-religieuses. Son r�le
et son usage sont encore difficile â dechiffrer.
Illustrations
PI.I Căscioarele-Ostrovel. Plastique en os
PI.II Căscioarele-Ostrovel. Plastique en os
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Pl.l Căscioarele-Ostrovel. Plastică de os.
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Pl.2 Căscioarele-Ostrovel. Plastică de os.
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UN OBIECT DE OS DIN AŞEZAREA
GUMELNIŢEANĂ DE LA VĂRĂŞTI
Eugen COMŞA

Săpăturile arheologice din anul 1 959, de la Vărăşti, jud. Călăraşi, s-au
efectuat pe grindul Grădi§tea Ulmilor, din partea de sud a fostului lac Boian,
de lângă D unăre. Lucrările s-au desfăşurat în două sectoare deosebite, anume
în zona aşezării de pe extremitatea estică a grindului, numită Boian A şi în
zona necropolei gumelnitene, aflată pe malul de nord-vest al grindului. Î n aceas tă
ultimă zonă s-au găsi t urme de locuire din diferite epoci, în special, din cea
neolitică. Cu p ri leju l săpăturilor noastre acolo s-au scos la iveală o serie de
fragmente ceramice apaqinând culturii Dudeşti, din faza Cer ri ica, precum şi
altele cu decor speci fic fazei Boli ntineanu a culturii Boian. Deasupra s-a delimitat
clar, u n strat de cultură, de peste 1 m grosime, cu vestigii provenite de la
purtătorii culturii Gumel nita. Î ntrucât în acel sector problema principală o constituia
descoperirea ş i studierea mormintelor din cuprinsul necropolei gumelni tene, în
d iverse şanţuri, a fost nevoie să adâncim săpăturile i nclusiv în stratul de pământ
galben, steril din punct de vedere arheologic.
În tre materialele descoperite, mai cu seamă, fragmente ceramice, se a flau
şi diferite obiecte in teresante, între care şi o serie de unel te.
Piesa ce constituie tema articolului nostru a fost' descoperită î n �o na
necropolei gumelnitene, a nume în şantul II B
1959, î n careul 2, la 1 ,38 m
adâncime.
Este o u nealtă de os având o formă cu totul neobişnuită. Alte piese
similare, în privinta formei, nu cunoaştem, până în prezent, din n ici o aşezare
a purtătorilor culturii Gumelnita, din Muntenia.
Obiectu l u i îi l ipseşte o poqiune, probabil scurtă, de la un capăt, ruptă
î ncă din vechime. S-ar putea ca fragmentul lipsă să fi avut aceeaşi formă ca
ş i poqiunea de la extremi tatea opusă.
U neal ta a fost l ucra tă dintr-o placă de os (având acum 1 2 cm lungime
şi 1 ,9 cm lătime maxi mă), cu suprafata de deasupra arcu ită putin şi cu cea
de dedesubt netedă (prin şlefuire) şi putin albiată.
Forma ei o descriem dinspre stânga spre dreapta, pornind de la urma
rupturii. Un prim segment are forma ovală putin prelungită, mărginită de două
grupuri de câte două crestături bilaterale, nu prea adânci, dar late. Subliniem
că în poqiunile de la baza ambelor crestături păstrate întregi, se observă numeroase
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zgârieturi fine, dese. U rmează partea cea mai lungă a piesei, de formă ovală
mult alungită, cu câ te o sugrumătură, prelungă, arcuită, pe ambele laturi. La
capăt a re două crestături în formă de V. Alături, prin alte crestături în formă
de U, este delimi tată o portiune aproape rotundă. Î n continuare, sunt două
mici portiuni, crutate, in unghi, delimitate tot prin crestături. Î n sfâ rşit, la
capăt, sunt două mici p relungiri cu marginile arcuite, despăqite prin tr-o crestătură
avân d forma aproximativă de U.
După părerea noastră, unealta a fost întrebuintată în pozitie orizontală.
În această privintă ne bizu im pe faptul că pe suprafata ei se observă, cu toată
claritatea, numeroase zgârieturi fine, paralele, perpendiculare pe axul lung al piesei.
Modul cum a fost realizată unealta, din tr-o p lacă de os, l ustruită, cu
crestături adânci, pe ambele laturi, simetrice, în formă de V sau de U, se
aseamănă cu acela, pus în practică de către purtătorii culturii Gumelnita, la
pregătirea figurinelor de os. Î nsă piesa, descrisă mai sus, considerăm că nu
are nici o legătură cu manifestările magico-religioase din acea vreme.
Î n lipsă de piese similare ca formă, datând din epoca neolitică, găsite
în conditii clare, este greu să precizăm, cu exactitate, la ce anume servea obiectul.
După părerea noastră, nu este exclus să fi fost folosit in legătură cu tesutul.
Pe baza unor a nalogii etnogra fice, din secolul trecut, din nordul tării
noastre, am fost informati că astfel de piese ar fi servit la răsucirea firelor 1 > .
Unealta descrisă a fost descoperi tă în strat de cultură cuprinzând materiale
de tip Gumelnita. Prin urmare, datează din timpul acelei culturi.
30 mai 1 991

NOTĂ
1. Informatie prim ită de la Corneliu N. Mateescu, căruia îi multumim şi pe această
cale.

UN OBJET EN OS APPARTENANT Ă L'EPOQUE
NEOLITHIQUE DE VĂRĂŞTI
(Resume)
Sur la rive d u nord-ouest de l'île Grădiştea Uimitor dans le lac d u Boian
aupres d u village Vărăşti (dtp. Călăraşi) a tte decouvert un objet en os aya n t
des entailles symetriques s u r les deux bords. La piece a servi pour l a torsion
des fils et appartien â la culture de GumelniJa.
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE IN AŞEZAREA
CULTURII GLINA DE LA VARLAAM,
JUDEŢUL GIURGIU
Cristian SCHUSTER

Î n ultimii a n i numărul săpăturilor arheologice dedicate Bronzului timpuriu,
in speJă culturii Glina, a u crescut in mod simtitor; Câmpia Munteniei o ferind
in acest sens un exemplu elocvent. Astfel, i nvestigaJii au fost efectuate pe Argeş,
la M i hă ileşti-Tufa 1 ) ş ( Varlaam 2) , � e Câlniştea, la Schi tu-La Conac (fost C.A.P.)
şi Sch i t u-Gau ra Despei, Cămineasca ) , pe malul fostului lac Greaca 4 ) , pe DâmboviJa,
Ia Bucureşti-Lunea Bârseşti (Punctul 3) 5 ) .
Aval de Mihăileşti-Tufa, la o distanJă de cea 25 km sud-est, tot pe
malul drept ş i inalt al Argeşului, dar de data aceasta pe un bot de terasă,
situat Ia ieşirea d i n satul Varlaam spre Mogoşeşti, ambele local ităJi apa qinând
comunei AdunaJii-Copăceni din judeJul Giurgiu, a fost identificată ş i cercetată
prin săpături de salvare in anul 19896 ) o aşezare Glina puternic a fectată de
alunecările de teren şi de lucrările pentru amenajarea unui bazin de apă (Fig.
1/3). Cele şapte seqiuni trasate au permis delimitarea zonei de habi tat a comunităţii
Glina, anume coiJul extrem nord-estic al pintenului de terasă. Relevante pentru
locui rea din Bronzul timpuriu s-au dovedit S 1 ( 14 x 2 m) ş i S 2 (8 x 2
m), care, datorită con figuratiei terenului şi al spaJiului distrus de intervenţiile
din anii 1 943- 1 944 şi 1 985-1989, a u trebuit să fie orientate NV-SE, perpendicular
pe latura estică a promontoriului 7 ) .
Stratul arheologic, gros de 0,20-0,35 m, ce pornea de la -0,1 0 m, atestă
faptul că arealul surprins de noi se afla la periferia fostului sătuc, concl uzie,
deal tfel, întărită şi de lipsa altor vestigii la sud de S 2 şi vest de cele două
sectiuni amintite. Dacă stratul arheologic, unitar, fără urme care să permită
presupunerea că aşezarea a fi inJat de-a lungul mai multor perioade, s-a dovedi t
destul d e sărăcăcios, cele două complexe dezvelite, o locuinJă d e supra faJă (Fig.
1 /A), care, d i n păcate, la capătul de NV a fost erodată de un şanJ de aduqiune
ş i groapă menajeră (Fig. 1/B) in formă aproape ci lindrică, uşor evazată l a extremi ta tea
estică , au inlesnit recuperarea unei cantităJi însemnate şi in parte expresive
de material.
Ca ş i in cazul aşezării de la Mihăi leşti-Tu fa, ceramica domină copleş i tor
cantitativ materialul arheologic (93%). To tuşi, la Va rlaam un lot deloc de negl ijat
il constituie piesele din os ş i corn (Fig. 2/a-f), avem în vedere mai ales s u lele,
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dornurile, acele, un plantator şi un topor. Mai putin sugestive sunt obiectele
lit ice, reprezentate prin nuclee şi aşchii din silex (Fig. 2/g), u n topor fragmen tar
din piatră şi cele din lut. Din ultima categorie, a fost găsită numai o fusaiolă
plată fragmen tară (Fig. 2/h) şi o greutate de p lasă de pescuit ciobită la partea
inferioară.
Ai d o m a aşeză r i l o r de la Greci, Ci u re l , M i l i ta r i - Câ m p u l B oj a , Roş u ,
Căscioarele, Govora-Sat Runcuri ş i Mi hăileşti-Tufa 8 ) , ca s ă n u mentionăm decât
câteva puncte din Câmpia Munteniei şi din Oltenia, şi la Varlaam, se regăsesc
in olă rie cele trei tipuri, după calitatea pastei de ceramică. Din prima categorie,
cea a ceramicii grosiere (ctg. a: Fig. 3/b-f, k-1; 4/a-b, e; 5/a, d, f; 6/a, f) 9 ) fac
parte, in special, recipientele de dimensiuni apreciabile, folosite, probabil, la
păstra rea alimentelor şi l ichidelor: vasele in formă de sac (tipul l a şi lb),
oalele borcan (tipul 2), străchinile şi castroanele (tipul 3) şi vasele pântecoase,
uşor gâ tui te sau gâtui in formă de pâlnie (tipul 4).
Vasele in formă de sac (tipul l) au fost con feqionate ş i din ceramică
semigrosieră (ctg. b: Fig. 3/g-j, m-n; 4/c-d, f; 5/b-c, e-g; 6/b-d, g), dar fată de
Mihă i leşti-Tu fa ele ocupă cantitativ un loc mai puJin important intre formele
acestei categorii. Grosul este format de oalele borcan (tipul 2), castroanele
şi s trăch inile (tipul 3), vasele cu gura in formă de pâlnie şi cu corpul uşor
globular (ti·pul 5), recipientele gen bol , dar cu buza arcuită spre i nterior (tipul
6) ş i paharele cu peretii drepti (tipul 7) şi cele globulare (tipul 4).
Majoritatea ceram icii grosiere şi semigrosiere s-a păstrat fragmentar, dar
au fost descoperite şi unele piese ce au permis reconstituiri de forme (vezi
Fig. 4-6). Decorul acestor categorii de ceramică este cel traditional, bine cu noscut
din a l te aşezări ale culturii Glina. De subliniat este faptul că, aproape toa te
recipientele au fost imediat sub buză ornate cu un şir simplu sau dublu de
găuri
butoni, practicati prin presare cu degetul sau cu un obiect cilindric
bont din interior spre exterior. Uneori, dar numai in cazul străch inilor cu buza
puternic evazată spre exterior, sunt prezente şirul de găuri butoni sau n umai
grupurile de trei sau patru găuri butoni dispuse simetric in t rei sau in patru
registre, presati din exterior spre interior.
O parte din vase sunt împodobite pe buză cu un şir sau segmente de
şir de a lveole sau crestături. Foarte rar, la vasele din categoria b, de dimensiuni
mai reduse, imediat sub buză apar toqile in formă de mosor neperforat sau
simple pastile rotunde sau conice lipite pe gâtui vasului.
Au fost identificate şi a lte modalităti de a decora partea superioară
a oalelor - cum sunt buza îngroşată spre exterior sau interior, alveole pe această
î ngroşare sau sub buză, bobite de linte trase din pasta vasului sau aplicate
u l terior
dar acestea constituie un lot numeric red us. Î n schimb, nu arareori,
·
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corpul recipientelor este dotat cu brâ ie aplicate sau trase din pastă, cu sau fără
a lveole sau crestături, pastile de diferite forme ,şi dimensiuni dispuse simetric, alveole
făcute cu unghia, crestături mai adâ nci, cercuri practicate cu trestia. Alături de
aceste podoabe, trebuie amintite tortile, care, după pozitia pe care o ocupă pe
vas, pot fi in bandă lată sau îngustă, cilindrice, in formă de şa, cu seqiuni triunghiulare,
ovale sau aproape dreptunghiulare.
Putin reprezentată este ceramica fină (ctg. c: Fig. 3/o; 4/g; 6/e), aspect
ce ne îndeamnă a crede că purtătorii culturii Glina de la Varlaam
in spetă
cei de la periferia aşezării
au folosit, mai ales, mici străchini (tipul 2), pahare
cu peretii drepti, buza uşor arcuită spre exterior (tipul 4), unele vase miniaturale
(tipul 3) şi recipiente trompetiforme (tipul 5). Dintre elementele de decor ale
acestei categorii amintim crestăturile fine sau alveolele executate pe şi sub b uză,
dar şi pe corpul vasului.
Interesante şi totodată semnificative pentru incadrarea cronologică a aşezării
de aici, s-au dovedit două fragmente din pastă fină (Fig. 7/a-b) ce vădesc, in
ceea ce priveşte decorul, incontestabile influente vucedoliene. Aşadar, sătucul Glina
de la Varlaam, la fel ca şi cel de la Mihăileşti-Tufa, aflat tot pe Argeş, apartine
fazei a treia, Govora-Sat Runcuri. În actualul stadiu de cercetare, aşezarea prezentată
in acest articol, se dovedeşte a fi cea mai estică aparitie de acest gen.

NOTE
1.
2.
1 992,

p.

7
3.

C. Schuster, Thraco-Dacica, 13, 1992, 1 -2, p. 35-4 1 .
ldem, Sympozia Thracologica, 8 , Satu-Mare-Carei, 1990, p.
sqq.

1115,

n.

6;

idem, Litua,

5,

Ibidem.

D.B. Nanu, Cultură şi civilizatie la Dunărea de Jos, 5-7, 1988-1 989, p. 37-54.
V. Sandu, Cercetări arheologice in Bucureşti, 4, 1 992, p. 165. Pentru cercetări de suprafată
in zona situată intre râurile Ialomita, la nord, şi Cociovaliştea, la sud, care au d us la identificarea
unor aşezări Glina vezi, Eadem, p. 289 sqq.
6. Colectivul de arheologi a fost compus din Vasile Barbu, şeful şantierului, Raluca Barac
şi Cristian Schuster.
7. Celelalte sectiuni trasate (S 3
S 7) au confirmat existenta in acel punct a unei aşezări
apaqinând culturii Sântana de M ureş. Rezultatele investigaliilor respective vor constitui subiectul altui
articol.
8. Aug. Ulanici şi G. Trohani, CercArh, 1, 1975, p. 79, 82 (Greci); S. Morintz, Materiale,
6, 1959, p. 770 (Ciurel); M. Turcu, Cercetări arheologice in B ucureşti, 3, 1981, p. 227-228 (Militari
Câmpul Boja); M. Constantiniu, P.l. Panait, Cercetări arheologice in Bucureşti, 1, 1963, p. 306
sqq. (Roşu); D.B. Nanu, op. cit., p. 38 (Căscioarele); P. Roman, SCIVA, 36, 4, 1985, p. 280 (Govora
Sat
Runcuri); C. Schuster, Thraco-Dacica, 13, 1992, 1 -2, p. 36 (Mihăileşti-Tufa).
9. Privind descrierea diferitelor categorii de ceramică şi diverselor tipuri de forme şi n umerotarea
acestora, a se vedea, Ibidem, p. 35-4 1 .
4.

5.
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Flg.Z Unelte de os şi corn (a-f); piatră (g); fusaiolă (h).
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Fig.l A=Plan de situatie a locuintei (Ll), 1 ceramică, 2 chirpici, 3 piatră,
4 os, 5 perimetrul probabil al L1, 6m martorul dintre cele două se�tiuni (Scara

1 :50); B = l?rofi l nordic al g�opii (G1; Scara 1 :20), 1 strat vegetal, 2 strat arheologic
amestecat (ceramică Sântana de M,ureş şi Glina), G l strat şi groapă Glina, 3
strat viu ; C=Plan de situatie aşezarea de la Varlaam, B.A. bazin de apă, S 1
S 7 sectiuni ce contin strat Sântana
ş i Sz sectiuni ce contin strat Glina, S 3
de M ureş.
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Fig.S Ceramică.
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ANALIZE ANTROPOLOGICE PRIVIND EPOCA
BRONZULUI DIN MUNTENIA

Alexandra COMŞA (Bucureşti)

Epoca bronzului reprezintă o perioadă istorică importantă pentru cercetările
an tropologice, deoarece ritul funerar practicat de purtătorii diferitelor culturi
d i n acea vreme era preponderent cel a l inhumatiei. Acest fapt a permis conservarea
scheletelor in stare relativ bună, astfel încât să se preteze unui stud i u detal iat,
relevând caracterele specifice unui anumit tip antropologie. Î n ceea ce priveşte
culturile pentru care era caracteristic ritul incineratiei, datele obti nute au fost
m u l t mai sumare, rezumându-se doar la s tabi lirea vârstei şi sexului.
La Smeeni (jud. Buzău), dintr-o serie de inmormântări aparţinând u nor
perioade istorice diferi te, 4 au fost încadrate in cult ura Catacombelor. Este
t"
vorba de scheletele de femei c in mormintele nr. 1, 23 ş i 28, precum ş i de
cel de bărbat din mormântul nr. 27.
Se remarcă o mare variabilitate a pri ncipalelor caractere antropologice, care
se exprimă şi in tipologie. Astfel, bărbatul din mormântul 27 şi femeia din mormântul
1 se încadrează in tipul protoeuropoid, in cel de-al doilea caz fiind vorba de
o variantă brachicefalizată. Celelalte schelete exprimă influente mongoloide, de in
tensităti diferite, suprapuse peste fondul pri ncipal, mediteranoid şi protoeuropoid 1 ) .
Necropola de la Brăilita, încadrată de V. Dergacev in cultura Mnogovalikovaia
ş i de o serie de autori români in cultura de s tepă, se caracterizează prin tr-o
compozitie an tropologică neomogenă. La scheletul din mormâ ntul 17 se remarcă
trăsăturile speci fice tipului protoeuropo id in varianta Cr6-Magnon, alţi i n d ivizi
apaqinând acestui tip manifestând grade va riate de gra�i lizare. Mediteranoizii
apar de asemenea la Brăilita, in unele cazuri având i n fluente negroide. Au
fos t considerati ca apaqinând fondului autoh ton de populatie, deoarece, făcând u-se
comparaţie cu zonele învecinate d i n fosta Uniune Sovietică nu au fos t identificati
pe teritori i le luate in consideraţie 2) .
Seria de 1 0 schelete provenind de la Zimn icea, datând din Bronzul timpuriu,
este caracteriza tă prin mortali tate infantilă accentuată. Repartizarea indivizilor
pe grupe de vârstă este următoarea: 3 copii, 1 femeie j uven ilă, 1 bărbat juvenil,
4 femei mature ş i un bărbat senil.
Î n ceea ce priveşte caracteristicile studiate la nivelu l craniului, trăsăturile
s u n t u n i forme pentru întreaga serie, aceasta fi ind considerată a fi formată exclusiv
d i n med iteranoizi 3) .
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D i ntre descoperirile funerare a tribuite cul turii Glina, doar cea de la
Căscioarele a fost analizată antropologie. Cel decedat fusese un bărbat, in vârstă
de 24-28 ani, gracil , prezentând caractere medi teranoide şi asimetrie funqională
d reapta-s tânga la membrele superioare4 > .
Referitor la cultura Schneckenberg, datele prelevate de pe scheletele d i n
cele 5 morminte d e l a Năieni a u fost sumare. Datorită stării precare d e conservare,
pentru majoritatea indivizilor nu au putut fi s tabil ite decâ t sexul şi vârsta. Î n
cazul unui schelet feminin, de 20-25 ani, a fost posibilă reconstituirea cran i u l u i
h iperdolicocran, având occipitalul puternic bombat, fără a f i incadrat tipologie.
De asemenea, este de remarcat existenta unui mormân t colectiv de copii (M
2), con ţi nând 3 schelete aparţinând unor fetiţe (infans Il), considerate ca fii n d
probabil surori.
Toa te inmormântările se caracterizează printr-o mare d iversitate a ritualurilor
folosite. Totodată, a fost identificat un mormânt dubl u , unde era depus un
schelet, împreună cu resturile ci nerare apaqinând altui individ.
Pe baza studiului a ntropologie efectuat, s-a stabilit originea com ună a
comu ni tăţilor Schneckenberg, cu cele din care ulterior au evoluat purtătorii
culturii Monteoru 5 > .
Pentru cul t u ra Tei , mormintele descoperite au fost insuficient cercetate,
singurele supuse analizei antropologice fiind scheletele de la Smeeni , cu numerele
7 şi 25. S -a evidentiat caracterul eterogen al populatiei respective, reprezentate
de două femei, in vârstă de circa 30 ş i 60 de ani, manifestând elemente medi teranoide
ca fond principal, combinate cu altele, de tip protoeuropoid 6 > .
Referitor la cultura Monteoru, aceasta este mult mai bine cunoscută
d i n punct de vedere al st ruct urii antropologice a comunitătilor sale. Astfel,
d i n tre cele circa '300 morminte păstrate din 6 necropole de la Sărata Monteoru,
173 a u fos t supuse determinărilor antropologice, fiind identificate toate grupele
d e vârstă ş i fii nd remarcată mortal itatea infantilă accentuată.
Din punct de vedere t ipologie, predominau formele mediteranoide, apoi
cel e p rotoeuropoide (varianta Cr6-Magnon), mai mult sau mai puţin gracilizate7 > .
La Cândeşti (jud. Vrancea), a fost descoperită o necropolă cu peste 800
de schelete. Dat fiind faptul că săpăturile sunt încă in desfăşurare in acel punct,
rezultatele analizei antropologice au un caracter prel iminar. Deşi există un număr
mare de schelete, relativ putine s-au pretat unui studiu amănuntit. Tip urile evidenţiate
sunt reprezentate de protoeuropoizi (varianta Cr6-Magnon), apoi de mediteranoizi,
identificati in proporţie mică, al pinii fiind in număr redus 8) .
Necropola de la Pietroasa Mică, descoperită in punctu l Colina Dogarului,
cuprindea 64 de morminte, dintre care 62 de inh umatie ş i 2 de i ncineratie.
De remarcat este faptul că scheletele fuseseră depuse in poziţie chircită mai
mult sau mai putin accentuată, unele dintre ele fiind adunate pachet.
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Seria respectivă este formată preponderen t din mezocrani ş i doli cocra ni,
fă ră ca tipurile antropologice să poată fi stabilite.
Este demn de subliniat că, în comparatie cu scheletele de la Sărata
Monteoru, cele de la Pietroasa M ică, pe baza stabil irii vârstei la deces, sunt
caracterizate printr-o mortalitate mai accentuată a bărbatilor, comparativ cu cea
a femeilor, fap t singular pentru o necropolă din epoca bronzului în tara noastră 10 ) .
Referitor la ritul i nci neratiei, practicat de purtătorii cu lturii Monteoru,
acesta este documentat într-o fază timpurie a ei în necropola de la Cândeşti,
numărul morm i n telor de acest tip fiind însă red us. În ul tima fază a culturii,
acest rit capătă o însem nătate mai mare, constatându-se o propoqie de 10%
în Moldova ş i 5 % în Muntenia, comparativ cu cel a l înhumatiei 1 1 ) .
Din datele men tionate mai sus, pentru toate seriile de schelete studiate,
apaqinând culturii Monteoru (Sărata Monteoru), Cândeşti, Cioinagi-Ba l i n teşti,
Pietroasa Mică), însumând peste 1000 de indivizi, se remarcă o uniformita te
re l a t ivă , d i n p u n c t d e vedere a n t ropo l o g i e. Ce l m a i b i n e rep reze n t a t i s u n t
meditera no izii, uneori î n varianta protomedi teranoizilor, apoi protoeuropoizii
(în varianta Cr6-Magnon). Dinaroizii şi alpinii apar în propoqie redusă.
Pentru cult ura Zimnicea-P iovdiv, datând din Bronzul târziu, scheletele
se caracterizează pri ntr-o gracilitate mai mult sau mai putin accentuată. Com u n i tătii
respective îi sunt specifice craniile dolicocrane, fi ind remarcată însă ş i prezenta
h iperdolicocra n i lor, a mezocranilor, precum şi a câtorva brachicra n i moderati.
Din punct de vedere tipologie, preponderenti sunt mediteranoizii, asociati
cu elemente protoeuropoide atenuate. Infl uenta alpină se m a nifestă prin rotunj i rea
calotei craniene. Dinaroizii şi nordoizii apar în mod cu totul exceptiona t 12) .
Tot în arealul Zimnicea-Piovdiv, considerăm necesar să mentionăm necropola
plană de la Nava Zagora, din Bulgaria, unde au fost descoperite 8 schelete:
2 copii, 1 adolescen t, l bărbat şi 4 femei. Acestea fiind supuse studiului antropologie
s-a stabi l i t pentru femei o talie submij locie, pentru bărbat fiind din categoria
m ij locie, iar din punct de vedere tipologie au fost evidentiate caracteristicile
tipului europoid.
Pe baza i n formatii lor exis tente, se poate afirma că:
Î n Muntenia, fondul principal de populatie era alcătu it din mediteranoizi,
peste care s-au suprapus elemente a logene, acestea fiind reprezentate mai ales
de protoeuropbizi (varianta Cr6-Magnon), datorate pătrunderii populatiilor s tepice
în acest teritoriu. Î n mod sporadic sunt iden tificate o serie de i n fl uente, cum
ar fi cele negroide sau mongoloide.
Î n p e r i o a d a l u a tă în co ns ideratie, fe n o m e n u l brach i cefa l i z ă ri i ca pătă
amploare, dinarici i şi alpinii fiind putini in descoperirile d i n Mu ntenia, ei fiind
însă mult mai numeroşi în zonele i ntracarpatice 12) .
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Deci, în decursul Epocii Bronzului, nu au avut loc schimbări esentiale ale
structurii antropologice a comunitătilor ce au vietuit în acest areal.
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/'4ge du bro11Ze tardif a /'Est de Nova Zagora

ANTHROPOLOGICAL ANALYSES REGARDING
THE BRONZE AGE IN MUNTENIA
(Summary)
The paper refers to the results of the anthropological studies performed
over skeletons of the Bronze Age from Muntenia. There are viewed cementeries

(Smeeni - with skeletons both belonging to the Catacombs and Tei cultures, Brailitza
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Early Bronze Age, Naieni
the Schneckenberg
the stepic culture, Zimnicea
culture, Sarata Monteoru, Cândeşti, Pietroasa Mică - the Monteoru culture, Zimnicea
the Zimnicea-Plovdiv culture), as well as a tomb from Căscioarele (belonging
to the Glina III culture).
It is also considered the necropolis eastward to Nova Zagora in Bulgaria,
from the areal of the Zimnicea-Piovdiv culture.
On the basis of the existent informations it can be ascertained that the
anthropological structure was not significantly changed for the Bronze Age communities
in Muntenia. Mongoloid and negroid traits are mentioned for individuals at Smeeni,
respectively Brailitza.
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HARTA DESCOPEdlRILOR ARHEOLOGICE DIN EPOCA BRONZULUI
ANALIZATE ANTROPOLOGie
www.cimec.ro

DIN MUNTEN IA ,

DATE NOI PRIVIND STRATIGRAFIA
GRĂDI ŞTEI COSLOGENI
V. CAVRU C, M. NEAGU

Grăd iştea Coslogeni se află pe un grind situat in partea de s ud-vest
a Băltii Borcei, in dreptul satelor Cos logeni şi Roseti (jud. Călăraşi). Ea se
intinde pe o suprafată de aproximativ 50.000 mp. În cuprinsul ei, prin cercetările
de supra faţă ş i săpăturile sistematice, au fost identificate materiale arheologice
d i n d i ferite epoci (neolitic, perioada de tranzitie de la eneolitic la epoca bronzului,
bronz târziu, prima şi a doua epocă a fieru lui, perioadă prefeudală şi med ievală).
Prin săpăturile din anii '60 1 şi '802 partea de nord-est a grădiştei a fost cercetată
de câteva secţiuni şi tra nşee (PI.I). În anii 1 99 1 - 1 993 3 prin taluzarea maturilor
in S.Mag.A (carourile 1 - 1 0) şi S.II/S.III (carourile 1 -1 4), au fos t obtin u te două
p rofite stratigrafice, din care echipa de cercetări interdisciplinare de la Institutul
de Arheologie din Rusia (conducător prof. dr. E. Cernyh) a luat p robe pentru
4
analize paleobotanice şi palinologice . Pentru a oferi imaginea con textului arheologic
din care s-au luat probele, în cele ce u rmează prezentăm observaţiile stratigrafice
obtinute in aces te profite.
PROFILUL S.MAG.A (CAROURILE l -10)

Secţiu nea magistrală (S.Mag.) 300x2 m., orientată SE-NV, este impăqită
i n două subdiviziuni, respectiv A (partea SE) şi B (partea NV), care la 1 2
m . N� de cota maximă a grădiştei (vârful tumulu lui) s u n t despăqite printr-un
ma rtor de 1 ,3 m.
Prin taluzarea malului de SV al sectiunii a fost obţ i n u t un profil a
cărui înăltime maximă este de 3,15 m., cea minimă de 2,32 m., iar l ungimea
de 18 m. Profi l u l contine 13 secvente s tratigrafice (PI. II, 1 ) după cum urmează :
1 . Pământ viu
de culoare galbenă (loess) , contine o canutate redusă
de fragmente mici de scoică.
2. Bordeiu l (?) neolitic nr. l (carourile 5-6), săpa t in pământul viu. Umplutura
complexului
pământ castaniu, compact. Din cuprinsul profi l u l u i umpluturii
au fos t recuperate doar patru fragmen te ceramice atipice de factură neo l i tică.
Î n cea mai mare parte, complexul este intersectat de groapa bordeiului (?) n r.2.
3. Bordeiul(?) nr.2. Conturul lui a fost sesizat in carourile 5-7. În caroul 7
complexul este săpat i n pământul viu, iar în carourile 5-6 taie partea superioară
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a bordeiului n r. l . Spre deosebire de bordeiul nr. l , umplutu ra bordei ului nr.2
este mai puJin compactă, are o nuanJă mai deschisă (gălbui- maroniu) ş i contine
multe fragmente ceramice Hamangia, scoică, lemn carbonizat ş i cenuşă.
4. Bordei ul(?) n r.3. Poqiunea de NV a conturului ac�stuia, a fos t surprinsă
în jumătatea de SE a caroului 7, cealaltă parte a complexul u i fiind tăiată prin
două tranşee din anii '60 săpate de către S. Morintz şi N. Anghelescu, el observându-se
şi pe martorul ce le desparte. Umplutura complexu lui este asemănătoare umpluturii
bordei u l u i n r.2. Din cuprinsul profilului lui, a u fost recuperate fragmente ceramice
Hamangia.
5. Î n carourile 6-7, deasupra contururilor bordeielor n r.2 şi 3 se află
o depunere de pământ afânat de culoare neagră îmbibată cu fragmente mari
de scoici. Intensitatea depunerii creşte spre SE, grosimea ei maximă fiind de
25 cm. Printre scoici s-au găsi t câteva fragmente ceramice Hamangia.
6. Î n carourile 6-7, nemijloci t deasupra depunerilor de sco i ci, se a fl ă
u n strat d e pământ afânat, abundent i n cenuşă, fragmente ceramice Hamangia,
fragmente de scoici şi oase de animale. Stratul are forma unei semilentile biconvexe,
grosimea l u i maximă fiind de 0,55 m. Din acest strat provine şi un topor de
piatră ş lefuită.
7. Deasupra stratului de pământ cenuşos (6) * se observă o d ungă de
pământ negru compact, conJinând fragmente mici de scoică şi u n număr redus
de fragmen te ceramice Hămangia. Grosimea ei maximă este de 25 cm. Spre
NV, ea se subJiază , dispărând definitiv în mijlocul caroului 6. Î n carourile
8- 9 dunga a tos t tăiată de tranşeele săpate în anii '60.
8. Partea de NV a
mantalei
tumulului a fost sesizată în carourile
1 -8. Ea suprapune d unga de pământ negru (7) iar in carourile 1 -5, pământul
viu. Î n această poqiune, în pământul viu se observă o alveolare greu sesizabilă
în profil 5 . Probabil, ea a rezultat din excavarea pământului necesar ridicării
tumulului. Din umplutura acestei a lveolări provin câteva fragmente ceramice
şi 3 vase intregi sau intregibile, toate din perioada de tranzitie de l a eneolitic
la epoca bronzului 6 : 1 ) O ceaşcă lucrată din pastă amestecată cu pleavă şi nisip
cu bobul mare, cu exteriorul gălbui iar interiorul şi seqiunea - neagră. Recipien t u l
are 2 ( ? ) t o q i ş i este ornamentat c u "boabe d e linte" şi impresiuni de sfoară
răsucită. 2) U n vas l ucrat din aceeaşi pastă, cu ardere identică cu a ceştii,
ornamentat sub buză cu un brâu crestat. 3) Un vas-borcan l ucrat d i n pastă
amestecată cu pleavă şi scoică pisată, de culoare gălbuie.
Mantaua tumulului este formată din pămân t galben aproape lipsit de
80 cm. De remarcat că spre SE
materiale arheologice. Grosimea ei maximă
,

•

în

paranteză

sunt

ind icate num erele secventelor stratigrafice.
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de ca rou) 7 mantaua se subtiază, fapt care a rezultat probabil din n ivelarea
vâ rfu l u i movilei într-o perioadă ulterioră. În carou l 7, la adâncimea de 20 cm.
s-a găsi t un fragment ceramic din perioada de tranzitie.
Deasupra turnu lui se a flă cenuşarul nr.1 apaqinând culturii Coslogeni.
Î n poqiunea su rprinsă de profilul S.Mag.A., el prezintă 4 secvente stratigrafice:
platforma de l u t (9) şi trei niveluri succesive de depunere din cenuşă, în a mestec
cu fragmente ceramice Coslogeni, oase de animale şi lemn carbonizat ( 1 0-12).
9. O dungă relativ subtire de l u t ga lben, bătătorit, a fost surprinsă în
ca rourile 1-7, nemijlocit deasupra mantalei tumulului. Grosimea ei variază între
3 şi 10 cm., iar l ungimea
12,3 m. Nu con tine materiale a rheo logice.
1 0. Primul nivel de depunere de cenuşă (carourile 1 -3), suprapune platforma
de lut (9). Se prezintă sub forma unei len tile biconcave cu grosimea maximă
de 1 6 cm. şi lu ngimea de 4,8 m. Constă din cenuşă cu multe fragmente mici
de lemn carbonizat, fragmente ceramice Coslogeni şi oase de a nimale.
1 1 . Al doilea nivel de depu nere de cenuşă (carourile 3-5), suprapune
primul nivel de cen uşă şi platforma de lut. Grosi mea lui maximă este de 20
cm., lungimea 5,36 m. Spre deosebire de secventa precedentă, el contine mai
putine fragmen te . de lemn ca rbonizat şi este de o nua ntă mai deschisă.
1 2. Al treilea n ivel de depunere de cenuşă (carourile 1 -7 din S.Mag.A)
este m u l t mai consistent, are lungimea de 1 2,3 m. şi grosimea maximă de 62
cm. De remarcat faptul că în zona ascendentă a pantei, el suprapune direct
stratul de l u t bătătorit, în timp ce spre poalele pantei se află deasupra celor
două nivel uri de depunere de cenuşă (10 şi 1 1 ).
13. Ultimul n ivel al profilului este format de stratul a rabil care a re
o grosime ce va riază între 18 şi 30 cm.
PROFILUL S.II/S.III (CAROURILE 1-14)

Seqi unile S.ll (50x2m.) şi S.III (28,5x2m.) intersectează partea de NV
a cenuşarului nr.l ş i sunt orientate SV-NE. Ele au fos t săpate în anii 1 990- 1 992,
între seqiuni lăsându-se un martor de 0,5 m. grosime. Profi l u l ce u rmează
a fi p rezentat, a fost obtinut prin taluzarea malului de SE al martorului. El
are lu ngimea de 28,5 m., suprafata lui prezintă o uşoară a rcuire, decalaj u l de
înăltimi fiind de 36 cm. ( 1 ,40 m. în caro u rile 1 -3 şi 1 ,04 m. în ca rourile 1 4-15).
(vezi PI. Il,2).
Î n cadrul acestui profi l a u fost surprinse 1 1 secvente stratigrafice: pămân t
vi u ( l ) , stratul neol itic(2), 7 secvente apartinând cenuşarului nr.1 (3-9), u n şant
medieva l ( lO) , stratul vegeta l ( l l ) .
1 . Pământ vi u
galben(loess).
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2. Strat de cultură neolitic. Apare in pământul galben(loess) sub formă
de fragmente răzlete de ceramică Hamangia, împreună cu fragmente mici de
scoică.
3. Prima depunere de cenuşă este in amestec cu ceramica Coslogent ,
fragmente de oase de animale şi multe bucătele mici de lemn carbo nizat (ca
aspect, ea este iden tică cu prima depunere de cenuşă din S.Mag.A.). Apare
in carourile 1 -2 şi i ntră sub malul de SV al S.III. Suprapune stratul neoli tic.
Lungimea depunerii este 3,9 m., grosimea maximă
52 cm.
4. Dunga relat iv subtire, care in carourile 1 -7 constă dintr-un pământ
galben bătătorit, iar in carourile 7-8 se prezin tă sub forma unui strat tasat
de cenuşă cu urme de arsură. Dunga suprapune d irect stratul neolitic. Grosimea
ei variază intre 2 şi 8 cm., lungimea fiind de 1 1 ,6 m.
5. A doua depunere de cenuşă in amestec cu ceramica Coslogeni, fragmen te
de oase de animale şi multe bucătele de lemn ars, apare in carourile 1 - 1 1 ,
platforma de
î n carourile 1 -2 suprapune prima depunere, i n carourile 3-8
lut, stratul neolitic şi pământ viu. Î n partea de NE (carourile 9- 1 0) , in cuprinsul
depu nerii se observă câteva dungi subtiri de pămân t galben.
6. Al treilea nivel de depunere de cenuşă, in amestec cu fragmente ceramice
Coslogeni, oase de animale, bucăti de zgură şi cretă, a fost surprins in carourile
1 -8. Î n caro u rile 5-6 (deasupra gropii apaqinând nivelului Il) se observă o
alveolare rezultată p robabil dintr-o interventie ulterioară. Lungimea ei este de
15,4 m., grosimea maximă, in cadrul alveolării 92 cm., iar in afara ei (caroul
1)
40 cm.
7. Al patrulea nivel de depunere de cenuşă in amestec cu fragmentt
ceramice, oase de animale, bucăti de zgură şi cretă. Apare in carouri le 7-13.
El este dispus oblic, cu panta spre NE. Î n carourile 7-8, suprapune cel de-al
t reilea n ivel de depunere de cenuşă(6), in carourile 8- 1 1
cel de-al d oilea
stratul neolitic(2).
n ivel de depunere de cenuşă(5), iar in carourile 1 1 - 1 3
Lungimea
13,9 m., grosimea maximă (carourile 9-10)
36 cm.
8. Platforma de lut galben bătătorit, fără materiale arheologice, dispusă oblil
cu panta spre partea de NE a cenuşarului. Apare direct peste partea de NE a celei
de-a patra depunere de cenuşă (7). Grosimea ei variază intre 8 şi 16 cm., lungimea
5,92 m. Aproximativ in centrul său, se observă o ruptură de 1,16 m.
9. Al cincilea şi ultimul nivel de depunere de cenuşă in amestec cu
fragmente ceramice Coslogeni, oase de animale şi bucăti de zgură. EI se a flă
exact peste platforma de lut(8), iar in cuprinsul rupturii platformei, ii tine
locul. Este dispus oblic, cu panta spre margi nea de NE a cenuşarului. Spre
deosebire de celelalte depuneri de cenuşă, el este de o nuantă albăstruie. Lungimea
depunerii este de 4,9 m., grosi mea ei maximă (carourile 1 1 -12)
40 cm.
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1 0. Î n carourile 14-15, alături de marginea de NE a cenuşarului, în
stratul de pământ negru, ce se încadrează între ultimul n ivel a l cenuşarului
şi stratul arabil, se observă u n şant cu umplutura de pământ negru afânat,
similar complexelor medievale interceptate la Grădiştea Coslogeni.
1 1 . Stratul arabil cernoziom amestecat cu cenuşă, conţinând materiale
a rheologice d i n diferite epoci, cu predilecţie cele ale culturii Cos logeni. Grosimea
stratului variază între 1 0 şi 30 cm.
Pentru o mai bună înţelegere a relatiilor stratigrafice, redăm în formă
sintetică tote observaţiile mentionate mai sus:

S . M a g .A .

S . I I/S . I I I

Î n c a d ra rea cro nologică

1 . P ă m â n t viu

1 . P ă m â n t viu

P le istocen
N
E

?

2 . B o rd e i ( ? ) n r. 1

H a m a n gi a

o

5 . D epu n e re sco ici

H a m a ng ia

T

6 . S tra t u l c e n u şos

H a m a ng ia

c

3 . B o rd e i ( ? ) n r.2
4 . B o rd e i ( ? ) n r.3

2 . U rm e de locu ire
H a m a ngia

L

1

1

7 . D u n 2 ă p ă m â n t n e gru

P ost - N eo l i t i c (?)

8. M a n t a u a t u m u lu l u i

T ra nzitie d e l a e n e o l i t i c
la b r o n z

9 . P la t form a d e l u t
c

E
N

u

ş

A
R

u

1 0 . N iv e l u l ! d e
d e p u n e r e d e cen u şă

3 . N ive l u l 1 d e d e p u n ere d e
ce n u şă
4 . P la t form a d e l u t

1 1 . N ivelu l I l d e
d e_p u n e re d e cen u să
1 2 . N ivelu l I I I d e
d e p u n ere de cen u şă

L

N
R.
1

5 . N ivel u l I l d e d e p u nere
d e cen usă

6 . N iv e l u l I I I d e ·d e p u o e re

Prima etapă
d e form a re
A I I etap ă
d e form a re

L

d e ce n u şă

A I I I etapă
d e form a re

7 . N ivelu l I V d e d e p u n ere
de cen u şă

A IV etapă
d e form a re

8. P la t form a d e l u t

A V eta p ă
de fo rm a re

9. N ivelu l V d e d e p u nere
d e cen u şă

-

1 3 . S tra t vegetal

1 0 . Ş a n 1 cu u m p l u t u ră d e
p ă m â n t n e 2 ru

EVU L M E D I U

1 1 . S t ra t veg_etal

SEC. X I X - X X
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CONCLUZII
1. Î n stadiul actual al cercetării, se poate constata că in partea de NE
a Grădiştei Cos logeni există cel putin trei complexe succesive neolitice: 1) Bordeiul(?)
nr.l care, in lipsa materialelor relevante, nu se poate deocamdată atribui cu
certitudine unei cul turi arheologice anume; 2) bordeiele(?) nr.2 şi 3, conţinând
ceram ica Hamangia; 3) depunerea de scoici şi stratul cenuşos (secvenţele 5
ş i 6 din S.Mag.A) apaqinând aceleiaşi culturi. Î n cazul bordeielor nr. l şi 2,
mentionăm că n umai cercetările viitoare vor _s tabili dacă ne aflăm in fata a
două complexe neolitice succesive sau avem de-a face cu două faze de locuire
ale aceluiaşi complex. Precizăm că până acum, la Grădiştea Coslogeni, peste
tot u nde au fost interceptate u rme de locuire neolitică, nu s-a constatat decât
u n s ingur n ivel de locuire.
Deşi nu a fos t surprinsă in profilele analizate, ceramica de factură Bolin
tinean u in stratul de cultură neolitic, apare constant împreună cu ceramică
Hamangia (faza Golovita), dar intr-o propoqie mult mai redusă decât se credea
anterior. Î n stadiul actual al cercetării , se constată sincronismul dintre elementele
Bol i n t i neanu şi faza Golovita a culturii Hamangia, fără a se putea aduce alte
preciză ri.
2. Deasupra stratului neolitic, intr-o perioadă probabil post-neol i tică, s-a
format un strat de pământ negru (secventa 7 din S.Mag.A).
3. Î n perioada de tranzitie, peste straturile an terioare, a fos t ridicat
un turnul. Î ncadra rea lui cronologică, pe lângă pozitia sa stratigrafică, se justifică
prin două circumstante: a) in alveolare, rezultată probabil din excavarea pământului
pentru ridicarea tumulului (fără să excludem şi altă posibilitate existenta unui
complex afectat de turnul), s-a găsi t ceramică din perioada respectivă; b) a n ticipând
publicarea rezultatelor cercetărilor din anii 1 993-1994, semnalăm că mormântul
peste care a fos t ridicat tumululul, străpunge stratul neolitic şi este suprapus
de u n mormânt Iamnaia.
4. Epoca bronzului târziu, in profilele analizate, este atestată de un
cenuşar (nr. l ) care suprapune partea de nord a tumulului, iar la N E de aceasta,
stratul neol itic a l aşezării. Cenuşarul a fos t format in cinci etape succesive:
prima etapă este reprezentată de o platformă de l u t care supra pune
partea de nord a tumulului şi un strat de cenuşă depus pe ea;
in cea de a doua etapă, la câţ iva metri NE de turnul, peste stratul
neolitic a fos t construită a doua platformă suprapusă de nivelul I I de cenuşă;
a treia şi a patra etapă de formare a cen uşaru lui sunt atestate de
două n ivel uri succesive de cenuşă;
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cea de a cincea etapă de formare a cenuşarului este formată dintr-o
p latformă de ·lut suprapusă de un strat de cenuşă şi se află la marginea de NE
a cenuşarului.
Cele cinci niveluri succesive ale cenuşarului, din câte se poate constata,
se suprapun partial şi în mod evident, atestă faptul că cenuşarul s-a format prin
extinderea dinspre turnul în directia NE.
Referi tor la platformele de lut, atragem atentia că, în două din trei cazuri,
acestea sunt în pantă, iar în plan, toate au forme neregulate şi nici una n u este
însotită de u rme de constructii. Aceste observatii ne determină să credem că ele
nu au putut servi drept podine de locuinte.
NOTE
1 . S. Morintz şi N. Anghelescu. O nouă cultură a
SCIV, 21/3, 1 970, p.373-4 1 6.
2. M. Neagu, D. Basarab Nanu. ConsideraJii preliminare

de tip Coslogeni,
Coslogeni,

epocii bronzului fn Rom4nia.

asupra afezării eponime de la Grădistea

Cultură şi Civilizatie la Dunărea de Jos, I I, Călăraşi, 1986, p.99-128;

ale studierii tracilor timpurii la Dunărea de Jos,

p.124; ldem,

Cultura

idem,

Symphozia Thracologica, nr.S, Satu-Mare

Un complex al tracilor timpurii, descoperit fn zona Du11ării de Jos,

Probleme

Carei, 1990,

Danubius, XIII-XIV,

Galati, 1 992, p.103-1 15.
3. În anul 1 991 lucrările au fost conduse de S. Morintz, au participat: M. Neagu, M. Munteanu,
D. Şerbănescu, V. Cavruc; in 1992, lucrările au fost conduse de M. Neagu şi V. Cavruc; au participat:
N. Bolohan, G. Kavruk, A. Popa, A. Zanoci; cercetările interdisciplinare au fost efectuate de dr.
E. Cernih, dr. S. Kuzmioih, dr. T. Teneişvili, dr. E. Lebedeva; in anul 1993 lucrările au fost conduse
de V. Cavruc, a participat G. Kavruk.
4. Rezultatele analizelor sunt expuse in articolele semnate de E. Lebedeva şi E. Spiridonova
in prezentul volum.
5 . Îi multumim şi pe această cale colegului Valeriu Sârbu, care ne-a atras atentia asupra
acestei alveolări.
6. După aprecierea lui dr. P. Roman, căruia ii aducem multumirile noastre pentru sprijinul
acordat, ele pot fi atribuite sfârşitului culturii Cernavoda 1
inceputului culturii Cernavoda I I I. N u
excludem posibilitatea că aceste materiale reprezintă urme de ritual funerar depuse i n timpul sau
imediat după ridicarea tumulului.
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LES RESULTATES PRELIMINAIRES
DE L'EXAMEN POLINILOGIQUES
DU · SITE COSLOGENI
E. SPIRIDON OVA

Les rech�rches palynologiques sur le monument Cos logeni (les materiaux
de la fouille 1 992) o n t tt� fai t sur 1 1 tchantillons qui ont tt� pris sur le
profi l S 2 S 3 dans le carre 1 1 (echantillons 1 et 2), le carre 9 (tchantillons
3 et 4) et le carre 5 (echantillons 5 et 6), et de meme sur l e tranche A
(Magistrala A) dans le carre 7 (tchantillons 7-10) et dans le carre 6 (echantillon
1 1) .
Des pollens et des spores d e l'âge quaternaire et de meme des formes
p l us anciens des conif�res assistent â tous les echantillons. La plus grande
q uantite des formes a nciens a ete rencontree dans les echantillons 2, 5 et 6,
o u le pourcentage pour tous les pollens el spores comptts de l 'âge q uaternai re
co�pose envi ron 20%. En tout, l'integrite des microfossilles est bonne, bien
que des grains m ineraux assistent aux agglom�rations des graminees et des absinthes.
Dans tous les echantillons on avait rencontre beaucoup de morceaux des bois
pourissants, de petites parties de charbon et de foungs de la moisisseu res.
Le caract�re du choix des echantillons ne donne pas la possibilite de
suivre des changements successifs et tr�s graduels de l'envi ronnemen t pendant
l a formation des masses neolith iq ue-chalcolith ique et aussi de la d iverses parties
du bronze fi nal. Enfin, pour la repr�sentation plus compl�te sur le changement
de la si tuation ecologique sur Danube inf�rieur a u holoc�ne, et meme de l a
difference d e l 'environ nement d e l'habitation d e l'homme e n neolithique-chal
col i thique-bronze, il est necessaire de fai re le choix des echantillons plus detalist
dans un carre. S i ce n 'est pas possible â cause de la structure composee du
monument, dans ce cas il faut fai re quelques colonnes paralelles. Ces colonnes
donnent la possibilite de suivre les singularites de la formation de la meme
couche culturelle dans les differentes parties du chantier.
En se fondant sur les singulari tes de la structure du monument et me.me
de la composition des spectres polliniques on peut reunir tous les echantillo ns
analyses en q uelques groupes, ou on peut aussi examiner â part des echantillons
i n d e p e n d a n ts si l e u r caract�ri q u e p o l l i n i q u e se d i s t i n g u e b r u s q u e m e n t des
echa ntillons voisins.
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Les depâts Ies plus a nciens de I'areno-argileu jaune- gris, qui caracterisen t
le fo n d d e Ia hutte ( l e tranche A , carre 6 ) , s e fixent p a r I'echantillon 1 1 .
Ici, dans la composition generale la partici pation des spores des mousses vertes
et des pollens des plantes herbacees est grande tandis que Ies pollens des
râces de bois sont presents sous les formes uniques des grains de pins: Pinus
s/g Diploxylon et des râces latifoliees Querqus, Fraxinus et Coryl us (Tab. 3,
fig. 1 ) .
P a r m i s l es p o l l e n s d es p l a n tes h e r ba cees Ies p o l l e n s d e I a fa m i l i e
Chenopodiaceae dominent en plus moins que Ies grami nees et les absei nthes.
D'entre Ies herbes varies on avait rencontre les pollens de Ia familie Asteraceae
q u i sont des formes differen tes de sa morphologie, des pollens des fami lles
Cichoriaceae, Fabaceae et les pollens de Plantoga. Le haut pourcentage des
spores de la mousse verte et de la moisisseure caracterise probablement Ies
conditions de l'humidification elevee du sol de la hutte ou de la fosse decha rge.
On s uppose q ue la remplissage de la fosse decharge ou du fo nd de
Ia demeur se passait pendant la periode du fonctionement de ces constructions
economiques. Dans ce cas, alors les donnees des analyses pol l i n iques, pendant
ce temps- lâ dans cette region c'etait Ia situation naturelle assez aride des
steppes absinthe-grami nee. Peut-etre dans les conditions du drainage fa ible se
passait le certain saumurage du sol. Les plantations de bois reduites de chene,
de frene et, peut-etre, que des arbres isoles s'etablissaien t dans Ia vallee de
Danube.
La serie suivante des echa ntillons de 7 â 10 a ete prise dans J'areno -argileu
jaune-gris avec I'addition des coq uillages sur le tranche A dans le carre 7 (0,9-2,30
m). Elle se caracterise par Ia composition pareille de l'echantillo n precedent.
Dans la composition generale le râie des plantes herbacees est grande. Leur
composition d'espece est changee. Les pollens des graminees, des absein thes
et des herbes varies (familles Cichoriaceae et Ateraceae) regnent dans ces echantillons.
Les pollens de Ia familie Febaceae, Cyperaceae se presen tent dans les echantillons
en quantite reduite. Dans les spectres pol liniques de l'echantillon 7 on a renco n tre
Ies pol lens de Ia familie Malvaceae et dans l 'echantillon 8
Ies pollens d'une
plan te de l 'eau Polygonum amphybium. Environs 10-15% de pollens des spectres
sont de Ia familie Chenopodiaceae (Tab. 1, fig. 1 )
11 fau t remarquer aussi que les pollens des graminees, des abseint hes,
des Cichoriaceae et des Chenopod iaceae sont presents souvent dans les agglomera
tions aux 1 0-30 grains. Probablement c'est l ie avec l'etend ue pas grande de
Ia transportation aerien des pol lens. Sur tout les grandes agglomera tions des
grains etai t fait marque parmis Ies pollens de grami nees. De la structure des
.
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grains pol l iniques, de la mesu re (env. 60 mm) et de la texture morphologique
des pores ce sont des pollens pa reils aux grami nees culturelles.
Les pollens des râces de bois composent dans les spectres polliniques
pas plus de 8%. Les pollens du pin, du frene et du noisetier (Corylus) et
des pol lens u niques d u sapin sont presents plus souvent. Parmis les cryptogames
les spores de la mousse verte dominent regul ierement. Dans l'echantillon 9
o n a avai t marquer le spore de Ia fougere.
II fau t marquer de meme que dans les echantillons il y a beaucoup
de morceaux de bois pourissant et de petites parties de charbon.
En analisent la composition des spectres pol lin iques des echantil lons
7-10 on peut dire que pendant la periode de Ia forma tion de la couche de
I'areno-argileux jaune-gris avec des coq uillages le climat est devenu plus hum ide
par rapport a Ia periode precedente. Le saumurage du sol devena i t moins grand.
C'eta i t Ia steppe de graminees et de graminees-abseinthes comme auparavant.
C'est possible que le chene, le frene et le noisetier (Corylus) s'etablissaient
sur Ia val l ee de Danube dans les condition humides les plus favorables. Les
pollens de cettes râces se rencontrent dans les spectres polliniques dans Ies
quantites pas grandes. On sait qu'il ne se transporten t pas sur les grandes
etendues.
Le spectre d'echantillon 5 a une autre composition pol l i n ique. Cet echantillon
a ete pris sur le profil S 2 S 3 dans le carre 5, dans la couche i n termediaire
sterile de l 'areno-argileu brun-gris ( 1 ,25 - 1 ,30 m). Ici, par rapport a tous les
echan t i l lons decrits avant, dans la composi tion generale le valeur des pollens
des râces de bois s'agrandisse bien que la quantite d'herbacee reste toujours
assez grande.
Dans la groupe des arbres et des buissons les pollens de latifo lies en
dominent composent pres de 70%. La participation des pol lens du chene, de
l 'o rme et du frene est grande. La quantite des pol lens d'aune, de bouleau et
de pin devient peu en peu plus moins. La role des pollens du saule est plus
considera bie.
La participation des herbes varies mesophylles et des plantes adventices
du champ laboure augmente visiblement. Les spores de la mousse verte regne
parmis les plan tes cryptogames. On a rencon tre dans I'echantillon Ies spores
de la fougere et du lycopode. La presence des spores du Iycopode peut indiq uer
indirectemen t a l 'existence des associations de bois sur Ia territoire etud iee.
On peut supposer que la partie de la couche etudiee a une origine
naturelle. Dans ce cas les spectres polliniq ues obtenus caracterisen t le boisement
considerable de la territoire au certain existence des espaces ouverts de steppes.
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L'edification pri ncipal de bois etait les râces latifoliees tels comme le
chene, le frene, l'orme et l 'erable. Le saule et l'aune poussaient dans les conditions
de la t�rre basse submersible et des fondan ts. La role de la veg�tation des
pres a augmante dans la composi tion du steppe.
Les depOts du bronze fi nale
la culture Cos logeni
ont et� etudie
par la m�tode palynologique sur la petite serie des echantillons 1 -5. Comme
dans tous les echantil lons i l y en a beaucoup de morceaux des bois pourissants
et de peti tes parties de charbon. Pourtant la saturation des pr�paration des
pollens et des spores est differente. Il y a tr�s peu des microfossi le dans l 'ecbantillon
2.
L'ecban.t illon 5 pris sur le profi ls S 2 S 3 dans le carre 5 ( 1 ,00-1 ,05
m) caracterise le n iveau inf�rieur de la 3eme couche de Cos logeni. En debors
des pollens et des spores d'bolocene on rencontre les pol lens des con i f�res
ct des spores de l 'âge miocene, qui composent pres de 20% de la somme des
microfossiles de la bronze fi nale. En somme la composition des spectres pollinique
se caracterisent par assez baut contenu des plantes berbacees. Les râces de
bois sant representantes des grains uniques de l'orme, du chene et d u p i n .
L a q uanti te des pollens de la familie Cicboriaceae et Malvaceae e s t grande
dans la groupe berbacee. Il y en a en peu plus moins les pollens de gram inee,
d'abseintbe et les pollens de la fa milie Asteraceae. Parmis les plantes cryptogames
on ava i t definit les spores de la mousse verte et de la fougere (Tab. 2 , fig.
2).
La composition pareille des pollens des plantes berbacees non seulement
reflete le caractere d u spectre de ce temps-lă, mais elle fixe la violation du
substratum sur l'etablissement. Tres souvent le pourcen tage baut des plantes
adventices rouderales etait marque sur l'etablissement abandonnee. Presque la
meme compos i tion on avait suivit dans l 'ecbantillon 1 .
Les spores et pollens d e l'âge plus ancien, probablement de l 'âge m iocene,
a atteinu de l'argile du fond ou des murs du demeur. Pour l 'etablissement
plus correct de ce fai t i l est necessaire de prendre les ecbantillons des platformes
argileux · conda nsees.
Ai nsi l 'envi ron nement naturel du niveau inferieur de la 3eme coucbe
ne peut pas etre retablir assez correct sur un seul echantillon 5 o u o n ava i t
e u la grande quantite des plantes advetices rouderales.
La 3-eme coucbe de Coslogeni, le n iveau superieur, a ete etudie sur
le meme profile S 2
S 3 dans. la coucbe i ntermediaire de l'areno-argileu
fin et d'oree (0,7-0,75 m) .dans le carre 9, ecbantillon 4. Ici le caractere des
spectres pollin iques represente au plus baut point le type zonal de vegetation.
On a rencon tre dans la quantite pas tres grande les pollens des plantes adventices
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telles comme Chenopodiaceae, Urtica et Hibiscus (la familie Malvaceae). Cettes
plantes adventices sont marqu�es tr�s souvent dans les spectres polliniq ues sur
les �tablissements. Dans la composition general des spectres comme auparava n t
la role des plantes h�rbac�es est tr�s hau te. Le valeu r des pollens des bois
est devenu plus baut. Il est represente les telles râces latifoli�es comme le
cMne, l'orme, le fr�ne, le noisetier (Corylus) et en peu plus moins le pin
et le bouleau. Les pollens de Ia familie Chenopodiaceae dominent dans la groupe
h�rbac�es. Les spores de Ia mousse verte regnent parmis les cryptogames. Il
y en a t r�s peu des spores des foug�res. Ai nsi, en a nalysent les spectres polliniques,
on peut d i re q ue au moment de l'inhumation des microfossiles la s teppe �tait
le type zonale de la v�g�tation. Sur la vallee de Danube les bois latifoli�s
de la composition complique ont eu une large diffusion. C'est possible q ue
dans les conditions du dra inage faible il se passait le saummurage loca l du
sol.
Dans les memes condition de la ligne S 2 - S 3 on avait prit l'echan ti l lon
3 sur le profondeur 0,45-0,5 m. Il caracterise le niveau inf�rieur de la 2eme
couche de Coslogeni.
Dans la composition generale les h�rbac�es dominent comme auparavant.
Le valeur des pol lens de la râce de bois dimunuait â 20%. La participation
des cryptogames �ta i t gard�e de la meme niveau. Ainsi, tous �a peut indiquer
certaine rMuction des bois de la vallee et de la r�organisation de la compos ition
de l'association de steppe.
Le bouleau et le pin dominent dans la groupe de bois et de boitisson ,
les pollens d e lesquels s e transportent s u r les grande distances q ue les pol lens
de la râce latifo li�e. Les d�rniers dans ces spectres polliniques composent seulement
32,5%. Dans la groupe d'h�rbac�es les grami n�es commencent a r�gner. Dans
sa composi tion on a des grains des �speces culturelles qui se rencontrent souvent
aux grandes agglomerations. Parmis les cryptogames il existe seulement que de
la mousse verte.
Le spectre d�crit montre au nouveau le certain cha ngemen t des co ndition
de l'environnement. En comparaison avec un � tape pr�cedent on a eu un refroidis
sement pas tr�s grande de climat. Ce fait favorisait de se former des steppes
de la composi tion plus mesophylles. La role des râces latifo liees diminuait dans
l a con formation des bois de la val l�e de Danube.
Le n iveau sup�rieur de la 2eme couche de Coslogen i a �t� represente
dans la composition des spectres polliniques d'echantillon 2 qui a ��� pris sur
le meme p rofil S 2 S 3, dans le cam� 1 1 (0,4-0,45 m). Ici, dans la compos ition
general le valeur des pollens des râces de bois red uissent au con trai re de l'�tape
pr�cedent. Les h�rbacees regnent dans les spectres.
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Dans la groupe des arbres et des buisson ile sont presents les pollens
uniques des differen tes râces coniferes: Abies, Pinus s/g Diploxylon, Pinus s/g
Haploxylon, Picea. Probablement ce sont des pollens qui avait ete apportes
de loin par le ven t. On peut compter que â ce temps-lâ aux mongtaghes i l
etai t evase et devalait plus bas la zone des râces coniferes.
En comparaison avec des spectres precedents la valeur des pollens de
chenopodiacees etait augmente dans la groupe d'herbacees. Avec des graminees
il y a beaucoup des pollens des herbes varie mesophylles. Ce sont des plantes
des familles Geranium, Caryophyllaceae et des grains de differents morphologie
de Cichoriaceae et Asterceae, les derniers sont presents aux grandes a ugglomarations.
Parmis les cryptogames on avait indiquer seulement les mousses vertes.
En comparaison avec une periode precedente dans le paysage de la territoire
le boisement des vallees des rivieres diminuait a u plus baut point. Le caractere
de biocenoses herbacees est cange aussi. La role de la vegetation des p res
est augmentee.
Et, enfin, l'echantillon 1 qui etait pris de m�me profile S 2
S 3
dans le carre. 1 1 , dans l'areno-argileu fin en d'oree sur la profo ndeure 0,3-0,35
m de la couche avance de cendrier. Cet echantillon se caracterise par la com posi tion
de spectre polli nique tres pauvre, ou le seul especes de la familie Cichoriaceae
l'emporte sur tous les autres (80% ). Les pollens des graminees, des chopodiacees
et des absein thes assistent a l'echan tillon en quantite assez grande.
Cette composition pareille du spectre caracterise probablement la synousie
des plan tes advent ices. Elle apparait sur la territoire de l 'etablissement apres
son fonctionnemen t. Le spectre pol linique parei! reflete le caractere etroitement
local de la vegetation. C'est voilâ pourquoi ces resu ltats de l'echantillon 1 ne
peuvent pas etre utiliser pour la reconstruction du climat et de la couverture
vegetale des dernier etape de la culture Coslogeni.
Ainsi, de 5 echantillons etudie sur les differentes couches culturelles
de Coslogen i seulement 3 preparation (2, 3 et 4) repondet pour leur composition
des spectres polliniq ues de la type zonale de vegetation. En analysant tous
les resultats obtenus on peut constater que pendant l'existence de la culture
Coslogeni la couverture vegetal de la territoire et le cl imat de ce temps-lâ
restaient i nvariable bien que tous �a reflete les cond itions steppiques.
Les cha ngements principals ont ete determine par les differents point
de boisement de Ia val lee de Dan ube et ses affluens. Autant qu'on peut juger
sur l'information paleobotanique, tellement limitee, le plus boisement de la territoire
eta i t lie a u temps de la forma tion du niveau superieur de 3-eme couche. L'abcence
complete de bois etait pendant la periode de la formation du niveau superieur
de 2eme couche.
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La variation de la composition des groupements vegetals en II periode
de miile ans avant notre ere d'ouest de la zone de s teppe sur le territoire
entre le deux rivieres Volga et Ou rai. En XV -XIV siecles avant notre ere il
existait aussi le bois latifolie de vallee des rivieres, mais leur composition etait
plus pau vre. Ă la frontiere de XIV -XIII siecles avant n.e. suivant le froidissement
de climat et o n marquait sa grande continentalite. Seulement â la fin d u XII
siecles qu'il avait eu lieu la reconstruction des bois de latifolies de vallees
des rivieres et donc le climat devenait non seulement plus chaude (surtout
l'hiver), mais et moins continental.
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THE RESULTS OF THE POLLEN ANALYSIS

The cut Coslogeni
System a tic
list

Tabl. 1
2
seeds/pers

1
seeds/pers
'

G E N E R AL C O M P O S I T I O N

2/ 0.9
185/ 84.9
31/ 1 4 .2

Trees
H erbes
Spores

3
seeds/pers

4
seeds/pers

13/ 1 1 . 1
74/ 63.2
30/ 25.6

4 0 / 2 1 .6
1 1 6/ 62.7
29/ 1 5 .7

50/ 23.6
1 33/ 62.7
29/ 1 3 . 7

1 / 7.7
3/ 2 3 . 1
1 / 7.7
8/ 6 1 .5

10/ 2 5 .0

9/ 1 8 .0

1 5 / 3 7 .5
2 / 5 .0

5/ 1 0.0
8/ 1 6 .0

Trees
A bies
P icea
P in u s H a p loxylon
P i n u s D ip loxylon
Alous
B e t u la sec. Albae
Corylu s
S a l ix
Fraxin u s
Q u erc u s
Ulmus
T i l ia
A cer

2 / 100.0

5/ 1 2.5
5/ 1 2.5
-

-

3/ 7 . 5

1 8/ 9.7
1 / 0.5
29/ 1 5 . 7
6! 3 . 2

1 2/ 1 6 . 2
2/ 2.7
24/ 32.4
10/ 1 3.5

4 3/ 3 7 . 1
9/ 7.8
1 4/ 1 2. 1
25/ 2 1 .6

2/ 4 .0
1 1 / 22.0
2/ 4 .0
1 2/ 2 4 .0
1 / 2.0

H e rbes
P oaceae
Cyperaceae
C h e n o p o d iaceae
Artem isia
P o lyg o n u m
U rt ica
P la n tago
B rassica ceae
La m iaceae
Caryo p hyllaceae
F a b a ceae
D ipsacaceae
M a lvaceae
A p i a ceae
G e ra n iu m
Cich oriaceae
Asteraceac
Cen t u a rea

4/ 3 .4

24/
1/
49/
28/

1 8.0
0 .8
3 6 .8
21.1

-

2/ 1 .5

2/ 2.7
2/ 2.7
S I 6.8

2/ 1 .1

2/
7/
6/
2/

1 28/ 69.2
1 / 0.5
-

-

2.7
9.5
8.1
2.7

4/ 3 .4
7/ 6.0
3/ 2.6

3/ 2.3
3/ 2.3
-

2/ 1 . 7
3 / 2.6
2/ 1 .7

3/ 2 .3
20/ 1 5 .0
-

S pores
B ryales
Lyco pod i u m clava t u m
P o lypo d iaceae

3 1 /1 0 0 .0

30/1 00.0

29/1 00.0

27/ 9 3 . 1

-

-

-

2/ 6.9
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Syst e m a t ic
l ist

5
seeds/pers

6
seeds/pers

G E N E R A L CO M P O S I T I O N
1 0/ 7 . 6
93/ 70.0
29/ 22.0

Trees
H e rbes
Spore s

7 4/ 1 8 .5
1 74/ 68.5
52! 13.0

Trees
A b ies
P icea
P in u s H a p loxylon
P in u s D ip loxylon
Aln u s
B e t u la sec. Albae
Corylu s
S a lix
Fraxin u s
Q u ercus
Ulmus
Ti li a
A cer

1 0 / 1 3 .5
5 ! 6.8
7/ 9.5
1/ 1 .4
8/ 1 0 .8
51 6.8
25! 33.8
10/ 1 3 .5

6/ 60.0

2/ 20.0
2/ 20.0

3/ 4 . 1

-

H e rbes
P oaceae
Cyperaceae
Chenopod iaceae
Arte m isia
P o lyg o n u m
U rt ica
P la n tago
B rassicaceae
L a m iaceae
Caryo p h yllaceae
Fabaceae
D ipsacaceae
M a lvaceae
A p i a ce a e
G e ra n iu m
Cich o riaceae
Asterace a c
Cen t u a re a

1 4/
3/
4/
15/

5 2/ 1 9 .0
1 / 0.4
88/ 3 2 . 1
49/ 1 7 .9

15.1
3.2
4 .3
16.1

11/ 4 .0
1 / 0.4
3/ 1.1
23/ 8 .4

3/ 3.2
1 8/ 1 9 .4

8/ 2.9
14/ 5 . 1

24/ 25.8
1 2/ 1 2.9

2/ 0.7
1 4/ 5 . 1
8/ 2.9

-

S po res
B rya le s
Lyco p o d i u m c lava t u m
P o lypod i a ce a e

24/ 82.8

4 9/ 94.2
1/ 1 .9
2/ 3.8

-

5/ 1 7 .2
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THE RESULTS OF THE POLLEN ANALYSIS
Tabl. 2

The c u t Coslogeni
System atic
list
G E N E R AL CO M P O S IT I O N
T rees
H erbes
S po re s

7
seeds/pers

8
seeds/pers

9
seeds/pers

10
seeds/pers

S I 2.5
1 80/ 90.9
1 3/ 6.6

10/ 5 . o
1 69/ 8 4 .5
2 1 / 1 0 .5

1 4/ 7.5
1 4 1 / 7 5 .4
32/ 1 7 . 1

1 4/ 5 .9
1 98/ 8 3 .9
24/ 1 0 . 2

Trees
P icea
P i n u s D ip loxylon
Cory l u s
Frax i n u s
Q u ercus

2/ 40.0
3/ 6 0 .0

1 0/1 0 0 .0

7/ 5 0 .0
4/ 28.6

1/ 7 . 1
2/ 1 4 .3
-

3/ 2 1 .4

8/ 5 7 . 1
3/ 2 1 .4

33/ 23.4
2/ 1 .4
13/ 9.2
4 9/ 3 4 .8

68/ 34.3
3/ 1 .5
23/ 1 1 .6
89/ 4 4 .9

1 .1
3.9
4.4
1 1 .7

44/ 26.0
5! 3 .0
3 1 / 1 8 .3
42/ 24.9
1 / 0.6
3/ 1 .8
34/ 20.1
9/ 5 .3

1 5 / 1 0 .6
26/ 1 8 .4

9/ 4 . 5
6/ 3.0

1 3/100.0

21/100.0

31/ 96.9
1 / 3.1

24/1 00.0

-

-

-

-

-

-

48/ 26.7
9/ 5 .0
29/ 1 6 . 1
5 6/ 3 1 . 1

H erbes
P o a ceae
Cyp eraceae
C h e n o po d iaceae
Arte m isia
P o lyg on u m
F a baceae
M a lvaceae
Cichoriacea e
Asteraceac

2/
7/
8/
21/

3/ 2 . 1

Spores
B rya les
Lyco pod i u m clava t u m
P o lypod iacea e
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Syst e m a tic
list

11
seeds/oers

G E N ERAL COM P OS JTION
12/ 7.2
66{ 39.5
89/ 5 3 .3

Trees
H e rbes
S oo res
T rees
P ice a
P i n u s D ip loxylon
Corylu s
Fraxin u s
Q u e rc u s

6/ 5 0 .0
3/ 25.0
1 / 8 .3
2/ 1 6 .7

H e rbes
P oa ce a e
Cyp eraceae
C h e n o p o d iaceae
Arte m isia
P o lygo n u m
F a b a ce a e
M a lvace a e
Cichoriaceae
Aste racea c

1 8/ 27.3
2/ 3.0
2 1 / 3 1 .8
1 0/ 1 5 .2
1/ 1 .5
21 3.0
1 2/ 1 8 .2

S oo res
B ryales
Lycopod i u m clava t u m
P o lypo d iaceae

Coupe du site Coslogeni

�

87/ 97.8
2/ 2.2
-

fchaotillon II

profoodeur 2,9 m

Composition

Herbes

glmerale
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LES RESULTATS PRELIMINAIRES DES ETUDES
PALEOETNOBOTANIQUES DU SITE COSLOGENI
E. LEBED EVA

Durant l'ete de 1 992 l'equipe de collaborateurs du Departement des sciences
naturels de )'Institut de I'Archeologie de I'Academie des Sciences de Ia Russie
(prof. E.N. Tchernykh, dr. S.V. Kusminykh, dr. E.Y. Lebedeva, dr. T.O. Teneishvili),
invitees par la direction du Musee du Bas Danube (Călăraşi) a participe dans
Ies fo uil les d'un s i te a plusieurs couches de l'âge neolithique-bronze fi nal. Notre
tache pri ncipale etait d 'y recueillir des donnees carpo logiq ues et palinologiques
pour la fu ture recons truction de l 'envi ronnement paleoecologique de la region
du Bas Danube, aussi bien que de l'action agricole de la population de cette
region du ran t les dern iers millennaires. L'a rticle presente en est consacre â
la dern iere.
Pendant la selection des echa ntil lons nous aspirons â la representation
la plus complete des couches stratigraphiques et chronologiques, suivant les
indicatio ns d'auteurs du chantier. Malheuresement, la predominance du systeme
des fo u i lles par les tranchees limitait les possibilites d'attachement des echanti llons
avec les habitats et les const ructions definis et nous etions oblige de s'orienter
qu'a Ia nature de la couche cu lturelle, prefera nt les couches, saturees du cha rbon
et de res tes organiq ues (s urtout pour la cu lture Coslogen i). La liste complete
des echa ntillons avec l'indication de leurs provenance est presente dans le table
1.
Le volume de l'echantillon, dans la plupart des cas, etait 10 m l i tre de
terre (sauf l'echantil lon N 34, representant le comblement du pot de volume
moins d'un litre). Ce standart est admis dans notr(( departement pendant les
trava ux des champs sur les monu ments archeologiques de la Russie et des pays
de la co mmunau te. Il permet de com parare la saturation de Ia couche culturelle
par les macro rcs tcs pa leobo taniq ues et les resultats de leurs examen non seulement
dans les limi tes d 'un site, mais aussi po ur les vastes terri toires, et d ura nt des
differen tes epoq ues chronologiq ues. La separation des grai nes carbo nisees et
des plan tes cult ivees (domestiquees) et adventices fut execute selon la methode
de flottation ordinaire, utilisant le tamis de diametre 0,5 mm.
Les 34 echa ntillons re�us se divise en periodes chronologiques de la
maniere s u iva nte: Coslogeni recent ou postcoslogeni
1
Coslogeni
16; les
co uches precoces, en somme, y compris la periode neolithique et, p robablement,
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de la transition
15; couches indefinis
2 ( N 9, 1 9) . Certains echan t i l lons
sont vides. En effet de flottation seulement 2 1 d'eux nous montrent les restes
palebotaniques. Cinq de l'epoque neolithique 14 - bronze final (la culture Coslogen i)
et 2 de la date indefini. Ainsi la plupart des echantillons vides sont de la
couche stratigraphique ancienne. La concentration la plus abondante des restes
NN 15,
vegetale pour la periode neoli thique s'apper':ţoit dans la hutte (?)
20; et pour le bronze fi nal - profi l tr..ansversal s 2 - s 3, tandis que les echantillons
de la tranchee A (magistrale) sont representes que d'une â 1 1 grai nes de cereales
cul tivees (domestiq uees). Les resultats de !'exa men botanique se refletent dans
le table 2. Bien qu'ils t ienen t le caractere preliminaire.
Bie
la principale culture agricole pour les couches a nciennes d u site.
Sa part compose 30,9%, tandis que pour le bronze recent seulement
4 6%. *
Sans doute, les bles vetues Triticum monococcum et Triticum dicoccum
sont dominan tes. En fai t que la prefe rence chaque fois se donnait â l 'amidonnier.
Les graines carbonisees de cette espece de bie ne sont pas sta ndard ise, ils
se tro uven t comme de tres grandes (6-7 mm de longueur), tant que tout petites
( 4-4,5 mm). En vue de la mauvaise i ntegrite, etat fragmentaire et deforme i l
est i mpossible de faire l'analyse comparatif du changement des mesures de graines
des le neolite jusqu'â la bronze final. Les graines d u Triticum monococcum ne
sont pas s i deformees en processus de ca rbonisation, elles sont plus standardes
en mesu res et tres typique en forme. Tels indices comme le graine lateralement
serree, pointus vers les bouts; une epine precise sur le dos courbe, le ventre
etro i t et bien fort courbe et le sillon ventrale trcs etroit permettent de definir
p resque tous les graines comme engrain. Seul l'echa ntillon N 18 montre deux
graines, q u i ressemble â l'engrain selon la forme dorsal et la position de l 'embryon,
en se distinguant par la partie vent rale plus large et platte. Cettes grai nes
peuven t etre comme l'amidonnier Triticum monococcum, tant que Triticum dicoccum,
voila pourquoi elles sont defini comme les bles sans determ ination d'espece.
A part des graines on trouve les fourches d'engrain et d'amidonn ier.
Les bles nues se trouve rarement (seu lement cinq) et seulement pour
le bronze final. Trois grai nes peuvent etre determi nees comme l'espece de bie
â epies serres Triticum compactum (NN 2, 3, 4) et les deux autres ressemblent
a u bie tendre Triticum aestivum (NN 29, 33). Dans le table 2 tous les bles
n ues sont reuni sous le titre commun Triticum aestivum s. 1.
Orge tient la deuxieeme place par sa valeur pour Ia periode neolithique
chalcolith ique (29,9%). Pour la population de la culture Cos logeni il etait aussie
,

-

• Ici et dans le texte suivant, si ce n'est pas rixe, le poucentage se compte de la q uantite
entiere des plan tes cultivees (domestiquees).
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tr�s impo rtant apres le millet, mais son procentage est plus bas ( 1 3,5%). Tous
les tchantillons du site montre que le orge v�tu est, probablement, polystique
Hordeum vulgare. L'appartenance â l'orge polystique se defini par la prtsence
dans les m�mes tchantillons des graines symttriques et asymttriques. On peut
pas exclure la p rtsence de l'orge â deux rangs polystique Hordeum d istichum,
mais leurs definition, suivant les donntes existants est i mpossible.
Millet la principale cui ture pour la ptriode du bronze rtcent (78,9% ).
Il ne se trouve pas dans les couches plus anciennes. Mais l'echantillon N 20
(la h utte ntolithiq ue ou la fosse) montre 20 petites graines de plantes adventices
du rang de millet (en plus, le millet est trouvt dans les echantillons NN 9
et 1 9 sans date definie).
Legumineuses
les graines des ltgumineuses se trouvent q ue dans les
tchantillons des couches a nciennes et leurs quantitt n'est pas abondante. Quatre
grai nes de l'ervil ier Vivia ervilia (4,7%) et une graine de pois Pisum sp. ( 1 ,2%).
La dern i�re peut-�tre graine d u pois de semaille, mais â cause de sa mauvaise
i ntegri tt s'est difficile â definir.
Comme �a se passe souvent apres la flott�tiq_n des couches culturelles
,
des sites, dans les tchantillons on trouve assez de graines de plantes adventices
et sauvages. Pour le site Coslogeni leur chifre se varie d'une a 309, en moyenne
s'est 60% dans chaque tchantillon. Helas, la composition d'tsp�ce pour l'instant
n 'est pas defi nie. Sauf les Setaria et Echinichloa, on peut indique la presence
des fam il les suivantes: Rubiaceae, Poaceae, Fabaceae, Caryophyllaceae, Boriginaceae
et autres. Une place particuli�re parmis les plantes adventices est occupe par
Lithospermum arvense. Certains tchantillons nous montre 60 â 90% de cette
plante adventice. En outre, les echantillons avec une haute concentra tion de
la plante nommte se trouve dans l'tspace limitt du p rofil transversal S 2
S 3 (NN 4, 5, 6), tous les autres echantillons contient u ne seule graine de
Li thospermum a rvense, neanmoins qu'ils se trouvent souvent.
En effet de l'exa men o n peut parter de deux sp�ctres paltobotaniques
(SPB)*, refletant deux couches stratigrafiques principales du site Cos logeni (fig.
1). Pendant la periode a ncienne de l'existance du site les agricul teurs preftraient
les bles vetus engrain et amidonnier, tan t que l'orge v�tu. Le role moins impo rtant
jouaient les erviliers et le pois. Le sp�ctre definie ne sort pas des limi tes\
des complex pa ltobotaniques (CPB) des cultures arcMologiques de Balkans et
d u sud de l'Europe Oriental en somme, en m�me temps temoignant, la pauvrete
de la composition d'tsp�ce des plantes cultivtes â Coslogeni. Le plus remarquable
-

-

•

j ' u t i l ise

L a defi n i tion p o u r l'attestation du comp lex v�getal p o u r les c u l t ures archeologiques

d'apres

G.

Pashkevich.
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c'es-t l'absence de l'orge nue Hordeum vulgare nudum
qui est tr�s typique
ppur la region nommee, surtout pour la Roumanie (3, p. 2 1 1 0-2 13; 4, p. 261 -277) .
A u n certain p o i n t c e desaccord entre les graines et le ·complex vegetales
peu t . s'expliquer par la mesure relativement reduite de la col lection des restes
paleobotaniques, qui ă son tour etait determine par les possibilites l i mitees
pendant le receuil des echantillons de l'epoque neolithique-chalcolithique (en
fait, les couches sont presente que de la tra nche A).
Le sp�ctre paleobotan ique de Coslogeni de l'epoque d u Bronze Final,
en comparaison des couches anciennes s'ajoute en p remier rang par le m i l let
et les bles n ues, mais ils sont reduits. Un sp�ctre pareille dans ses traits principals
convient beaucoup plus ă le SPB des cultures d u cercle Noua-Sabatin ovka et
des larges com munaute historico-culturelle de la region steppique d u type Sroubnaya.
Pour cette epoque l'importance abondante rec;oi t la ensemencement du m illet,
qui se complete de l'orge vetu et de l'amidonnier. Les certains site montre
la domination de l 'o rge v�tu. Ce complex de cereales s'est etabli dans la zone
steppique et s teppo- forestique beaucoup plus t�t (les cultures Sredni Stog,
Pivichino, Mikhailovskoie de !'Ucraine), il est typique pour les cultures, dont
l'el�vage est le plus important domaine de ('economie (2, p. 28; 1 , p. 9).
Sont tres interessante l �s observation de Z. Yanoushevich, qui examinait
les emprein tes sur les ceramiques des cultures Noua et Sabatinovka s u r le territoire
de la Moldova. Selon son opinion, pour la periode de Bronze s'augmente la
quantite des empreintes du millet, surtout leur concentration sur les fragment
particulier de la ceramique. Dans les materiaux des monuments de la culture
Noua
Nisporeni et Slobodka-Chi reoutsi, le chifre des emp reintes accroient
en moyenne 4,5 sur 1 cm.cr. En outre ils se concentrent, habituellement, s u r
les fond des pots (5, p. 155- 1 57). Il est remarquable q u e l'examen de la collection
ceramique analogique avec 15 emprein tes de Panicum mil iaceum sur la surface
moins que 4 cm.cr. Neanmoins se n'est que la partie au p res du fond.
Il fau t dire que le mil let apparet sur les monuments de la Roumanie
d�s la periode neolithique, se trouve assez peu pour l'epoque de B ro nze et
joue u n role a uxiliaire dans l'agriculture (3, .P· 1 1 3). Le m�me i mage s'observe
dans la region de Balkans (4, p. 166-167). En m�me temps l'importance plus
grave jouit Hordeum vulgare et Triticum dicoccum (en Roumanie Tr. spelta
et Tr. aestivum), aussi que les legumineuses, les traces des quelles pour Coslogeni
ne se t ro uve pas.
Ce fai t temoigne assez bien la verite des comparaison de l'economie
agricole, qu'on t fai t pour la culture Cos logeni avec les cultures s teppiques d u
sud de l"Europe Oriental. L a culture Coslogeni, probablemen t, entre dans l 'enorme
com m unaute eurasrque des cultures de la ceramique valikovaya (la potterie avec
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un seul anneau ou ceinture honde). La limite orientale de cette communaute se
bute en Altay, l'occidentale arrive jusqu'au Bas Danube par le passage steppique
etroit, qui reuni la Grande Steppe Eurasique, avec les Balkans-Karpates. La culture
Coslogeni et ses analogues les plus proches - Noua et Sabatinovka sant les representants
d u bord occidental de cette communaute des cultures steppiques de l'age du Bronze
Final (6, p. 233-263, fig. 79).
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Les endroits du receuil des echantillons pour l'analyse
paleoetnobotanique
NN
1/1 1 4
2/1 1 5
3/1 1 6
4/1 1 7
5/1 1 8
6/1 1 9
7/1 20
8/1 21
9/1 22
10/
1 1/
12/123
13/1 24
14/
15/125
1 6/1 26
17/127
1 8/128
1 9/129
20/130
21/
22/1 3 1
23/
24/
25/
26/132
27/
28/
29/133
30/
3 1/
32/
33/134
34/

rUtrance
S2-S3, cr.4
S2-S3, cr.4
S2-S3, cr.4
S2-S3, cr.4
S2-S3, cr.4
S2-S3, cr.4
Magistrala A, cr.7 mure oriental
a u dessus de la platforme
Magistrala A, cr.7
m u re oriental, platforme
Magistrala A, cr.7, mure oriental
Magistrala A, cr.7, mure occidental
Magistrala A, cr.7, mure occiden tal
Magistrala A, cr.7, mure occidental
Magistrala A, cr.7, mure occidental
Magistrala A, cr.7, mure occidental
Magistrala A, cr.7,
m u re occidental, hutte?
S2-S3, cr.2
S2-S3, cr.2
S2-S3, cr.2
S2-S3, cr.Z
Magistrala A, cr.6
m u re occidentale, hutte
S2-S3, cr. 1 0
S 1 , cr. 1 , a u dessus d e la platforme
S2-S3, cr. 1 4-15, şant (?)
Magistrala A, cr.6, m. occid.
magistrala A, cr.6, m. occid.
Magistrala A, cr.6, m. occid.
S l , cr.9
S 1 , cr.9
Magistrala A, cr5 1 , foyer
Magistrala A, cr.5 1 , pres du foyer
cr.Y-0
S2-S3, cr.5, sous la platforme basse
S2-S3, cr.6
Magistrala A, terre du recipient
Note: Premier n u mero

profondeur
0. 1 8-0.46
0.47-0.64
0.65-0.82
0.83-0.87
0.88-1 .05
1 .06- 1 . 1 7

date
Coslogeni
Cos logeni
Cos logeni
Cos logeni
Coslogeni
Coslogeni

0.25-0.95

Cos logeni ( Niv. I II)

0.36-0.40
1.10
45-65
85- 1 . 1 0
1 . 1 0-1 .35
1 .40-1 .50
1.85-2.1 5

Cos logeni (Niv. 1)
Tumulus Transitio n
Tumulus Transition
Postneolitiq ue(?)
Hamangia
Hamangia
?

(Niv.
(Niv.
(Niv.
(Niv.
(Niv.
(Niv.

III)
Il)
Il)
Il)
Il)
II)

or.2)
(Niv III)
(Niv Il)
(Niv 1)
(Niv 1)

2.25-2.45
0.25-0.60
0.60-0.75
0.82-1 .00
1 .05- 1 . 1 5

Hamangia (hutte

2.75-2.25
0.30-0.50
1 .00-1 .20
0.70-0.85
0.70-1 .05
1 .05- 1 . 1 5
1 . 1 5 - 1 .30
1 . 10-1.30
1 .50- 1.80
0.65-0.85
0.65-0.85
1 .60-1.-.ŞO
1 .20-1 .40
0.95 - 1.20

Neolitic (hutte nr. l)
Coslogeni (Niv IV)
Coslogeni
Medieval
Tumul us Transition
Tumulus Transition
Post Neolitique ( ?)
Transition
Transition
Coslogeni
Coslogeni
Neol itique
Neo litique
Coslogeni (Niv. Il)
Transition

Coslogeni
Coslogeni
Coslogeni
Coslogeni

n umero de l'fchantillon d u chantier; deuxifme

laboratoire, son absence sign ifit q ue l'fchantillon est vide.
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n umero d u

La composition d'espaces des restes vegetales du site Coslogeni
D ate

Tra n s it i o n

C o m position N N

12

T ri ticu m d i a coccu m

2

T ri ticu m m o n o cocc u m

13

15

20

6

10

1

2

6

26

?

?

19

9

cu !tu re
Coslo 2 e n i

B ro n ze F i n a l
1

2

3

4

1

2

3

1

2

Trit icu m a e st ivu m s.l.

1

1

5

6

7

8

1
2

16

17

18

1

3

1

1

2

....
o
....

3

H ordeu m spec.
Trit icu m /H o r d e u m

1

A

V icia ervilia

1

2

P isu m sp_e c.

5

14

2

5

19

2

3

1

2

6

8

2

1

1

2

3

24

3

33
2

1

7

1

29

2

1

Triticu m spec.
H ord e u m v u lgare

22

2

2

1

6

15

28

10

2

1

1

2
1

3

6
3

2

1
1

P a n icu m m i liace u m

11

1

9

75

167

59

P la n tes a dvet ices et s a u vages

1

15

26

78

2

10

15

3

32

56

1 5 7 241 3 1 2

8

Total

5

25

45

128

4

25

17

15

1 1 2 23_2_cl3� ,llŞ_2 1 9

13
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4

1

1
1

22

36

102

47

7

7

17

20

76

52

46

95

49

79

209 1 1 5

57

113

%

Tritic um

Hord eum

-

Tr.

/H o r d .

F ab a c e a e

-
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P a ni c u m

OBSERVAŢII PRELIMINARE PRIVIND CREŞTEREA
ANIMALELOR ŞI VANATOAREA
ÎN AŞEZAREA DE LA COSLOGENI
(JUD. CĂLĂRAŞI); DATE ZOOARHEOLOGICE
A

-

M.St. UDRESCU

Materialul osteologie care face obiectu l notei de fată provine d i n aşezarea
de Ia Coslogeni (j ud. Călăraşi) 1 ) ; es te vorba de un prim eşantion de 1 422 fragmente
identificate, majoritatea lor provenind de la mamifere domestice (tabelul 1 ) .
B o s taurus. Aşa cum s-a consta tat in toate aşezările din epoca bronzului
cercetate ş i din punct de vedere zooarheologic, bovi nele domestice au fost specia
cea mai bine reprezentată ca număr de fragmente identificate. Talia med ia estimativă
pe baza metapodiilor (tabelul 2 şi 3) a fost de 1 1 2,4 cm (N = 6), valoa rea
care este mai mică decâ t media calculată pe intreaga epocă a bronzul u i d i n
tara noastră 2) . Cercetările in continuare vor perm ite poa te s ă s e precizeze dacă
gracil itatea ş i tali ile relativ modeste ale bovinelor reprezintă o particularitate
a lor în aşezarea de la Coslogeni, sau este vorba de o adaptare la conditiile
particulare a le ecosistemu lui aşezării, care ar fi putut favo riza exemplarele mai
gracile ş i de talie mică. Repartitia vârstelor la care animalele au fost sacrificate
reflectă preocuparea pentru exploatarea in primul rând a prod uselor lor, tăierea
pentru consum făcâ ndu-se mai târziu, probabil odată cu d iminuarea foqei de
m uncă, a productiei de lapte şi a fert ili tăt ii.
Ovis-Capra. Cu un procent de 22,3 % d i n totalul fragmentelor osteologice
de mamifere iden tificate, ovicaprinele se plasează pe locul al treilea după Bos
taurus şi Sus domes ticus. Cele două ta tii calcu late pe baza metapodiilor (tabelul
2) pentru Ovis aries (65,5 şi 63,5 cm) plasează exem plarele de Ia Cos logen i
în apropierea mediei calculate pentru intreaga epocă a bronzului 3 ) . Repartitia
vârstelo r de sacrificare relevă o propoqie putin mai mare de exemplare care
au depăşi t 1 ,5 ani, fapt care sugerează preocuparea deopot rivă pentru păst ra rea
şi chiar mărirea vol umului tu rmelor şi pentru exploata rea produselor secundare.
Sus domesticus. Sui nele au fost identificate într-o propoqie doar putin
mai m ică decât bovi nele. Datele metrice prelevate, prin unele dintre va lori,
pun p ro blema încrucişă rii accidentale cu mistretul, care era abundent Ia acea
vreme în regiu nea înconjurătoare aşezării (tabelul 4). Studiul repa rtitiei vâ rstelor
la care s-a făcut sacri ficarea animalelor pentru consum a relevat prezenta, deşi
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în propoqie diferită, a tuturor categoriilor de vârstă, de la 3 luni, până Ia
exemplarele cu den titie int r-un grad mediu de uzură, raportul matur-imatur fi ind
ega l .
Equus caballus. Caracterul fragmentar al resturilor osteologice atribuite
cal u lui, urmele de ardere şi de retezare cu unelte tăioase ne fac să credem
că specia era folo s ită şi pentru consum.
Canis familiaris. Pe lângă câteva fragmente osteologice disparate, au fos t
surpri nse în tr-o groapă un craniu c u mandibulă şi m a i multe oase lungi provenite
de la acelaşi exem plar. Datele metrice prelevate sugerează proven ienta lor de
la un exemplar de d imensiuni mari (talia de 56,7 cm) pentru această perioadă.
Arcurile zigomatice sun1 relativ înguste, iar bo tul de o lungime moderată şi
relativ strâmt.
Animale sălbatice. Cerbul şi mistretul au rost animalele vâ nate consta n t
de către membrii comunitătii de la Cos logeni. O propoqie chiar mai mare
de resturi osteologice atribuite mistretului este explicabi lă prin conditiile ecologice
particulare acestei aşezări: plasată într-o regiune supusă pendulărilor repeta te
a le n ivel ului apelor Dunării, zona băltii Ialomitei oferea conditii propice de
viată m istretului. De altfel asta ar putea fi ş i explicatia posibilelor încrucişări
accidentale între porcul domestic şi mistret, o izolare reprod uctivă fii nd practic
imposibilă în conditiile acelor timpuri. Au fos.t identificate ş i două fragmente
osteologice de iepure ş i unul de vu lpe. Două dintre fragmentele osteo logice
de bovine sunt susceptibile a fi de Bos primigenius (bour) prin dimensiunile
lor (Astragal l ungimea laterală: 77,5; Calcaneu lungimea maximă: 156). Dacă
p resupu nerea se va confirma, prezenta sa in balta lalomiJei nu trebuie să surprindă,
cu a tât mai mult cu cât el era prezent în aceeaşi perioadă pe malul dobrogean
al Dunării Ia Cernavodă 4 ) .
Cond itiile eco logice particu lare in care a fost plasată aşezarea de la
Coslogeni au i n fluentat in bună măsură atât componenta stocului domestic, cât
şi vânătoarea. Creşterea bovinelor şi mai ales a porci nelor era mai potrivită
decât aceea a ovinelor intr-o zonă de terenuri joase, supuse inundatiilor period ice
ale D unării; aceasta ar putea explica deasemenea şi va lorile relativ mai mici
ale taliei p recum şi gracilita tea bovinelor, elemente care au putut fi favorizate
d i n pu nct de vedere selectiv în conditiile particulare aşeză rii. Apare deasemenea
expl icabilă posibila încrucişare accidentală intre stocul domestic de porci şi m istretul
care era abundent la acea vreme i n zona aşezării. De regu lă, com unitătile u mane
a u exploatat majoritatea resurselor pe care le oferea ecosistemul înconjurător
aşezării. Aşa se explică aparitia constantă in eşantionul studiat a resturilor de
peşti (de toate speci ile ş i dimensiunile) şi chiar a fragmentelor ostcologice ale
păsărilor de baltă şi a scoicilor.
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NOTE
1. Pentru datarea aşezării vezi M. Neagu şi Dan Basarab Nanu,

ConsideraJii preliminare asupra

asezării eponime de la Grădistea Coslogeni, Cultură si civilizaJie la Dunărea de Jos,
p.

99-128;
2. S. Haimovici,

epoca

I l, Călăraşi, 1 986,

Caracteristicile mamiferelor domestice descoperite tn staJiunile arheologice din

bronzului de pe teritoriul Romt111iei, A11. St. Univ. laşi,

3. S. Haimovici, idem, p. 192;
4. S. Haimovici, Răspt111direa unor

T XIV, 1968, fasc. 1 , p. 185-198;

specii de mamifere tn epoca bronzului

pe teritoriul Republicii Socialiste Romdnia, Studii si Cerc. de Biol.,

(mileniul Il i.e.n.)
Seria zool., T 20, nr. 3, Bucureşti,

1968, p. 299-303.

OBSERVATIONS PRELIMINAIRES CONCERNANT
L'ELEVAGE ET LE CHASSE DANS
L'ETABLISSEMENT DE COSLOGENI (DEPT.
CĂLĂRAŞI); DONNEES ZOOARCHEOLOGIQUES
(Resume)
On pr�sente les r�sultats pr�liminaires de l'�tude d'un echantillon de 1422
fragments ost�ologiques animales provenant de l'�tablissement de Coslogeni (d�pt.
Călăraşi).
La grande majorit�e de fragments identifi�s ont �t� attribu�s â des animaux
domestiques, auquels s'ajoutent cinque esp�ces d'animaux sauvages. Bos taurus, Sus
domesticus et Ovis-Capra semblent avoir �t� les esp�ces Ies plus importantes dans
l'�conomie alimentaire de l'�tablissement. Les valeurs r�lativement p�tites de la
taille des bovid�s, aussi que la fr�quence plus �l�v�e de fragments ost�ologiques
de sangliers par rapport au cerfs ont �t� mis en liaison avec les condi tions �cologiques
particuli�res de l'�cosist�me. L'analyse m�trique des restes ost�ologiques des suines
justifie en autre la supposition d'un possible croissement accidental entre le sanglier
et le porc domestique.
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Tabelul

nr.l:

Repartitia pe specii a fragmentelor osteologice iden tificate

S PECIA

Număr piese

%

Bos taurus

353

Ovis-capra
Sus domesticus

230
315

34,2
22,3
30,5

can is fam i l iaris

73
18

7,1
1 ,7

Cervus elaphus

16

1 ,5

Sus scrofa
Lepus europaes

21
4

2,0
0,4

Vulpes vulpes
Bos prim igenius

0,1
0,2

Aves

1
2
26

Pisces
Moluşte şi gasteropode

26
60

Equus domesticus

TOTAL MAMIFERE

1 033

TOTAL P IESE ID ENTIFICATE

1 422

106
www.cimec.ro

1 00,0

Tabelul nr.2: Variabi l itatea şi media dimensiunilor prelevate la Bos taurus, Ovis

aries şi Equus .cabal lus.
N

Lim.

X

Bos taurus
Mandibula
P 2- P4

M 1 -M 3
P 2-M 3
Lung. M J

2
3
1
5

45-45
79-86
124
33-35

34,4

2

77-85

81,0

2
7
7
2
2

222,5-253
65-83,5
6 1 -76
3 1 -34
54-58

237,7
76,4
69,8
32,5
56,0

4

53-61

56,7

10

56,5-68,5

62,8

5

1 13-142

126,3

24
24
24
23

50-66
24-33
2 1 -30
22-32

56,3
28,8
24,7
27,1

45,0
81,3

Tibie

Lat. dist.
Astraga/

Lung. lat.

Falanga 1

Lu ng. lat.
Lat. p rox.
Lat. diaf
Lat. dist.

Lat. mx.
Lat. prox.
Lat. diaf.
Lat. dist.

131
23
14

Lung. mx.
Lat. prox.
Lat. diaf.
Lat. dist.

1
1
1
1

1 40
19
11
23,5

7
7
7
7
7

8 1 ,5-88
47-57
44-55
32-36
43-49,5

85,1
54,0
50,5
34,6
45,5

4
4
4
3

46,5-53,5
5 1 ,5-55
4 1 -48
46-53

49,2
52,6
44,1
48,8

2
4
6
3

69-78
50-56,5
47-60
25-26,5

73,5
52,1
5 1 ,6
25,8

Equus caballus
Falanga 1

Lung. mx.
Lat. prox.
Lat. dupr. art.
Lat. diaf.
Lat. dist.
Falanga Il

Calcaneu

Lung. max.

1
1
1

X

Metatars

Radius

Lung. mx.
Lat. prox.
Lat. supr. art.
Lat. diaf.
Lat. dist

Lim.

Ovis aries
Metacarp

Humerus

Lat. dist.

N

Lung. mx.
Lat. prox.
Lat. diaf.
Lat. dist.
Falanga III
Lat. plant.
Lung. dors.
Lat. supr. art.
Î nalt. supr. art.

N = număr de exemplare
Lim = l imite de variabi litate
X = med ia
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Tabelul nr.3: D imensiunile metapodiilor la Bas taurus

Lung. mx.
Lat. p rox.
Lat. d iaf.
Lat . dist.
Sex
Tal i e cm (Talkin)

204,5
62,5
34,5
65
c

1 24,5

METACARP
1 92,5
184
18 1 ,5
51
57
51
33
30
25
53,5
5 1 ,5
c
F
F
1 18,0
1 10 o
1 08 5

1 69
46
27
47
F
101 1

M ETATARS
208,5
42
22
47,5
F
111 3

F = femelă; C = castrat
Tabelu l nr.4: Variabil i tatea şi media pri ncipalelor dimensiuni prelevate la suine

Sus domesticus
N
Lim
X

Sus scrofa

Domestic/Mistret
N
Lim
X

N

Lim

79-82
1 24
4 1 -44

X

Mandibulă

Pz -P 4
M t-M 3
P2-M 3
LM 3

3
3
2
4

33,5-38
67-7 1 ,5
1 05 - 1 06
32-38

36,2
69,5
1 05,5
35,2

1

39

2
1
3

40 4646

43,3

2

(47)

1

54

7

3 1 ,5-34,5

33,1

2

36-36

36,0

2

28-3 1 ,5

29,7

2

34-34,5

34,2

-

-

-

1

88 5

-

-

-

80,5
42,3

Humerus

Lat. dist.
Radius

Lat. p rox.
Tibie

La t. d ist.
Calcaneu

tun.�. mx.
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NORTHEN ELEMENTS REGARDING
THE IRON AGE CULTURE IN MACEDONIA
Dragi MITREVSKI (Skopje)

D u ring the lron Age, Macedonia was far more open to north i n fl uence
and contacts than to the southern o nes. This results mostly from the great
ethno-cultura l movements at the end of the Bronze Age and at the begining
o f the lron Age. As we wan t to get a panoramic view o n the real character
of the community relations in the north of Macedonia we have to start with
the transitional period. At the same time, it is necessary to briefly review the
recent and still unpublished finds i n R. of Macedonia, along the Vardar Val ley
for greater accuracy.
The last three centuries of the second millenium B.C. l i n ked through
the com p lex ethno-cultura l movements with i n frame of the so-called Great Aegean
M igrations. A great deal of them are traced through the R. of Macedonia
mainly along the Vardar Val ley as central comunication area. Even i f t here
a re a lot of written material, there still are many unsolved problems and their
solutions are often searched against the lack of the archeological finds within
the terri tory of R. of Macedonia. Meanwhile, such an empti ness gives rise to
various speculations, speaking about the influences of the Cen tral-European,
Panono-Danubian, lllirian cultures and o thers too in Macedonia. For instance
the version o f the so-ca lled Lausitz culture i n Macedonia and the lllirisa tion
of Macedonia has been used a lot.
Great attention has been paid to them, al though not even a si ngle find
has been discovered a long the Vardar Val ley which can be connected wi th the
Lausitz or lllirian conquerors from the north. Actually somme of the finds,
ma i n ly jewelry of Cen tra l-European origin appeared as new forms i n Macedonia.
But, they are regularly connected with the West- North Balkan elements. The
Liburnians cou ld be their possible i ntroducers, over the Ad riatic See, through
Sou th-East Albania, along the later Via Egnatia l i ne, but not along the Vardar
comunication. The archeological panorama of the transi tional period of the
Vardar Valley is quite differen t.
After the latest d iscoveries of some necropolises from the transi tional
period a long the Varda r Valley (Klucka, Hipodrom and Kosur, Dolno Sonje
near Skopje; Vodovratski Pat, Vodovrati and Dimov Grob, Ulanci near Gradsko;
West Necropolis, S tobi and Palaio Gynaikokastro near Kilkis) the fol lowing co nclusion
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bas become evident 1 > . In the course of the transitional period, i t still has been
practised urn cremations, as a traditional value of the Bronze Age. On the
other hand, gradually s keleton burial has been introduced, not as a consequence
o f the ethnic penetrations from the north, but as a result of transformation
wit h i n the late Mycenaean infl uences.
At the villages of Vodovrati, Ulanci and Dolno Sonje bigger organ ized
necropolisis wi th pit and cist graves have been d iscovered ( Phot. 1 ) 2> . The
dead o nes were flexed and West/Eastwards oriented direction. Among the materiaJ,
armour has not been found. The most numerous pieces are included in the
pottery, mainly local, but u nder s trong Aegean infl uences. Such a re the local
mat painted vessels (fig. 1 . 1 -3), well known at the levels of the Late B ronze
Age a nd Transitional period within the settlements i n the Low Vardar Valley
o r the more indicative local Mycenaean vasses (fig. 1 .4-7) 3 ) .
These necropolises, basically are very simi lar to some Sub- mycenaean
necropolises in Greece4 > . So, we can conclude that the introduction of the
s keleton way of burring was caused by the longwhile and s trong Aegean i nfluences,
specially after the colapse of the Mycenaean civilisation.
At the end of the Bronze Age, the Vardar Valley was widely o pened
and conected with the Late Mycenaean World. So, after the colapse of Mycenaean
civilisation some of the Mycenaean benefits were accepted and wen t on l iving
in this area, by the community, which did not involved destructive p rocess.
According to this, the first way of m igrations corespondi ng to Mycenaean I I I
B/C 1 period (After M ilojcic) didn't leave any significant consecuences in Macedonia.
Along the Vardar Valley the remains of the war period have not been d iscovered.
On the contrary, it bas been found a stable culture firmly based on ul. e tradi tional
values o f the Bronze Age and o n the benefits of the Late and Sub-mycenaean
culture. The events at the end of t he 13-th century didn't breake t hese relations
with Aegea. This was done by the destroyers of the Bronze Age settlements
in the Low Vardar Valley, during the later waves of m igrations mostly. The
total stagnation and evident Balkanisations of the Iron Age in Macedon ia, specially
along the Vardar river resu lted from the consequences of these migrations,
coresponding to the end of Sub-mycenaean period i n Greece5 > .
Doubtlessly there were several s uccessive waves, moving from north along
the valleys o f Morava and Vardar to south. They are recorded by the several
burned levels, mainly of the settlement of Kastanas V, or in the Burnt Levels
of Vardaroftsa and Vard ina6 > . These i nvasions caused the final destruction of
the B ro nze Age settlements i n the Low Vardar Valley. After that, many new
forms from north were accepted and they were to play an important part i n
the p hysiognomy of the new lron Age cu lture in Macedonia.
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I n the late years, some new archaeological s ites were d iscovered along
the Vardar river, which in some way can be connected with t hese waves of
m igrations. Among them, the most important is the necropo l is with urn crematio ns
by the Hipodrom, near Skopje, excavated in 1 989/19907 > .
A small part of this necropolis, only 1 1 graves, is examined. The cremation
remai ns were put into bigger urns-vessels, covered with other wide opened bowls.
The urns were dug into shallow pits and surrounded with circle pro tective construction
mode o f river stones (Phot.2). There are some differen t forms of urn and lids
(fig. 2. 1 -7). The most frequent among them are the biconical urn wit h withdrawn
edge and 4 handles on the shalders and bowls with 2 vertical handles.
Among the most i mportant finds from Hipodrom we take separately the
teeth of wi ld boar, wich are worked out in such a way to form a helmet
of the famous mycenaean type. At the same time, we have to make a distinction
from the vessels of the type of the small globular kantharoi, decorated wi th
engraving and wh ite incrustration (Phot.3). A particular cathegory of finds is
the pottery decorated with flutings (fig. 3 . 1 -7). Among them, the dishes with
so-cal led turban dish rim are predominant. Because of such combination of finds,
this necropolis can be dated in 1 2-th eventualy 1 1 -th century B.C., right on
the time of the dcstroyers penetration of the destroyers to the B ronze Age
settlements along Low Va rdar Va lley (Vardaroftsa, Vrd ina, Kastanas and so
on) 8> .
As a new material wich ca n be conected with the northern conquerors
and wit h burtlt levels at the men tioned sites, very often the fluted pottery
is pointed out as new materia ls. Their trace can be clearly followed from north,
along the Morava Valley (through the Mediana Il) and in the Vardar Valley
(through the Hipodrom near Skopje and West Necropolis in Stobi). Apa rt from
Vardar comun ication arca this kind of pottery is not found.
the Morava
Tal king about the identification of the northern conquerors the traditional
relations between the Low Danubian region and Macedonia seems very important.
Some elements of the pottery from Hipodrom reveal of similari ties with a certain
form o f vessels from the Danubian region in the Late Bronze Age. Many finds
o f ceram ics with i ncrustration, most of them Low Vardar Valley o r from the
Eastern parts of Greek Macedonia, speak about close relationship between Macedonia
and Danube i n the Late Bronze Age 9) . The ka ntharoi with incrustration from
H i podrom only con firms these contacts in the transitional period. It is possible
that the bearers of the fai rly aimed at incrusted pottery and their neighbours
make these movements south. P robably sands as they weakened or already destroyed
centres of ţhe Mycenaean civilisation, with wh ich in the previous period they
had close connections. To support the above mentioned facts some typical Dan ubian
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objects i n the Sub-Mycenaean or protogeometric necropolisis in the Greece can
be pointed o u t 10 ) . So, we can accept that for the reaso n of the big demografic
increase, a fter p revious economic p rosperity, in the course of 1 2-th century
the Low Danubian communit ies began to m igrate to various d i rections. Some
of them chose the way to the South along Morava and Vardar and the others
to Asia Minor and Troy VII B 2. This conclusion comes out from the similarities
between H i podrom, material Westwards and Simnice-Plovdiv-Cerkovna group,
Eastwards ·
Consequences o f t hese m igrations wil l be experienced for a long ti m e,
specially along the Vardar River or in the territory of the Paeonian t ribes.
There, even in the cou rse of the 8-th century, real Iron Age culture wil l be
s table. Tberewith, o n the accon t of the con tacts with Aegea, connection wit h
northern cultures b a s been forced. It is obvious, the previous m igrations traced
the way and at the same time opened wide possibilities for a firm connection
between Paeonian and Tribalian communities.
As to the materials of Iron Age culture the Paeonian territory there
are n umerous forms of Balkan origin, con necting Macedonia with the regio n
between Morava a n d Iskara R iver o n t h e north, over t h e sites l i ke S uva Reka
and Vlastica (in the East Kosovo) Macedonian and Vrtiste (in the Morava
Valley) Zlotska Pecina and Zajecar (in the East Serbia) to Darzanica, Altim i r,
Beii Izvor, Krivodo l and so o n (in the North/West Bulgaria).
Regarding the Iron Age ceramics from the Vardar and Bregalnitsa Valley,
a special position is taken by the vessels similar to the Central Balkan pottery,
up to the Danube to the north. Decoration exeeds in vertical and oblique
grooves, but also triangles, rhombus and other linear motifs dane with engravi ng
and pseudo-shnur, (fig. 4.1 -7). The technique and motifs as wel l known as the
so called cu/ture of incrusted ceramics. The jewelry displays many forms wit h
parallels i n the same direction t o North. Among t h e bow fibulae from t h e
territory of Paeonian tribes w e meet t h e same forms known from S uva Reka
Siroko, Vlastica, Macedonian, Rudovci, Zajecar, Darzanica and so o n (fig. 5 . 1 -7) 1 1 ) .
On the other hand, i t should not be forgoten that the most numerous Macedonian
types o f jewelry i n Balkan area are found just here. We mention o n ly the fibulae,
wel l k nown as an early type with a square saddle-shaped foo t most of them
found in North-West Bulgaria (Altamir, Beii Izvor, Lam and so on) 12) . Also,
i n Vrtiste, near Nis some bronze pendants and triple buttons of Low Vardar
origin were fou nd.
Some of the most popular products from the region between Morava
and Iskara belong obvio usly the jewelry forms worked o u t in the characteristical
openwork decorat ive s tyle. Among them the best known are the so called openwork
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balts. Their spreading to South leads us through the Morava Valley (Vrtise) and

East Kosovo (Karagac) to the Vardar Valley and Paeonian territory (Vuci Doi,
·
Veles, Dedeli and Vinica) (fig. 5. 1 -5) 13>as well.
Among the Morava - Vardar communication ways there were not only transported
ready made products for exchange, but also ideas for local production. For example,
owing to the great economic power and developed metalurgy, the South-Paeonian
communities produced different bronze objects, according to ideas from outside
their territory. So, the characteristic decorative style from the North-West Bulgaria
bas been of special inspiration. In a female grave from Dedeli necropolis, near
Valandovo an interesting bronze pendant is found 1 4) . It is worked out and decorated
in the same style, with the same elements as the famous forehead horse ornament
from Sofronievo and Zlot (fig. 5.6). More information bring the composed pendants
from the necropolisis near Gevgelia (Suva Reka, Milci and Bohemitsa) (fig. 5.7- 1 1).
Their artistic value brings us back into the Late Bronze Age in the Low Danubian
area. There, are well known similar forms shown on the anthropomorphic figures
from the cu/ture of incrusted ceramics 15 > .
As a conclusion we can say that the northern elements in the lron Age
culture i n Macedonia are the result of the long-termed and clase connections
with the communities from the Central Balkan region, up to the Danube northwards.
By far this connection was the result of the migration processes in the frame
of the so-called Great Aegean Migrations from the 1 2-th and the 1 1-th century
B.C. But, the traditional references and kinship of ali tribes between Danube and
Aegean See, related to the common so-called Danubian-Balkanic Complex of Early
Bronze Age, must not be forgoten 16>.
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Phot.l

The Cemetery "Dimov Grab" Portal

,

Ulanci near Gradsko

Pbot.2 A Grave of the Cemetery "Kiucka-Hipodrom" near Skopje
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Pbot.3

The Globular Kantharoi with white Incrustration from "Klucka-Hipodrom" near Skopje
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2

1

6

Fig.l Characteristic types of vessels from the cemeteries of the Transi tional period

along the Vardar Valley: 1 ,3,4 Dimov Grob, Ulanci near Gradsko; 2,5 Vodovratski Pat,
Vodovrati near gradsko; 6 De mir Kaplija; 7 Ko�ur, Doina Sonje near Skopje S= 1 : 2
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Fig.2 S,o me basic forms of urns and lids from the cemetery Klucka - H i podrom n ea r

Skopje' S=1:4
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Fig.J Some finds of grooved-canelated ware from Klucka-Hipodrom, near S kopje
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5

4

Fig.4 Some Early Iron Age vessels from various cemeteries: 1 ,2 Sudic near �tip; 3,4,5

Dabici, Sopot near Veles; 6,7 Du bice, Vucidol near Skopje S;= 1 : 3
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j
7

Fig.S Some Early Iron Age fibulae from various cemeteries: 1 Orlova Cuka, Star

Karaorman near Stip; 2 Kunovo Cuki, Orizari near Kocani; 3,7 M i lici near Gevgelija; 4
D u bice, Volkovo (Vucidol) near Skopje); 5,6 dedeli near Valandovo
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5

Fig.6 openwor k balts from: 1 Dubice, Volkovo (Vucidol) near Skopje; 2 Lesk i near

Vinica; 3,4 Veles (In Benaki M useum); 5 Dedeli near Valandovo. B ro nze from the Low
grou p : 6 Dedeli near Valandovo; 7,10 Suva Reka near Gevgelija; 1 1 M ilci near Gev
gelija; 8,9 Bohemitsa
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AŞEZAREA GETICĂ DIN ZONA PIETROIU-GÎLDĂU
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
(1)

Valeriu S Î RBU şi Vasile OPREA
1 . CONSIDERAŢII ASUPRA SITULUI ARHEOL.OGIC

După cum se cu noaşte, deş i aici s-a aflat una din importa n tele aşezări
getice, d i n această zonă, până in prezent s-au publicat, aproape exclusiv, importurile.
Din acest motiv, acum ne propunem să prezentăm câteva date despre situl
arheologi c, ceramica getică şi câteva piese greceşti.
Aşezarea getică se află pe malul stâng al bratului Borcea al D unării,
intinzându-se pe o lungime de peste 2 km (Fig. l b). Î n profi l u l malului Dunării
se pot face u rmătoarele observatii: stratul arheologic de epocă getică are o
grosime de 0,50 - 1 ,50 m şi cuprinde numeroase complexe-bordeie, locu i n te de
suprafată, gropi, vetre, cuptoare 1 ) . Mai trebuie precizat că acest monument mai
cuprinde vestigii din epocile neolitică
cultura Gumel niJa, epoca bronzul u i
cultura Cos logeni, sec. IV d.Hr.
cultura Sântana d e M ureş-Cerneahov ş i d i n
epoca feudală timpurie
cultura Dridu (sec. IX-X d.Hr.) 2) . D e asemenea, s-au
mai descoperit câteva cioburi apaqinând culturii Hamangia, monede histriene,
macedonene, im periale romane şi bizantine, apoi morminte sarmatice ş i o groapă
cu vase Saltovo-MaiaJk (sec. VIII d.Hr.) 3) .
Din acest sit arheologic, rupându-se mereu malul Dunării, s-au recuperat
4
o serie de piese d i n care, până in prezent, s-au publicat monedele ) , amforele
6
5
)
)
greceşti şi elenistice
şi doar trei vase getice . Acest fapt ne-a condus la
neces itatea publicării ceramicii getice pentru a pune in circui t ştiintifi c date
cât mai complete despre aşezarea autohtonă de a ici 7 > .
Î n trucât nu se cunosc complexele arheologice d i n care provin p iesele,
am marcat in perimetrul aşeză rii get ice de aici 1 0 sectoare pentru a se pu tea
ind ica măcar locul descoperi rii (Fig. l b).
Până in prezent, de aici s-au publicat 38 de ştampile greceşt i proven ind
d i n Thasos ( 1 0 ex.), Heracleea Pontică (9 ex.), Sinope ( 1 2 ex.), Rhodos (5 ex.),
Cos (2 ex.) ş i un picior de amforă din Chersonesul Taurisc8 ) . Lim i tele cronologice
intre care se datează aceste ştampile sunt ±327
± 250 î. de Hr. 9) Monedele
histriene şi macedonene se datează in sec. IV i. de Hr. 10 )
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Având in vedere şi grosimea stratului arheologic, ce atinge in u nele
zone ci rca 1 ,50 m, cât şi cronologia produselor de import, se poate aprecia
că aici a existat o importantă comunitate getică ce a viet uit cel putin u n secol.
D eocamdată n u cunoaştem piese an terioare sec. IV i. de Hr. şi n ici posterioare
sec. III i. de H r., astfel încât cea mai probabilă datare a com unitătii getice
de aici a r fi intre mijlocul sec. IV
a doua jumătate a sec. III i. de Hr.
Desigur că noi descoperiri pot schimba această datare.
II. ANALIZA DESCOPERIRILOR

A. Ceramica getică
Pe ansamblu, se poate afirma că ceramica get ică cuprinde o gamă variată
de recipiente modelate atât cu mâna, cât şi la roată, arse oxidant şi i noxidant.
În privi n ta functionalitătii, sunt şi vase pentru pregătit masa şi servitul ei, cât
şi recipiente pen tru păstratul şi băutul lich idelor etc.
Ceramica modelată cu mâna i nclude următoarele tipuri de recipiente:
borcane, vase şi văscioare de diverse mărimi, căni, ceşti, cast roane, străchini,
strecurători, ceşti-opait, ceşti, capace, imitatii după lekane.
Recipientele modelate cu roata sunt reprezentate prin cast roane, kratere,
lekanai, bol u ri, oale, căni, strecu rători.
Întrucât marea majoritate a recipientelor sunt forme com u ne in olăria
getică din sec. IV-III i. de Hr. 11) , apreciem că nu este cazul să le discutăm
in detaliu analogii le. Optiunea aceasta ne-a fos t impusă şi de faptul că ele
au fos t descoperite fortuit, lipsind astfel datele precise ale complexelor arheologice
şi şansa unor asocieri de forme. Monedele macedonene şi histriene, ca şi ştampilele
de amfore greceşti, asigură datarea ceramicii autohtone doar intre limite generale,
deoarece n u ştim dacă au fost împreună in complexe înch ise.
De aceea vom discuta in detaliu doar câteva piese, fie pentru raritatea
lor, fie pentru că apreciem că pot avea şi o altă functionalitate decât cea
bănuită la prima vedere.
Înainte de aceasta, însă, trebuie să discutăm cronologia de ansamblu
a aşezării de aici, bazată pe produsele de import.
O datare intre limite mai precise a ceramicii getice desigur că n u este
posibi lă. Se poate doar afirma că ea cuprinde forme de recipiente specifice
sec. IV-III i . de H r. 1 2) . Doar p r i n să p ă t u r i sistematice, prin datele stratigrafice
şi asocierile din complexe închise a pieselor getice cu produsele greceş ti pu tem
aju nge la datări mai restrânse pentru reci pien tele autohtone.
Ca şi in cazul altor aşezări auto htone, este probabil că marea majoritate
a ceramicii, indeosebi cea modelată cu mâna, a fost produsă i n cadrul aşezării
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de aici. În ce măs u ră unele tipuri de vase au fost produse in alte co·m uni tăti
getice din. apropiere vom putea afla numai după săpături sistematice în aşezările
de pe malurile Dunării, din băltile Călăraşiul ui şi Borcei sau din interiorul
Bărăganului 1 3) .
Fără a i n t ra în discutii care depăşesc demersul nostru, apreciem totuşi
că e posibil ca o parte din vasele cen uşii modelate cu roata să provină din
centre greceşt i 14 ) . În această categorie am include recipientele de tipul kraterului
(ca, de exemplu, cel de la fig. 7/8) sau a castronului (ca, de exempl u , cel
de la fig. 5/2), care, prin apropierea de formele greceşti şi prin fineJea executiei,
a r duce spre o asemenea ipoteză.
Pentru balul de la fig. 6/2 cunoaştem o piesă apropiată ca formă, dar
nedecorată, de la Sevtopolis, în sudul Balcanilor, ce se da tează la s fâ rşitul sec.
IV inceputul sec. III î.Hr. 1 5 ) . Mai degrabă, el pa re a fi o imitatie după vasele
în metal din sec. IV-III î. de Hr. ca, de exemplu, cele din tezaurul de Ia
Rogozen 16 ) . Să fie vorba de un import sudic?
P iesa de Ia fig. 6/la-b ar părea, la prima vedere, a fi un capac, dar
e pos ibil ca ea să fi fost folosită şi ca opait! Argumente? Interiorul piesei,
până spre buză, este aproape egal înnegrit, ca u rmare a unor arderi repetate,
iar buza nu este speci fică pentru un capac. Dacă ar fi fost un capac, in mod
normal a r fi trebuit să fie arse buza şi exteriorul. De asemenea, decorul în
forma u nei zvastici, real izat printr-un brâu alveolat, sugerează folosirea piesei
in ritualuri solare sau în legă tură cu focut 1 7 ) .
Contraargumentul ar consta în faptul că piesa nu putea fi folosită d rept
candelă decât Jinu tă în mână sau fixa tă pe un mâner. N u cunoaştem o piesă
iden tică. P iese de formă sau cu decor apropiat au fost descoperite şi la Satu
Nou
Valea lui Voicu, jude1u1 Constanta 1 8 ) .
Ind i rect, această fu nctional itate este susJinută şi de piesa de la fig. 8/1 .
Aici, după cum porneşte peretele de Ia toartă, este eviden t că nu poate fi
vorba de u n capac sau de o ceaşcă-opait obişnuită; de asemenea, in teriorul
p iesei este i n tens ars, ca la piesa de la fig. 6/l a-b.
B. Ceramica grecească
Întrucâ t importurile amforistice nu sunt diferi te de cele cunoscute pana
in prezen t 1 9 ) şi nu sunt ştampilate (cu exceptia fragmen tului de la n r. ca t.
44) n u le mai discutăm in detaliu. Vom preciza doar că sunt numeroase fragmente
şi amfore fragmentare din Thasos, Heracleea Pontică, Si nope, Rhodos etc., noi
i l ustrând acum doar câteva (fig. 1 1/ 1 , 2, 5).
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Se remarcă şi prezenta altor ti uri de recipiente greceşti şi elenistice,
d i n rândul cărora se evidentiază lekanii O) şi lekythoii 2 1 > . Pe ansamblu, şi aceste
piese se datează din a doua jumătate a sec. IV i. de Hr. şi pe prcursul sec.
III i. de H r.
III. PIESE DIVERSE

Prezen ta medalionului ceramic cu reprezentarea, foarte probabilă, a l u i
Dionysios (Fig. 12) in aşezarea d e aici aduce date interesante despre cultul
acestuia in lumea getică nord- dunăreană. Desigur, având in vedere numeroase
produse greceşti descoperite aici, nu poate fi total exclusă şi posibili tatea ca
el să fi apaqinut şi unui grec aflat aici cu in terese comerciale, dar ipoteza
n i se pare mai putin probabilă.
Orificiul dovedeşte că piesa a fost purtată.
De al:fel, prezenta cultului lui Dionysos in lumea getică nu poate fi
�..� tât de surprinzătoare, chiar dacă, deocamdată, este singura descoperire de acest
fel in zona nord-dunăreană 22> . Prezenta numeroaselor importuri greceşti in aşezarea
getică de aici şi apropierea de Callatis, unde cu ltul lui Dionysos este documentat
încă din sec. III i. de Hr. 23 > , fac probabilă practicarea acestui cult in lumea
getică de la D u nărea de Jos 24 > . De altfel, după "cum se cunoaşte, atât izvoarele
scrise25 > , cât şi descoperirile arheologice26 ) ne documentează răspândi rea cultului
l u i D ionysos in l umea tracică.
Pe baza descoperirilor arheologice de până acum, deşi fortuite, se poate
aprecia că aici a existat o importantă comunitate getică. Întinderea aşezării,
grosimea stratului arheologic, numeroasele complexe ce se observă in profil,
importurile greceşti din centre pontice sau egeene, monedele, varietatea recip ientelor
getice sunt tot atâ tea dovezi in acest sens.
Întrucât descoperirile fortuite din celelalte epoci sunt mai putine, n umai
prin săpături arheologice se vor putea obtine date mai concludente. Din această
cauză nu ne-am propus să le prezentăm acum.
Astfel că necesitatea unor săpături arheologice, de amploare şi imediat,
in acest sit este evidentă, mai ales că, datori tă erozi unii Dunării, el este d is trus
intr-un ritm accelerat.
IV. CATALOGUL PIESELOR
A l . M ODELATE CU M ÂNA

1 . Borcănel. Muzeul Că lăraşi, Iov. nr. 28.3 16. Descoperi t in 1 982, pu nctul
Cheson; Î . = 68 mm, D.G. = 62 mm, D.F. = 54 mm. Argilă comu nă, cu
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cioburi pisate, ars oxidant, culoare gălbuie- cărămizie, modela t cu mâna (Fig.
3/1 ) .
2 - 5 Fragmente d e borcane. Muzeul Călăraşi. Argilă comună, cioburi pisate,
arse oxidant, modelate cu mâna, ornamentale cu brâuri în relief alveolate şi
proeminente (Fig. 8/2, 4, 6; 9/4).
6. Borcan (fragment). Muzeul Constanta, Inv. nr. 22.565. Argilă comună,
ciobu
ri pisate, modela t cu mâna, ars oxidant, culoare cen uşie-maro n ie la
cu
exterior şi gălbuie-cărămizie in interior, corpul bombat, gâtui cilindric, buza
rotunjită (Fig. 10/4).
7. Vas cu gâtui ina l t . Muzeul Călăraşi, Inv. n r. 33404. D escoperit în
1 993 în punctul Ţonea. Î. păstrată = 1 50 mm; D.F. = 90 mm. Argilă com u nă,
cu nisip, mică şi cioburi pisate, ars inoxidant, de culoare neagră, angobă cenuşie;
modelat cu mâna; are un mic brâu continuu şi două proem inente obl ice la
baza gâtului. Deşi ii l ipseşte partea superioară, apreciem că este vorba de un
vas cu gâtui înalt şi cvasici lindric (Fig. 5/1 ).
8. Vas cu picior. Muzeul Că lăraşi, Inv. nr. 20.275. D. = 125 mm, Î.
picior = 50 mm. Argilă semi fină, ardere neuniformă, modelat cu mâna, decorat
cu un brâu alveolat, in val, in partea superioară a piciorului (Fig. 9/8).
9. Vas "clopot" (fragment). Muzeul Constanţa, Inv. nr. 13.813; Î. = 130
mm. Argilă comună, modelat cu mâna, ars oxidant, de culoare cărămizie-gălbuie,
cu n uanţe cenuşii la exterior, marginea buzei teşită spre interior, ornamenta t
c u brâuri în relief cresta te, orizontale, verticale şi in "ghirlandă", întrerupte
de proeminente plate orizontale (Fig. 10/8).
10. Vas "clopot" (fragment). Muzeul Constanţa, Inv. nr. 22.565. Î. = 85
mm. Argilă comună, modelat cu mâna, ars oxidant, de culoare cărămizie, decor
în relief, în formă de potcoavă (Fig. 10/9).
1 1 . Vas "sac" (fragment) . Muzeul Constanţa, Inv. nr. 22.566; Î. = 55
mm. Argi lă com u nă, modelat cu mâna, ars oxida nt, de culoare cenuşie Ia exterior
şi că rămizie în interior.
1 2. Văscior. Muzeul Constanţa, Inv. nr. 13.809; Î. = 46 mm, D .F. =
35 mm. Argilă comună, modelat cu mâna, ars oxidant, culoare gălbuie-cenuşie,
corpul aproape cilindric, fu ndul plat, buton pe umăr (parţial rupt) (Fig. 3/4).
13. Opait? Capac? Muzeul Că lăraşi, lnv. nr. 25. 1 1 9; Descoperit î n 1975,
punctul Bourea nu; Î. = 85 mm, D. = 135 mm. Argilă semifină, cu mică, ars
oxidant, de cu loare cărămizie, modelat cu mâna. decorat cu două brâuri crestate,
perpendicu lare unul pe altul, cu ca petele întoarse spre dreapta, formând u n
fel de cruce gamată; două braţe pornesc d e l a baza mânerului, p e când celelalte
două formează o singură bandă ce traversează longitudinal mânerul. Efectul
vizual este deosebi t, sugerându-se, totodată, şi o senza1ie de mişcare (Fig. 6/1).
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I n teriorul, până la ci rca 1 cm de buză, are urme ega le ş i putern ice de a rdere,
pe cân d buza şi partea exterioară n u au urme de ardere secu ndară. Mai probabil
opait decâ t capac.
1 4. Opait? Muzeul Că lăraşi, I nv. n r. 33405; Descoperit în 1 993, î n punctul
Boureanu; Î. păstrată = 95 mm, D.F. = 100 mm. Argilă grosieră, cu m u l t
n i s i p cu bobu l mare, a rs oxidant, de culoare cărăm izie, modelat c u m â n a , mâner
masiv, cu trei ca neluri longitudinale (Fig. 8/1 ). Tot in teriorul este puternic a rs,
aproape i n mod uniform.
15. Castron. M uzeul Călăraşi, Inv. n r. 25 . 1 08. Descoperit în 1 968, în
punctul Nedelcu; Î. = 162 mm, D.G. = 208 m m , D.F. = 1 06 mm. Argi lă com u nă,
cu ciobu ri pisate, angohă găl·buie-cenuşie, ars oxidant, modelat cu mâna; fo rmă
t roncon ică, cu două proemi nente- apucători (Fig. 2/2) . Publicat şi de N. Conovici,
Pon t ica, 1 1 , 1 978, p. 37, pl. I/6.
1 6. Castronaş. Muzeul Slobozia, Inv. nr. 1 995. Descoperit in 1 975, in punctul
Cheson. Î. = 93 mm, D.G. = 167 m m, D.F. 80 mm. Argilă semifină, cu n isip,
ars oxidant, de culoare gălbuie, modelat cu mâna, de formă tronconică, gura uşor
invazată; din umăr pleacă patru proeminente-urechiuşe (toarte "oarbe") (Fig. 3/4).
1 7. Lekane (fragment). Muzeul Constan ta, Inv. n r. 22.565; L. = 1 25 mm.
Argilă com ună, modelată cu mâna, a rsă oxidant, de culoare gălbuie-că rămizie,
corpul puternic evazat, toartă pla tă, cu două orificii verticale (Fig. 1 0/7).
1 8. Ceaşcă. Muzeul Slobozia, Inv. nr. 1 998. Descoperită in 1 979 in pu nctul
Boureanu. Argilă com u nă, cu cioburi pisa te, arsă oxida nt, de culoare gălbuie,
cu urme de a rdere secu ndară, toartă bandată.
19. Cană. Muzeul Slobozia, Inv. nr. 1 984. Descoperită in 1 980, in punctul
Ţonea; Î . = 1 58 mm, D.G. = 78 mm, D.F. 71 m m . Argilă com ună, cu cioburi
pisate, arsă oxida nt, urme de ardere secundară, modelată cu mâna; formă bitronconică,
cioc pentru scu rgere, toartă bandată; decorată cu u n brâu a lveolat, ce porneşte
de la baza superioară a toartei şi coboară vă lurit, plus t rei mici proem inente
(Fig. 3/2).
20. Cană. Muzeul Călăraşi; Inv. nr. 33403, Descoperită in 1 993, în pu nctul
Cheson ; î. = 96 mm, D.G. = 67 mm, D.F. = 66 mm. Argilă com u nă, cu
cioburi pisate, a rsă oxidant, cu loare gălbuie-cenuşie, urme de a rdere secu ndară,
toa rtă pe un vas de tip borca n; modelată cu mâna, decorată cu un şir de
a lveole, in trerupt de două proeminente (Fig. 2/1 ) .
2 1 . Cană. M uzeul Că lăraş i, lnv. n r . 20.298. Descoperită i n 1 982, in punctul
Uzina electrică; Î. = 246 mm, D.G. 102 mm, D.F. = 95 mm. Argi lă sem ifină,
a rsă oxida n t , culoare gălbuie, urme de a rdere secu ndară, modelată cu mâna,
formă bitro nco n ică, toartă bandată, supraînăltată (Fig. 7/1 ) .
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22. Cană. Muzeul Că lăraşi, Inv. nr. 25.069. Descoperită in 1 977, i n punctu l
Pietroiu Centru; Î. = 1 1 0 mm, D.G. 45 mm, D.F. = 57 mm. Argilă sem i fină,
cu cioburi, arsă oxidant, de culoare că răm izie, cu miezul incomplet ars, modelată
cu mâna, formă bi tronconică, gâtui inalt şi tronconic, toartă suprainăltată (Fig.
4/2).
23. Cană. M uzeu l Călăraşi, Inv. nr. 25988 . Descoperită in 1 979, in punctul
Nedelcu; Î. = 1 20 mm, D.G. = 70 mm, D.F. 75 mm. Argilă sem ifină, mici
cioburi pisate, arsă oxidant, de culoare gălbuie, modelată cu mâna, toartă prinsă
pe buză şi umăr (Fig. 4/1 ).
A 2. MOD ELATE CU ROATA
24. Fragment de oală. Muzeul Călăraşi. Descoperit in 1 993, in punctul
Cheson; D. = 1 27 x 76 mm. Argilă semifină, arsă oxidant, gălbuie-cărămizie,
modelată cu roata, gura evazată, buza rotunjită, toartă tubulară (Fig. 7/9).
25. Castron. Muzeul Călăraşi, Inv. nr. 25. 1 1 7. Descoperit in punctul Cheson;
Î. = 78 mm, D.G. = 1 62 mm, D.F. = 70 mm. Argilă fină, cu mică, ars inoxidant,
culoare cenuşie, angobă neagră la exterior; modelat cu roata, fu ndul profilat,
gura i nvazată, două linii i ncizate, orizontale, imediat sub buză, la exterior (Fig.
5/2). Publicat şi de N. Conovici, Pontica, 1 1 , 1 978, p. 40, pl. 1 1/9.
26. Fragment de castron. Muzeul Călăraşi; D. = 1 03 x 88 mm. Argilă
fină, a rs i noxidant, cen uşiu, modelat cu roata; ornament- apucătoare i n relief,
orifici u , probabil pentru atârnare, imediat sub buză (Fig. 9/3).
27. Fragment de castron. Muzeul Călăraşi; D. = 1 1 8 x 100 mm. Desco perit
in 1 993, i n punctul Ţonea. Argilă fi nă, ars oxidant, cărămiziu, angobă cenuşie-castanie,
modelat cu roata, buza lată şi conveză in partea superioară (Fig. 7/7).
28. Fragment de toartă (de la castron?). Muzeul Călăraşi. Descoperită in
punctul Uzina electrică. Argilă fină, ars inoxidant, miezu l roşietic, exteriorul cenuşiu;
toarta este formată din trei vergele, cu seqiune rotundă, lipite (Fig. 9/7) .
29. Castron (fragment). Muzeul Constanta, Iov. n r. 22.567; D. = 7 5 x
45 mm. Argil ă fină, modelat cu roata, ars inoxida nt, de culoare cen uşie, buza
lată şi obli�ă (Fig. 1 0/1).
30. Fragment de krater. Muzeul Călăraşi, Iov. nr. 20.303. Descoperit i n
1 962, in punctul Sediu S.C. Com. Agricola; D. = 280 x 1 70 mm. Argilă fină,
omogenă, cu mică, cenuşie, ars inoxidant, modelat cu roata; umăr carenat, buza
rotunjită; toartă masivă , pe umăr, cu două mici proeminente, simet rice, la pornirea
toartei (Fig. 7/8).
3 1 . Fragment de gu ră şi apucătoare de krater (?) sau lekane (?) . Muzeul
Călăraşi, Inv. nr. 20.301; D. = 1 32 x 70 mm. Descoperit în 1 968, in punctul
1 29
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Ţonea. Argilă fină, omogenă, cu mică, ars inoxidant, de culoare cenuşie, modelat
cu roata; toartă masivă chiar pe marginea exterioară a buzei, orizontală, ornamen tată
cu cinci excizii radiale pe partea superioară şi alte două pe cant (Fig. 7/ 1 0
a-b) .
32. Fragment de krater (?) Muzeul Călăraşi. Argilă fi nă, omogenă, cu
m tca, ars i noxida n t, cenuşiu, modelat cu roata; toartă rot undă, li pită de corp.
buza uşor rotunjită (Fig. 9/6).
33. Fragment de strecurătoare. Muzeu l Călăraşi, Iov. n r. 20.302. Descoperit
in 1 970, i n punctul Cheson. D. = 1 40 x 67 mm. Argi lă fi nă, arsă i noxida n t ,
cenuşie, modelată c u roata (Fig. 9/1 ) .
34. Ceaşcă. M uzeul Constanta, Iov. n r . 20.567; Î . = 62 mm, D . B . =
52 mm. Argilă fi nă, modelată la roată, arsă inoxidant, culoare cen uşie, partea
i n ferioară a corpului globulară, fundul inelar şi profila! (Fig. 3/3 ) .
35. Bol. Muzeul Călăraşi, Iov. n r. 27.016. Descoperit in punctul Cheson;
Î. = 94 mm, D.G. = 1 06 mm. Argilă fină, cu mică, culoare cenuşie, ars inoxidant,
modelat cu roata; corpul aproape semiglobular, gâtui inalt şi troncon ic, buza lată,
fundul marcat printr-o mică zonă concavă pentru a-i asigura stabilitatea; pa rtea
inferioară a corpului este decorată prin tr-o serie de "câmpuri" de linii incizate,
ce formează un fel de vârtej in jurul alveolei ce indică fu ndul (Fig. 6/2).
36. Fragment de vas. Muzeul Călăraşi, Iov. nr. 20.297. Descoperit in 1 980
in punctu l Boureanu. D .G. = 120 mm, Î. păstrată = 1 80 mm. Argilă fină, omogenă,
cu m ică, ars i noxida nt, culoare cenuşie, modelat cu roata (Fig. 7/3 ) .
B. VASE GRECEŞTI ŞI ELENISTICE
37. Lekane (?) (fragment). Muzeul Constanta, Iov. nr. 1 3 . 8 1 2; D. = 80
x 60 mm. Argilă fină, modelat cu roata, ars i noxidant, de cu loare cen uşie, angobă
neagră şi o linie incizată in interior (Fig. 1 0/5).
38. Lekane (?) (fragment). Muzeu l Consta n1a, Inv. nr. 1 3 .8 1 3 ; D . = 64
x 35 mm. Argilă fină, modelat cu roata, ars inoxidant, de culoare cenuşie, angobă
neagră in i n terior, ornamentat cu o bandă incizată in val , tot in interior (Fig.
1 0/6) .
3 9 . Lekane (fragment). Muzeul Constanta, Iov. n r. 22.566; D. = 8 5 x
75 mm. Argi lă fină, modelat cu roata, angobă neagră- cen uşie, co rpul scund
şi p uternic evazat, gura invazată, buza teşită spre i n terior; toa na, a rcuită ş (
orizon tală, prinsă pe buză (Fig. 1 1/6) .
40. Lekane ( ? ) (fragment). Muzeul Cons tanta, Inv. nr. 1 3 .8 1 2; D. = 83
x 70 mm. Argilă fi nă, modelat cu roa ta, ars inoxidant, a ngobă neagră in interior,
corpul scund şi pu ternic evaza t , buza orizontală (Fig. 1 0/2) .
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4 1 . Lekythos. Muzeul Slobozia, lnv. nr. 1986. Descoperit in 1979 in punctul
Boureanu; Î. = 158 mm, D.F. 49 mm, D.G. = 48 mm. Argilă fină, cu nisip

şi mică, modelat la roată, ars oxidant, de culoare cărămizie, păstrează urme de
angobă roşietică pe partea superioară a corpului şi gât (Fig. 1 1/3).
42. Lekythos (fragment). Muzeul Constanta, Inv. nr. 22.566; D. = 5S x
35 mm. Argilă fină, modelat cu roata, ars oxidant, de culoare cărămizie, cu vopsea
maronie-roşcată.
43. Cea şcă. Muzeul Călăraşi, Iov. nr. 20.281; î. = 46 mm. Argilă fină
alburie, omogenă, modelată la roată, arsă oxidant, culoare gălbuie-maronie; se păstrează
baza toartei (Fig. 1 1/4).
44. Fragment din gâtui unei amfore de tipul Heracle!ea Pontica. M uzeul
Constanta. Ştampilă rectangulară (26 x 20 mm), aproape complet corodată, probabil
pe două rânduri. Inscriptia nu poate fi cu precizie indicată, dar posibil să fie
FILOTIMOY27) .
C. PIESE DIVERSE

45. Medalion. Muzeul Constanta, Iov. nr. 13.808; D. = 48 mm, G. = 6
mm. Descoperit în punctul Ţone� , probabil în 1 978. Medalionul, de formă rotundă,
realizat în tipar, din argilă fină, cărămizie, cu mică, este acoperit cu vopsea neagră
pe ambele fete (acum partial corodată), partea anterioară este uşor convexă, iar
cea posterioară plată; are un mic orificiu pentru atârnare. O bandă circulară, încadrată
de două linii în relief, redă o inlăntuire continuă de frunze de acant, puternic
stilizate. În câmpul central este redat un cap de bărbat, în profil spre stânga,
cu părul buclat şi o şuvită coborând lângă ureche; in păr se observă câteva frunzulite
de iederă. Tot in câmpul central sunt redati, in relief, trei delfini, doi in fata
personaj ului, celălalt la ceafă (Fig. 12 )
Decorul circular din frunze de acant, ca şi frunzulitele de iederă din păr
ar sugera că personajul redat este Dionysos. Desigur, piesa este produs elenistic
importat.
46. Fusaiolă. Muzeul Constanta. Obtinută din perete de vas getic, din pastă
com ună, gălbuie-cenuşie. D. = 31 mm, G. = 9 mm (Fig. 3/5).
.

NOTE
1. Observatiile din teren, schita aşezării, ca şi colectarea majoritălii acestor piese, apaqin
lui V. Oprea. Desenele au fost executate de colegul Stănică Pandrea şi de desenatorul Roberto Tănăsache,
de la M uzeul Brăilei, fapt pentru care le m u11umim şi pe această cale. Textul a fost redactat de
V. Slirbu. Se publică piese descoperite până in 1993 inclusiv.
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2. Constatări bazate pe studiul pieselor deja publicate sau pe cele încă inedite aflate in
colecliile muzeelor din Călăraşi, Constanla şi Slobozia. Suntem datori să mullumim, şi pe această
cale, colegilor Marian Neagu, Gheorghe Matei şi Elena Renla pentru bunăvoinla de a ne pune la
dispozilie piesele pentru publicare. Datele despre piesele din colecliile Muzeului de arheologie şi istorie
nationala din Constanta ne-au fost transmise de Mihai lrimia, fapt pentru care ii rămânem indatorali.
3. Piese aflate in colectiile Muzeului Dunării de Jos din Călăraşi.
4. 8. M itrea, Stateri de aur de la Alexandru cel Mare descoperiJi Cntr-o asezare gero-dacică
din estul Mumeniei, tn Omagiu lui Petre Constantinescu-lasi cu prilejul tmplinirii a 70 de ani, Bucureşti,

1965, p. 73-79; ldem, SCN, 4, 1968, p. 327-329; N. Conovici, SCIVA, 30, 1979, 1 p. 88-89; A.
Atanasiu, SCN, 5, 1971, p. 389; T. Papasima, Pontica, 16, 1983, p. 283-284.
5. C. Muşeleanu, N. Conovici, A. Atanasiu, Dacia, N.S., 22, 1978, p. 174-199, cu toată
bibliografia de până atunci.
6. N. Conovici, Pontica, 1 1 , 1978, p. 37, 39 (nr. cat. 5, 14, 16 la noi).
7. Piesele greceşti, indeosebi amfore, încă inedite, vor fi publicate împreună cu cele descoperite
in 1 994.
8. N. Conovici, Cultura şi civilizatie la Dunărea de Jos, 2, 1 986, p. 133-134.
9. Ibidem, p. 1 34.
1 0. Vezi nota 4.
1 1 . Pentru repertoriul olăriei getice din sec. V-III i. de Chr., vezi I.H. Crişan, Ceramica
daco-getică, Bucureşti, 1969; Em. Moscalu, Ceramica traco-getică, Bucureşti, 1983; S. Gavriil!, Thraco-Dacica,

1 , 1 976, p. 143-163; M. lrimia, Thraco-Dacica, 6, 1 985, 1 -2, p. 75-85, M. Mircev, lzvestija-lnstitut,
25, Sofia, 1962, p. 97-164 etc.
12. Vezi nota 1 1 .
1 3 . M. Turcu, Geto-dacii din Cdmpia Munteniei, Bucureşti, 1 979; N. Conovici, op. cit. , p.
129-14 1 ; ldem, Pontica, 1 1 , 1978, p. 35-42; M. Munteanu, lstros, 7, 1 994 (sub tipar); V. Sîrbu, V.
Oprea, D. Pandrea, Cultură şi civilizalie la Dunărea de Jos, 14, 1994 (pentru aşezarea de la Unirea
"Rău").
14. P. Alexandrescu, Dacia, N.S., 21, 1 977, p. 1 1 3-137.
15. M. Cicikova, in Sevtopolis, 1, Sofia, 1984, nr. cat. 1. 126, p. 93, fig. 13, pl. VIII.
16. Der Trakische Silberschatz aus Rogozm Bulgarien, Sofia, f.a., p. 70-76, nr. cat. 5-37 (fără
decor) şi p. 84-1 1 1 , nr. cat. 38-79 (cu decor).
17. Diqionar de istorie veche a Rom4niei, Bucureşti, 1976, p. 1 97 (Sub voce, Ion Barnea).
1 8. M. lrimia, N. Conovici, Thraco-Dacica, 10, 1989, 1 -2, p. 134, fig. 1 6/8, dar este vorba
de ceşti-opaite obişnuite.
1 9. Vezi notele 5 şi 8.
20. P. Alexandrescu, Histria, 4, Bucureşti, 1978, p. 107, fig. 25.
21. Ibidem, p. 104-106, fig. 23.
22. După informatiile noastre, este singurul exemplar cunoscut in stânga Dunării.
23. D.M. Pippidi, Studii de istorie a religiilor antice, Bucureşti, 1969, p. 94-120.
24. Despre semnificalia acestei piese se va discuta, intr-un context mai larg, cu alt prilej .
2 5 . M. Eliade, Istoria credinJelor si ideilor religioase, 1, 1981 , p . 376-392; A l . Foi, L e Dionysos
Thrace,

[, Zagreus,

Sofia, 1991.
26. Ibidem.
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L'ETABLI SSEMENT GETE DE PIETROIU,
DEP. DE CĂLĂRAŞI
(Resume)
L e site archeologique se trouve sur I a rive gauche du bras Borcea d u
Danube et on y a decouvert, fortuitement, des vestiges des epoques : neolithique,
I'âge du b ronze, La Tene et le premier millenaire apres J.C.
J usqu'â present, on en a publie, presqu'exclusivement, les importations
grecques (dont 38 marques d'amphores) et macedoines (parmi Iesquell es un
tresor de staters en or), ensuite les monnaies his triennes et romai nes.
C'est pour ces raisons que les auteu rs se sont propose de ne publier
maintenant que Ies types ceramiques getes Ies plus representatifs et quelques
p ieces grecques.
La ceramique gete modelte â Ia main comprend Ies types de recipients
suivants; bocaux, vases et petits vases de diverses dimensions, cruches, tasses,
bols, ecuelles, passeoires, tasses-Iampes, lekanal etc.
Les recipients getes tournes sont representes par des bols, kraters, Iekanai,
pots, cruches, passeoires (toutefois, il n'est pas excl us que certains exemplaires
aient ete produ i ts dans les polis grecs).
Le bol de la figure 6/2 a l'air d'une imitation d'apres les vases thraces
en a rgent et Ia piece de la figure 6/a-b pourrait bien avoir ete utilisee en
guise de lampe. Les deux sont, pour le moment, uniques dans Ia ceramique
gete nord-danubienne.
Ce qui est remarquable c'est Ia decouverte du medaillon ceramique (fig.
12 ) avec la representation de Dionysos, piece qui atteste, du point de vue
archeologique aussi, le culte de cette d ivinite dans une communaute gete.
L'etendue de l'etabl issemen t, I'epaisseur de Ia couche archeologique, Ies
nombreux complexes qu'on peut observer dans le profil, les importations grecques,
la variete des recipients getes, tout cela atteste que, aux IV e -IIIe siecle av.J.C.,
une importante et prospere communaute gete a existe ici.

ILLUSTRATION
Fig. l. l.a Danube - le bras Borcea avec les principaux etablissements getes.
l.b Schema marque des secteurs de I'etablissement ou l'on a decouvert Ies pieces.
Fig. 2. Vases getes modeles a Ia main : 1 cruche, 2 bol.
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Fig. 3. Vases getes modeles â la main et fusalole: 1 petit bocal, 2-3
cruches, 4 petit verre, 5 fusaiole, 6 petit bol.
Fig. 4. 1 -2 Cruches getes modelees â la main.
Fig. 5. Vases getes: 1 vase modele â la main, 2 bol tourne.
Fig. 6. Vases getes: 1 lampe(?), modelee â la main, 2 bol tourne.
Fig. 7. Vases getes: 2,5-8,1 0 fragments de bols et kraters, 3 vase fragmente,
4 anse de cruche, 9 fragment de pot; 1 modele â la main, 2- 1 0 tourne.
Fig. 8. Vases getes : 1 lampe, 2, 4, 6, 7 fragments de bocaux, 3, 1 0
anses d e cruches, 5, 8 fragments d e bols, 9 fragment d e frui tiere (?); 1 -4, 6-7,
9 mode!es â la main, 5, 8 tournes.
Fig. 9. Vases getes: 1 -2 fragments de passeoires, 3, 6, 9, 1 0 fragments
de bols et ecuelles, 4 fragment de bocal, 5, 7 anses, 8 pied de. vase; 1, 3,
6, 7, 9, 10 tournes 2, 4, 5, 8 modeles â la main.
Fig. 10. 1, 4, 7-9 vases getes; 2, 3, 5, 6 vases :hellenistiques; 1 -3, 5-6
tournes, 4, 7-9 modeles â la main.
Fig. 1 1 . Importations hellenistiques: 1, 2, 5 fragments d'amphores, 3 lekytos,
4 petite cruche, 6 lekane.
Fig. 12. Medaillon ceramique avec la representation de D ionysos.
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Fig. l l .a
Dunărea
Schită c u marcarea sectoarelor aşezării unde s-au descoperit piesele.
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2

Fig.2 Vase getice modelate cu mâna:
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1.

cană, 2. castron.

Fig.J Vase getice modelate cu mâna ş i fusaiolă: 1 . borcănel, 2-3. căni,
4.

văscior,

5.

fusaiolă, 6. castronaş.
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Căn i getice modelate cu mâna.

"
1

Fig.S Vase getice:

1.

.l
1

vas, modelat cu mâna,
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2.

castron, modelat la roată.
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Fig.6 Vase getice:

"."

1.
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1
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1
1
1
1
1
1

opait (?), modelat cu mâna, 2. bol modelat l a

roată.
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Fig.7 Vase getice:

fragmente de castroane şi kratere, 3. vas
fragment de oală; 1 . modelat cu mâna, 2- 1 0.

2,5-8, 1 0.

fragmentar, 4. toartă de cană,
modelate la roată.

9.
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Fig.8 Vase getice: 1 . opait, 2,4,6,7. fragmente de borcane, 3,10. toarte
căni,
5,8. fragmente de castroane, 9. fragmen t de fructieră (?); 1 -4,6-7,9 modela te
de
cu mâna, 5,8 modelate la roată.
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Fig.9 Vase getice: 1 -2. fragmente de strecurători, 3,6,9 - 1 0. fragmente de
castroane şi străchi n i , 4. fragment de borcan , 5,7. toarte, 8. picior de vas; 1 ,3 ,6-7,9 - 1 0
modelate la roată; 2,4-5,8 modelate cu mâna.

1 43
www.cimec.ro

---- - ,. - - - - - - - - - 7
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1 ,..,..

1

\

' ...

.... ,

'

w-E:::f==::l�!

o
t-

'

'

'
\

� 1

Fig.l O 1 ,4,7-9. vase getice; 2-3,5-6. vase elen ist ice; 1 -3,5-6 modelate Ia
roată; 4,7-9 modelate cu mâna.
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Fig. l l Importuri elenistice: 1 -2,5. fragmente de amfore, 3 . lekythos, 4.
că n i l ă , 6. Iikane.
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2.

o

Fig. l 2

Medalion ceramic cu reprezenta rea l u i Dionysos.
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CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DIN AŞEZAREA
GETICĂ DE LA UNIREA
"RĂU",
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
(campania 1991 )
Valeriu S Î RBU, Vasile OPREA,
Dumitrel PAN DREA

Aşezarea getică se află i n Balta Călăraşului, la km 3 pe malul stâng
al bratului "Rău" al Dunării şi la circa 2 km est de comuna Unirea. Este
o aşezare nefortificată ce se intinde de la nord spre sud pe o distantă de
peste 2 km, aşa cum se observă i n profilul stâng al bratului "Rău", dar marginile
spre vest n u s-au putut determ ina, deoarece complexele arheologice se află sub
o depunere aluvionară groasă de 0,5-1 ,20 m. oricum, prin suprafata de căteva
hectare şi prin inventarul descoperit până acum este evi9ent că aici s-a aflat
o i m portantă aşezare getică. Trebuie să precizăm că aşezarea se află i ntr-un
p roces accelerat de distrugere datorită lărgirii permanente a debitului apei pe
bratul "Rău"; numai suprafaţa distrusă i n primăvara anului 1991 se ridică la
peste 1 .500 m 2 .
Campania 1991

Acest fe.n omen de eroziune implică o cercetare rapidă i n următorii ani
a ceea ce a mai rămas din aşezarea getică de aici. Datorită s ituatiei a m i ntite
şi l ipsei u nor fonduri substa ntiale, cercetările din anul 1 991 s-au li mitat la
cercetarea şi salvarea complexelor arheologice şi a i nventarului lor din profilul
mal u l u i stâng al bratului "Rău".
Stratul arheologic: in partea sudică el este mai subtire, d e 0,30-0,60
m, are un singur nivel şi contine mai putine complexe arheologice, pe când
în jumătatea nordică grosimea lui este de 0,50-1 ,20 m, contine numeroase complexe
arheologice şi, î n anumite zone, are două n ivele, separate de o depunere aluvionară.
Faptul că depunerea aluvionară creşte progresiv de Ia sud spre nord, d e Ia
o,SO m Ia peste 1 m, ea orizontalizând acum teren ul, ne arată că in antichitate
aici terenul era i n uşoară pantă ( a existat o măgură?). Stratul de epocă getică
are o culoare cenuşie con tine cioburi de vase getice şi greceşti, oase de ani male
şi fragmente de vetre sau de la pereţii locuinţelor, arsură etc.
Complexde arheologice sunt n u meroase, dar, in 1 99 1 , am reuşit să desenăm
ş i prelucrăm doar 17: o locuintă adâ ncită, 3 bordeie, un cuptor de uz gospodăresc,
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un p robabil cuptor de ars ceramicăşi 1 1 gropi, comp.lexe ce rep rezin tă numai
o parte din cele ce se observau in ruptura malului.
C.4 Loc.l Locuinta se observă in profil, pe axa N-S, pe o lungime de
2,65 m , fi ind adâncită in pământ cu 0,25-o,35 m (Fig. 1 ) . În jumătatea sudică
a locuintei se afla o groapă putin adâncită (D = 0,60 m, A = 0,20 m), spre
fundul căreia s-au gâsi t oasele unui brat de copil, in pozi tie anatomică, iar
gura ei era acoperită cu un strat subtire de lăess (la · � ivelul podelei). Lângă
partea nordică a acestei gropi se afla o gropită circulară (A = o,45 m, D
=
o,18 m), probabil lăcaşul unui stâlp pentru sustinerea acoperişului. Întrucât
o parte din locuintă era distrusă, iar noi o-am săpat-o decât paqial, nu p u tem
reco nstrui situatia in itială. Sigure rămân, însă, urmâtoarele observatii: depunerea
u n u i b ra t (?) 1 de copil in tr-o groapă situată lângă stâlpul central al locuintei
("sacrificiu de fondare"?).
Trebuie să menţionăm că tot in acest strat getic, rupt de Dunăre, au
mai fost găsite resturi de schelete umane, intre care 2-3 cranii, dar ele au
fos t d ispersate 2 . Necunoscând nici con textul şi nici analizele antropologice, nu
putem d iscuta aceste descoperiri. Este, însă, probabil să fie vorba de acea categorie
denu m i tă "oseminte umane in contexte funerare", ce reflectă sacrificii umane
sau ritualuri de expunere/descompu nere a cadravelor defuncţilor 3 .
D i n tre cele t rei bordeie vom aminti doar pe B.2, ce avea pe axa N-S
3 , 1 5 m şi adâ ncimea de 0,50-0,_5 5 m, iar in centru o mică groapă t ronconică
(A = 0,30 m, DG = 0,80 m), probabil pentru sustinerea acoperişului.
S -au păstrat, in ruptura malului, şi resturile u n u i cuptor, probabil de
uz gospodăresc, săpat in pământul viu, având d_iametrul bazei de 1,18 m şi
inăltimea de 0,63 m, cu o grosime a peretilor de 5-6 cm, puternic arşi; umplutura
lui continea multă cenuşă şi cărbune, câteva fragmente de borcane cu brâu
i n relief alveolate din sec. IV -III i.Hr.
s,unt de remarcat şi restu rile unui cuptor de ars vasele, format din două
gropi apropiate cu un orificiu de comunicare la bază; s-au păstrat ş i câteva
bucăt i din grătar, care avea o grosime de 3,3 cm şi o ri ficii cu diametre de
1 - 1 ,5 cm.
Cele 1 1 gropi, păstrate şi cercetate numai paqial, erau de formă rotundă
sau t ronconică, cu adâ ncimi ş i diametre intre 0,50-2,00 m. GR.3 (df = 1 ,90
m, A = 1 , 1 0 m), de formă t ronconică, avea o umplutură curioasă: . fundul ş i
pereti i , pâ.nă hLgură, p e o grosime d e 20-25 cm, conti neau pământ n� gt:u· cu
multe ciobu ri getice, vatră şi lipitură arsă, iar in c�ntrul gropii era numai
lăess, fără n ici · un fel de inventar: GR.2, de formă cilindrică (D = · 0,70 m,
A = 0,45 m ), era umplută aproape numai cu resturile unei vet re·masive, fragment�tă,
ş i m u l te pietre de râ u, oase de animale şi cioburi de vase dacice (Fig.2).
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1 . CERAMICA

A. Ceramica getică 4 : a) Formele de vase modelate cu mâna constau din
vase mari şi borcane din argilă comună, ornamentate 'cu brâuri în relief alveolate,

orizontale sau ondulate, întrerupte de proeminente conic� sau apucători ovale,
sau n umai din apucători mas ive sau butoni ci lindrici, incizii oblice sau în val,
vase mari, cenuşii, unele · cu gaură evazată şi cu toarte masive, castroane şi
străchi n i cu gura invazată şi buza lată, putine cupe cu p ! cior (Fig.5/3). Tot
aici este cazul să prezentăm şi un fragment dintr-un vas.· probabil pentagonal,
din argilă comună, cu multe ciobu ri pisate, cu peretele gros de 1 6- 1 8 mm,
cu urme de a rdere secundară (Fig.3/l)
b) Formele de vase modela te cu roa ta, din ceramică cenuşie, sunt reprezentate
de
kratere, căni şi cas troane, iar ti i n. argiJă cărămizie prin · căni. cupă �u
picior, castroane (Fig.3/4, 5/3, 6/8-9).
B. ceramică grecească:
a) amfo re. Este de rema rcat numărul ma re. de amfore, în tregi şi fragmentare,
în bună parte ştampilate, provenind din Herac�a Pon tică, Sinope, Thasos, R hodos
şi alte centre neidentificate. Dintre acestea vom mentiona două amfore î ntregi
din Heracleea Pon tică, una având o ştampilă engli fică, verticală, pe gât cu n u mele
ARISTOKRATES (circa'--" 250-24'0 l.de Hr.) 5 (Fig.7), două păqi superioare de
amfore din Sinope, având ca astiom pe MANYHITEOS, fiul lui PROTAGORAS
şi producători pe HEFAISTOS (circa "250-1 45 î. de H r.) 6 , (Fig. 1 0), o toartă
de amforă ştampilată din Thasos, simbol o pasăre şi cu numele ARISTEIDES
(circa 305-290 î. de Hr / (Fig.6/1) şi o toartă din Rhodos cu ştampila rotundă,
simbo l floare de rodie şi nu mele preotului eponim, probabil, DAMOKLES (circa
269-1 93 î. de H r l (Fig.6/2) . Toate tipurile de amfore se datează, î ndeosebi
pe baza ştamp ilelor, de la sfârşitul sec. IV î. de Hr. până Ia inceputul sec.
II î. de Hr.
b) alte recipien te. Un lagynos restaurabil, de culoare gălbuie şi vopsea
maron ie-roşietică (Fig. l l /3)1 un altul fragmentar (Fig.6/5) şi fragmente de Ia "·
alte câteva recipiente ca lekane (Fig. 1 1/6), căniţă (Fig. l l/4) sau de Ia vase a
căror formă este dificil de stabilit cu exactitate.
II. DIVERSE

Ancoră sau greutate pentru plasă, din piatră plată (L = 0. 1 9 m, 1 =
0, 1 45 m, gr. = 0,27 m) cu orificiu la unul din capete, câteva fragmente de
râşniJe, o fusaiolă fragmentară (Fig.6/4), o verigă din bronz (Fig.5/5).
Datare Pe baza ansamblului inventaru lui, îndeosebi a ştampilelor de amfore
greceşti, locui rea getică de aici se poate data din a doua jumătate a sec. IV
până la începutul sec. I I î. de Hr.
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D i n datele pe care le cunoaştem până în prezent, aşezarea getică de
"Rău" este cea mai importantă din Balta Călăraşului, iar faptul
la U n i rea
că în următorii ani va fi distrusă complet prin eroziunea bratului "Rău" i mpune
o săpătură a rheologică u rgentă şi de amploare.
Mentionăm că, exceptând perioada getică, aici s-au mai descoperit putine
fragmente ceramice Boian II
Giuleşti, Cernavoda I I şi Coslogeni 9 , dar n umai
în j umătatea sudică, ceea ce documentează locui� i şi din aceste epoci.
Cercetările de a ici vin să aducă date inedite despre o importantă aşezare
s i tuată pe o insulă dintre bratele Dunării, tip de monument mai putin cunoscut
în lumea geto-dacilor 10 . Trebuie mentionat că această aşezare se află doar la
câtiva kilometri de cele două aşezări getice contemporane de Ia Satu Nou (Jud.
Constanta), si tuate pe m�lul drept al Dunării 1 1 .
De altfel, pe Bratul Borcea şi în Băltile Călăraşului şi Ialomitei se afl.ă
o adevărată salbă de aşezări getice ce au cunoscut în sec. IV-III î. de Hr.
o epocă de reală prosperitate 12• Suprafata aşezărilor, grosimea stratului arheologic,
cantitatea şi varietatea importurilor greceşti, îndeosebi amfore 13 , dar şi monede 14 ,
tipolo�!a ceramicii getice etc., sunt dovezi elocvente despre p rosperitatea comlll
n itătilor autohtone şi ihtensele relatii comerciale cu centrele greceşt i pontice
sau egeene.
Campania 1994

Observatiile din 1994 au arătat că procesu l de distrugere a aşezării getice
de aici, datorită eroziunii malurilor, este mult mai rapid decât prevăzusem î n
199 1 . Î n anumite zone, c u aspect d e golf, probabil că eroziunea malului a atins
limita de vest a aşezării, distrugând-o, deci, în totalitate. Există zone u nde eroziunea
din anii 1 99 1 - 1 994 a atins o lătime de 2-4 m, ceea ce înseamnă că, pe o
lungime de peste 2 km, s-au distrus circa 3 ha din situl arheologic.
Grosimea depunerii aluvionare peste stratul arheologic, putinele complexe
care se mai observau, dar ş i ele în bună măsură distruse, şi, putinele resurse
financiare avute la dispozitie n u ne-au permis să întreprindem, n ici î n acest
an, cercetări sistematice de complexe. A trebuit să ne multumim, din nou, cu
cercetarea u nor resturi de complexe rămase în maluri şi cu recoltarea pieselor
din stratul distrus.
La aproape l km in aval s-a identificat un nou complex C. 1 8. Bordeiu l
nr.3 (Fig. 1 2) şi, in continuare, p e o distantă d e circa 200 m, resturi arheologice
sporadice (cioburi, oase de animale, fragmente de lipitură arsă şi de vetre)
într-un strat cenuşiu, gros doar de 0,20-0,50 m. Aici depu nerea aluvionară are
o grosime de aproape 2 m.
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Bordeiul nr.3. Fiind i n bună parte distrus, plus că n-a fost săpat in
i n t regime, n u i se pot preciza n ici dimensiunile şi nici forma. S-a constatat
că a fost săpat de la baza n ivelului de epocă getică, iar groapa, pe direcţia
sud-nord, avea lungimea de peste 4 m şi adâncimea de circa 1 ,40 m; in partea
sudică avea o t reaptă de coborâre, deci aici s-a aflat intrarea (Fig. 1 2). În umplutura
gropii bordeiului, care, i n parte, aparţine unei etape ulterioare, s-au găsit putine
materiale arheologice: cioburi debqrcane cu brâ uri alveolate şi proeminente modela te
cu mâna, de cast roane cenuşii modelate cu roata, getice, câteva fragmente de
amfore pontice, oase de animale şi fragmente de vetre (Fig. 1 2).
U neltele şi ustensilele sunt extrem de putine: o greutate din cărălmidă
(Fig. 1,3 /1) , o cute din piatră (Fig. 1 3/2), un impungător din os (Fig. 1 3/2) şi o
rond ea perforată (Fig. 1 3/4) .
Ceramica getică, similară c u cea descoperită i n 1 99 1 , cuprinde recipiente
specifice sec. IV-III i.Hr.: borcane cu brâuri alveolate şi proeminente, străchi n i
ş i cast roane, căni, vase mari de provizii etc. (Fig. l 4; 1 5/1 -4) încât n u vom mai
i nsista i n descrierea ei. Vom prezenta doar două fragmente mai rar întâlnite.
S -a găsi t un fragmen t de pithos din argilă cărămizie, modelat cu roata, cu
buza in t repte (Fig. l S/9) şi un fragment din gura unei amfore autohtone d i n
argilă cenuşie, modelată cu roata (Fig.l S/8) ; ambele piese au bune analogii la
Sevtopolis, in sudul Balcanilor, datate la sfârşitul sec. IV
i nceputul sec. III
i.Hr.I s .
Dintre importurile greceşti vom mentiona doar gura şi gâtui unei amfore
de tipul Herac�a Pontică (Fig. l S/10), două fragmen te de amfore de tipul Cos
(Fig.l S/6-7), o toartă de amforă ştampilată dintr-un centru neidentificat (Fig. l 5/5)
şi un rekythos de culoare castanie la exterior şi roşietică in i n terior (Fig. l S/1 1 ) .
Întrucât intre limita nord-vestică a aşezării şi aceste n o i descoperi ri mal u l
este adânc eroda t, având u n aspect d e golf, nu putem ş t i dacă stratul arheologic
continua sau era intrerupt.
Deşi cercetă rile noastre au fost de mică amploare este necesar să facem
câteva observatii de ordin general asupra comunitătii getice de aici deoarece,
i n curând, ea va fi complet distrusă, deci alte cercetări nemaifiind posibile.
Com u n i tatea getică s-a aşezat în bal tă pe un teren uşor mai ridicat
decât zona d i n jur, complexele înşirându-se pe malul, probabil firav în antichita te,
al brat u l u i "Rău" pe o lungime de peste 2 km. Dacă avem în vedere Iătimea
bratului "Rău" de acum şi disparitia complexelor î n zona cu malul stâng în
formă de go lfu ri, atu nci lăti mea, pe directia est-vest, a locuirii n -a putut depăşi
300 m. Chiar şi în acest caz, complexele de locu ire se înti ndeau pe o suprafată
de mai mu lte hectare. Desigur că n u poate fi excl usă şi o roire a com u n i tătii
î n acest perimetru, dar î n lipsa u nor cercetări sis tematice de amplasa re fenomenul
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n u poate fi sesizat; mai ales dacă avem in · vedere şi perioada relativ restrânsă

câ t s-a locuit aici.

Cronologia amforelor şi a ştampilelor de amfore, confi rmată şi de restul
importurio r greceşti, datează locuirea getiCă de aici de la sfârşitul sec. IV până
la s fâ rşitul sec. III începutul sec. II î.Hr. Materialele getice descoperite până
acum se pot încad ra în a·c eastă perioadă, lipsind piese care să se poată data,
exclusiv, în tr-o epocă posterioar;i.
Fenomenul încetării locuirii se constată în toate com u n i tătile d i n baltă
sau de pe malul stâng al Dunării 16 .
NOTE
1. Întrucât rest u l locui ntei a fost distrus de apele Dunării, n u putem şti dacă s·a depus
n u m âi

bra t u l .

2. Inform a t i i de la d -1 I o a n M u n teanu d i n Feteşti, căruia ii m u l t u m i m , pe această cale,

"..
şi

pentru

pi ese_le colectate.

3. v·. Sirbu, Cred inle ş i practici runerare, religioase ş i magice In l umea geto-dacllor,

B ră i l a -Gala!i,

1 993,_ p.31 -36,93.

4. Pentru repertori ul formelor ceramice getice din sec. V-I I I i.Hr. vezi, indeosebi: I . H .
Crişan, Ceramlca daco-ge llcă, Bucureşti, 1969i Em. Mosca l u , Ceramlca traco-gellcă, B ucureşti,
1983; G . S i m ion, Throco-Dacica, 1, 1 976, p. 143-163; M . lrimia, Thraco-Dacica, 6, 1985 , 1 -2, p.
75-85;

M. M i rcev,

lzvestija

Institut, 25, Sofia, 1962, p. 97-1{i4.

5 . V. Canarache, I mportul amrorelor ştampilate la Istria, Bucureşt i , 1 957, nr.460; M.
Gra m a topol, Gh. Poenaru-Bordea, Dacia, N .S., 13, 1969, nr. 808; N . Conovici, M . Irimia, Dacia,
N .S., 35,

1 99 1 , p.

1 4 1 , nr.5.

6. M. G ra m a t o.po l , Gh. P o e n a r u - B o r d e a , o p . c i t ., nr. 5 9 2 - 5 9 4 (a s t i n o m ) ş i nr. 304,354
(producător);

N . Conovici, M .

lri m i a , op.cit., nr. 1 28-130 (astinoor) şi

nr.85
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laşi cu prilej u l im p l i n i r i i a 70 de

Conovici, SCIVA, 30, 1979,

1 , p . 88-89 . .

1 5 . M . Cici kova, i n Sevtopol is, 1 , Sofia, 1984, fig.28,30-31 şi
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LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DANS
"RĂU"
L'ETABLISSEMENT GETE DE UNIREA
DEP. DE CĂLĂRAŞI
(Res ume)
'

Etablissement non
fortifie, situe sur une ile du Danube, d'un type
de monument peu con n u chez les Geto-Daces, il s'etend sur une distance de
600
700 m s u r le rive gauche du bras "Rău". On en a feuille 18 com plexes:
\
une habitation, 4 h u ttes, u n faur a usage menager, u n faur pour cuire les
vases ceram iques et 1 1 fosses.
La ceramique gete modelee ă la ma in est representee par des bocaux
et grands vases de provisions, bols, ecuel les, coupes � pied, et celle tournee
par des kraters, cruchos, bols, coupes a pied e t c.
Les importations greques consistent surtout en amphores, les u nes marquees,
qui proviennent de I'Heraklec Pontique, Si nope, Thases, R hodos et d'autres
cent res difficiles a identifier.
Reposan t sur l'ensemble de l'inventaire, et surtout sur les marques grecques,
l'habitation g�te d'ici peut etre date depuis la m ilieu du IV e siecle jusqu'au
la fin d u III
comencemment du II siecle av. J.C.
LISTE DES ILLUSTRATIONS
Fig.l Habitation no. l . Legende; depot alluvio nnaire, 2 couche gete; 3

loess, 4 terre jau ne, 5 remplissage foss�. 6 remplissage habitation, 7 fosse de
pilier, 8 pie rre, 9 tesson gete, 10 phala nges d'enfant.
Fig.2 Fosse no.2. Legende; depot alluvionnaire, 2 co uche gete, 3 loess,
4 remplissage de fosse, 5 charbon, 6 pierre, 7 fragment d'âtre, 8 os d'animal,
9 tesson gete, 10 vase fragmente.
Fig.3 Fragments de vases getes; 1 -3,5 modeles � la main, 5 tourne.
Fig.4 Fragments de vases getes modeles ă Ia main.
Fig.S 1 -4 Fragments de vases ghes, 5 poids en pierre.
Fig.6 1 -2 Anses marquees d'amphores de Thasos, R hodos, 3-4 "fusaioles",
5 lagynes hellenistique, 6 cou de jarre hellenistique, 7-9 fragments de vases
getes tournes.
Fig.7 Amphore ă marque englip� ique de Heraklee Pon t ique.
Fig.8 Amphore d'Heraklee Pontique.
Fig.9 Amphorcs fragmentaires d'Heraklee Pontique.
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Fig.lO Amphores fragmentaires a annes marquees de Sinope.
Fig. l l H utte. Legende: 1 couche vegetale, 2 dep6t alluvionnaire, 3 couche

d'epoque g�te, 4 · laess, 5 remplissage hutte, 6 fragments ceramiques g�tes, 7
fragments d'amphores greques, 8 os d'animaux.
Fig.l2 Outil et ustensiles. 1 -2 poids et gr�s en pierre, 3 alene en os,
4 rondelle perfo ree.
Fig.l3 Fragments de vases g�tes modeles a Ia main. 1 -3,6 bocaux, 4,7
bols, 9 pithos.
Fig.l4 1 -4, 8-9 Fragments de vases g�tes, 6-7 fragments d'amphores de
type cos, 1 0 amphore fragmentaire de l'Heraklee Pontique, 1 1 Iekyth os grec.
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Fig.l Locuinla nr. l . Legenda: 1 s trat aluvionar, 2 s trat getic, 3 loess,
4 pământ galben, 5 umpl utura locuintei L. l ., 6 umplutu ră groapă, 7 groapă
stâlp, 8 piatră , 9 fragmente ceramice getice, 10 falange de copil.
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Fig.2 Groapa nr.2 Legenda : 1 strat aluvionar, 2 strat getic, 3 loess, 4
umplutu ră groapă, 5 cărbune, 6 pietre, 7 fragmente de vatră, 8 os de animal,
9 fragmente ceramice get ice, 1 0 vas getic întregibi l .
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Fig.3 1 -5. Fragmente de vase getice.
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Fig.4 1 -7. Fragmente de vase getice.
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Fig.5 1 -4. Fragmente de vase getice; 5 greutate pentru plasa de pescuit
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Fig.6 1 Toartă d e amforă ştampilată din Thosos, 2 toartă de amforă

ştampilată d i n Rhodos, 3-4 "fusa iole", 5 lagynos elenistic, 6 gât de urcior elenistic,
7-9 fragmente de vase getice.
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Fig.8 Amforă d i n Heracleea Pontică.

Fig.7 Amforă cu ştampilă englifică d i n Heracleea P o ntică.
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Fig.9 Amfo re fragmentare d i n Hcraclcea Pontică.
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Fig.lO Am fo re fragmen tare ştampilate din Sinope.
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Fig.l l Bordei. Legendă: 1 s t rat vegetal , 2 depu nere aluvionară, 3 strat
de epocă getică, 4 loess, 5 umplutură bordei, 6 fragmen te ceram ice getice, 7
fragmente de amfore greceşti, 8 oase de animale.

Fig.l 2 Unelte ş i ustensile. 1-2 gteutate ş i cute din piatră, 3 impungător
din os, 4 rondea perfo rată.
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Fig. l 4 1 -4, 8-9 Fragmen te de vase getice, 6-7 fragmente de amfore de
tipul Cos, 10 amforă fragmentară din Heraclcca Pontică, 1 1 lekythos grecesc.
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GROPILE RITUALE CU ANIMALE
DE LA CĂSCIOARELE
(jud. Călăraşi) ;
DATE ZOOARHEOLOGICE

M.Şt. UDRESCU, Elena D OB R E

Descoperi rea, printre altele, şi a unor gropi rituale cu animale i n n ivel ul
dacic de Ia Căscioarele a răsplătit in bună parte eforturile cercetărilor i n ter
disciplinare care se fac in ultimii ani in această zonă. Este vorba de patru
gropi de acest fel, d i ntre care trei au fost descoperite la mică distanJă intre
ele i n perimetrul aşezării dacice din punctul Coinea II, (gropile 1, 2 şi 1 0) ,
iar una i n punctul ŞuviJa Hotarului (groapa 1) 1 ) .
Groapa 1
(sec. IV i.e.n.). Groapa conJinea scheletu l intreg al untii
cal (Equus caballus). D i n observatiile autorilor descoperirii, animalul a fost
depus pe partea dreaptă a corpului, capul fiind frânt in regiunea cervicală şi
apoi i n to rs cu 1 80° (spre SSE) şi aşezat pe omoplatul stâng, deoarece alt fel,
presupun autorii, n-ar fi putut in tra în groapa trapezoidală în profil, cu diamet rele
gurii de 1 ,70 x 1 ,82 m, iar ale fundului de 1 ,86 x 1 ,90 m. Picioarele animalului
se aflau i n poziJie înti nsă, cu excepJia celui anterior drept, ca re era flectat
atât la n ivelu l articulaJiei humero-radio-ulnare, cât şi la cea radio-carpo-metacar
piană. Din păcate, friabili tatea accentuată a scheletului, determi nată p robabil
de condiJiile de fosi l izare, cât şi, mai ales, de vârsta relativ tânără a animalului,
a impiedicat reconstituirea şi di mensionarea, chiar şi paqială a scheletului cefalic.
Au putut fi prelevate in schimb unele dimensiuni ale scheletu l u i post-cranian
(tabelul 1).
Exemplarul depus a fost sacrificat la vârsta de 4 ani 2) şi este vorba,
cu mare probabilitate, de un mascu l. Talia medie - 132,5 cm (N = 6) - calculată
pe baza oaselor lungi (Indice Kiessewalter), plasează exemplarul depus in această
groapă i n grupa cailor "de duzină', intâlniJi relativ constant în aşezările geto-dace 3) .
În acelaşi pachet, amestecate cu piesele scheletice ale calului, au fost
identificate mai multe fragmente osteologice care provi n de la un exemplar
tânăr de iepure (Lepus europaeus). Este vorba de: u n radi us stâng, u n radius
cu u l na d reaptă, o tibie cu fibula şi calcaneul drept, un fem ur cu tibia s tângă
şi un metapodiu. Se poate presupune astfel că au fos t depuse in aceeaşi groapă,
alături de scheletul calului, şi păqi din corpul unui iepure, şi a n ume membrele
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anterioare ş i posterioare. Având in vedere că prezenta resturilor scheletice ale
celei de a doua speci i n u a fost sesiza tă de autorii descoperi rii, se poate presupune
că iepurele a fost depus sub cea dintâi (cal) ş i numai o recoltare atentă şi
relativ completă a materialului osteologie a făcu t ca să fie recuperate cele câteva
piese scheletice de iepure.
Pe de altă parte însă, tinând con t de· vârsta tânără a exemplarului şi
de pozitia sa p robabil "ascunsă" sub corpul mult mai volumi nos a. calului, s-ar
putea tot aşa de bine p resupune că s-a depus corpul intreg al iepurelui, n u
numai păqi din el, probabilitate către care ti ndem să încli năm.
Groapa 2 (sec. III-II i.e.n.). Această groapă a ridicat cele mai multe
probleme in ceea ce priveşte identificarea şi interpretarea pieselor osteologice
descoperite in interiorul său. Au putut fi recunoscute mai multe specii de a nimale:
• un schelet complet de vulpe (Vulpes vulpes);
• un schelet aproape complet de iepure (Lepus europaeus), animal adult;
• un schelet incomplet de iepure (Lepus europaeus), animal tânăr. În
afara celor două hemimandibule au mai fost identificate: membrul anterior drept
(scapulă), membrul anterior stâng (humerus), membrul posterior drept (caxal,
fem ur, tibie), membrul posterior stâng (coxal, tibie). Fără îndoială şi acest exemplar
a fost depus in intregime, dar friabilitatea scheletului a împied icat probabi l
recuperarea sa completă d i n cadrul descoperirii.
• un schelet incomplet de porc (Sus domesticus), animal foarte tânăr.
Ne-au parvenit pentru studiu numai câteva dintre oasele sale: humerus, radius
şi ulna d reaptă, radi us şi ulna stângă, tibie stângă şi un fragmen t de femur.
Resturile schelet ice ale acestui exemplar pot proveni fie dintr-o depunere paqială
(cele patru membre), fie din tr-o depu nere completă; cea de a doua presupunere
pare mai verosim ilă, având în vedere că vârsta sa foarte fragedă a putut impied ica
recoltarea sa completă.
Se cuvi ne mentionată, fără a acorda o semnificatie specială, prezenta
scheletelor a două broaşte testoase. Printre piesele osteologice primite pentru
stud i u , au apărut şi câteva fragmente cu aspect de deşeuri menajere. Unele
d intre ele au putut fi identificate: o vertebră lombară şi un fragment diafizar
de tibie de ovicaprine, o ulnă de porc şi o vertebră de peşte; aceste fragmente,
p recum şi cele câteva rămase neiden tificate au fos t mai probabil antrenate odată
cu pământul de umplutură.
Groapa 10 (sec. I II-II i.e.n.). Au fost identificate în această groapă resturile
scheletice ale unui porc domestic (Sus domesticus), depus, aşa cum rezultă din
observatiile autorilor descoperirii, pe partea stângă a corpului, pe directia est-vest,
cu cap u l spre e s t . An imalul a fost sacrificat in in tervalul 9- 12 luni.
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Groapa 1 (sec. II î.e.n.) de la Şuviţa Hotarului.- Această groapă conţine

scheletul complet al unui porc (Sus domesticus) a cărui vârstă a putut fi apreciată
pe baza dentiJiei de pe mandibulă în intervalul 9- 1 2 luni (M2 neajuns la n ivel)4) .
Lipsa unor interventii umane cu unelte tăioase pe nici una dintre piesele
scheletice atribuite celor două exemplare depuse în groapa 1 (cal şi iepure), ale
celor patru exemplare din groapa 2 (vulpe, doi iepuri de vârste diferite - unul
adult şi unul tânăr - şi porc), ale exemplarului din groapa 10 (porc tânăr) de
la Coinea II, sau pe resturile scheletice ale exemplarului depus în groapa 1 (porc
tânăr) de la Şuviţa Hotarului, sugerează că · sacrificarea acestor animale a putut
fi făcută prin intervenţia în părţile moi ale corpului animalelor. Este încă dificil
de concluzionat asupra semnificaţiei acestor descoperiri. S-a vorbit - mai ales în
cazul depunerilor rituale de câini - despre posibilitatea considerării lor drept substituite
ale unor specii de importanţă economică (bovine, ovicaprine, suine) şi aceasta
pentru faptul că, până nu demult, câinele era specia cel mai des prezentă în
cadrul unor astfel de descoperiri; prin această prizmă mentalitatea economică ar
fi prevalat asupra mentalităJii ritua/e (era de preferat, de exemplu, să sacrifice
şi să înhumeze un câine în locul unei vaci în cadrul unei manifestări rituale
menite să salveze animalele din gospodărie de răpitori, de boli sau de alte primejdii).
dacă inhumările de animale sălbatice ar putea fi interpretate ca manifestări rituale
făcute cu scopul de a asigura succesul vânătorii sau pentru a evita pagubele pe
care animalele sălbatice le făceau turmelor de animale domestice sau semănăturilor
(folosirea unor animale sălbatice de talie mică - vulpi şi iepuri - ar putea fi
ş i ea considerată o i lustrare a mentalităJii economice prevalente faţă de mentalitatea
rituală; în Jocul unui cerb, era de preferat să folosească o vulpe sau un iepure),
semnificaţia depunerii porcului domestic rămâne încă sub semnul necunoscutului.
Cercetarea interdisciplinară a unor astfel de descoperiri va lărgi sfera datelor
oferite pentru o cât mai corectă interpretare a gropilor rituale cu animale descoperite
in perimetrul aşezărilor geto-dace.
NOTE
1. Pentru detalii privind cond i!iile descoperi rii, datarea complexelor etc., vezi articolul publicat
in acelaşi volum, autori:

2. Catrani

G h .,

V. Sârbu, Elvira Safta, P, Damian.

Curtov 1., Determinarea virstei la animale, Bucureşti,

1 958.

3. Hai movici S., Les caracttristiques des chevau.x dtcouverts dans la ntcropole Gete de Zimnicea,
An. St. U n iv.

laşi,

t XVII, 1971, p. 1 69-185.

4. Si lver I.A., The Ageing of Domestic Animals, fn "Scie11ce in Archaeology", ed . Brothwell

0., Higgs E., Clark G.,

1 969, England, p. 283-302.
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LES FOSSES RITUELLES AVEC DES ANIMAUX
DE CĂSCIOARELE (DEPT. DE CĂLĂRAŞI);
DONNEES ZOOARCHEOLOGIQUES
(Resume)
Les au teurs presenten t les don nees fournies par l 'examen du materiei
osteologique an imal provenant de quatre fosses rituel les avec des animaux deco uvertes
dans le niveau dacique de Căscioarele (dept. de Călăraşi).
Les premieres trois fosses ont ete deco uvertes dans le point nomme
Coi nea Il. El les contenaien t : la fosse no.

1

(IV-e siecle av.n.e.) dcux animaux

- u n cheval (Equus caballus) et un Iievre (Lepus europaeus); Ia fosse no. 2
(III-II-e s iecles av.n.e.) quatre a ni maux - un rcnard (Vulpes vul pes), deux I i evrcs
et u n cochon (Sus domesticus); la fosse no. 10 (III-1 1-e siecles av.n.e.) un an imal
- u n cochon. La dern iere fosse - no. 1 (I I-e siecle av.n.e.) - decouverte dans
le point Şuvita Hotarului - contenait un cochon. La signification de telles
fosses ri tuel les avec des animaux est pris en discu tion par raport â d'au tres
decouvertes de Ia meme periode prehistoriq ue; la mentalite rituelle des geto-daces
etait p l u t6t une mentalite economique.
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Tabelul 1 : Datele metrice ale scheletului de cal (Equus cabal lus) depus î n groapa 1

de la Coinea II.
Mandibula

1 83

Pt-M 3
Scapula

Lung.proc.art.
D iam.min.cav. art.
Diam.min.cav.art.
Lat.min.col.

87
52
46,5
57,5

Radius

78
69

Lat.prox.
Lat.supr.art.

Ti bie

Lung.mx.
Lung.lat.
Lat.prox.
Lat.diaf.
Lat.dist.
Talia (Kiess.)cm
Falanga 1

Lung.mx.
Lat.prox.
Lat.supr.art.
Lat.diaf.
Lat.dist.

dr.
334
302,5
9 1 ,5
4 1 ,5
67,5
1 3 1 ,9

st.
334
304,5
92
41
67,5
132,8

ant.
8 1 ,5
51
48
35,5
44,5

post.
79
5 1 ,5
50
33
42

Metacarp

Lung.mx.
Lung.lat.
Lat.prox.
Lat.diaf.
Lat.dist.
Talia (Kiess. )cm
Metatars

Lung.mx.
Lung.lat.
Lat.Prox.
Lat.diaf.
Lat.dist.
Talia (Kiess.)cm
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st.

dr.
2 1 4,5
206
47,5
34
48
1 32,0

207,5
49,5
34
48
1 33,0

dr.
258
250
48
3 1 ,4
47,5
1 33,2

st.
256,5
248
49
32
47,5
1 32,2

Tabelul 2: Datele metrice ale scheletului de vulpe (Vulpes vulpes) ş i de i epure

(Le pus europaeus) d i n groapa 2 de la Coi nea I l.

LEPUS EUROP AEUS

VULPES VULPES
Mandibula

Lung. seriei dentare
P I-P4
MI-M 3
Lung.MI
Î nalt. post M I
Gros. la jum. M I
Humerus

Lung.max.
Lat.prox.
Lat.diaf.
Lat.dist.

dr.

8
20,5

59,5
33,5 .
27
15
14
7
st.
129
18,5
8
�0,5

18

dr.
1 14,5
19
7
14

st.
1 14
19
7
14

Radius

Lung.max.
Lat.prox.
Lat.diaf.
Lat.dist.

121
11
8
14

1 23
10
7,5

11
8

10
7,5

Femu r

Lung.mx.
Lat.prox.
Lat.diaf.
Lat.d ist.

8,5
20

1 35
25
8,5
20

143
22
8
14,5

143,5
22
8
15

135

1 43,5
32,5
1 0,5
2 1 ,5

Tibie

Lung.mx.
Lat.prox.
Lat.diaf.
Lat.dist.

1 64
22
9,5
18

1 72
www.cimec.ro

1 63,5
22
10
18

STATELE PROTOELENISTICE DIN NORDUL ŞI
VESTUL PONTULUI EUXIN

Radu FLORESCU, Cristian MATEI

Izvoarele literare mentionează începând din secolul al V-lea i.e.n. existenta
unor state in nordul şi vestul Pontului. Informatiile clare şi lipsite de echivoc,
confirmate in egală măsură de descoperirile arheologice au determinat pe istoricii
moderni 1 ) să accepte existenta şi caracterul acestor formaţii politice fără a le pune
la îndoială. Discuţia ştiintifică, însă, nu a stăruit asupra caracterului acestor state
şi nici nu a încercat să elucideze in ce măsură tipul specific de organizare politică
şi socială nu este cumva mai larg răspândit.
Î n stadiul actual al cercetărilor, aceste state prezintă următoarele trăsături
comune:
2
l. Sunt toate state teritoriale cu formă de guvernământ monarhic ) , nu
state cetăti (noA.etr) cu guvernământ republican. 3)
2. Aparitia lor este anterioară cuceririi macedonene, respectiv aparitiei statelor
elenis ti ce. 4 )
3. În cadrul lor apare o interesantă simbioză intre structuri socio-pol itice
locale şi structuri specifice cetătilor greceşti. 5 )
4. Spre deosebire de regatele elenistice, populaţia acestor state are statut
de oameni liberi (cives), nu de tărani dependenti. 6)
7
5. Conducerea apartine elementelor autohtone ) - uneori puternic elenizate
- cetăţile greceşti fiindu-le subordonate.
Analiza cazurilor binecunoscute, este încă mai concludentă, permitând o
lărgire a discutiei.
Raportat la un întemeietor legendar - Teres - statul Odrys apare încă
de la pornirea expeditiei persane în Hellespont drept o unitate politică puternică,
iar în vremea războiului peloponesiac, izvoarele sunt în măsură să ne dea informaţii
numeroase şi pertinente: este un stat intins şi puternic care-i apare lui Tucidide
ca stabil şi in creştere; s-a dezvoltat de la un nucleu initial reprt!zentat de teritoriul
etnic al odrysilor prin integrarea treptată a celor mai multe etnii tracice, integrare
in care foqa armată a jucat un rol im � ortant; regii apar ca puternici din punct
de vedere financiar şi războinici activi. ) Tabloul este completat de o serie de
trăsături secundare: există şi traci care rămân in afara autorităţii politice exercitate
de regii odrysi - aşa numitii traci autonomi, dar şi aceştia suferă ascendentul
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vecinului mai puternic servind în armata acestuia, ca mercenari, în schimbul unei
solde sau în pradă. 9)
Deasemenea, getii, în raport cu odrysii, au o situatie care comportă discutii.
Dacă Herodot afirmă fără echivoc că statul Odrys se întindea până la Dunăre
incluzându-i şi pe geti, 10) Tucidide în schimb, deşi stabileşte aceleaşi hotare pentru
odrysi, distinge pe geti împreună cu celelalte popoare dincolo de Haemus şi de
d incoace de lstru, de tracii care locuiesc între Haemus şi Rhodope şi se găseau
sub stăpânirea lui Sitalkes. 11 ) Este probabil ca getii să fi avut o situaţie totodată
autonomă şi importantă corelativ regatului Odrys. 1 2) .
Altă trăsătură, dezvăluind complexitatea situatiei, este aceea a existentei
unor formatiuni politice paralele şi asemănătoare regatului Odrys: paeonii şi doloncii,
aşa cum reiese din episoadele din Herodot care vorbeşte despre tirania lui Miltiade
Ia dolonci 1 3) şi despre marşul armatelor lui Darius în Paeonia 14) . În sfârşit, societatea
tracă apare pe baza unor indicatii - adevărat, sumare - deosebi t de complexă
din punct de vedere economic şi social. Astfel Tucidide însuşi, cetătean atenian,
este proprietarul unei păqi dintr-o mină de aur de la Scaptehylae, teritoriu aflat
sub autoritatea regelui odrys. 15 ) Revenind Ia exemplul doloncilor, aceştia îşi aleg
un suveran străin, tiran, anume Miltiade cel bătrân, atenianul - ca să realizeze
în acest fel unitatea politică a unui teritoriu care la Herodot apare ca puternic
u rbanizat şi elenizat, dar insuficient de bine organizat militar, de o importantă
economică deosebită: Chersonesul Tracic. 16) Informatiile izvoarelor consemnează concis
momente caracteristice dintr-o îndelungată evolutie istorică fără a oferi explicati i
cauzate sau analize de structuri. Indirect însă, acestea pot fi remodelate prin comparatia
diferitelor date din izvoare de diverse naturi.
P rocesul de constituire a regatului odrys, în mare parte prin cucerire, apare
ca fiind conditionat de doi factori, de două procese relativ anterioare unificării
poli tice a tracilor: primul este elenizarea cel putin a aristocratiei tracice, coincizând,
nu întâmplător, cu desăvârşi rea colonizării greceşti în Pontul Stâng; 1 7) al doilea
este cucerirea persană a Traciei şi reactia locală fată de stăpânirea străină care
în multe cazuri trebuie să fi favorizat cucerirea odrisă. 18) Acelaşi proces de eliberare
de sub j ugul persan, a favorizat şi relatiile cu Atena, înlesnind dezvoltarea unei
economii de tip antic legată direct de marile piete din sud. 19)
Este evident că unificarea Traciei sub odrysi a avut drept bază o structură
a puterii stabilă şi functionând cu eficacitate şi regularitate. Informatiile din acest
punct de vedere sunt mai sărace, dar cel putin în vremea lui Seuthes 1, regele
odrys dispunea de venituri importante cifrate la 400 de talanti din aur şi argint,
proveniti din tributuri, precum şi din daruri care atingeau o cifră încă mai înaltă,
după Tucidide. 20)
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Dacă tinem seama de toate celelalte circumstante: populatie de oameni
liberi, n ucleu original constând din teritoriul etnic al odrysilor, aparitia unor fenomene
asemănătoare in alte state din aceeaşi vreme şi similare, cum este regatul Bosporan2 1 ) ,
pare probabil, pe de o parte, că nucleul puterii regilor odrysi a fost domeniul
lor personal, iar pe de altă parte că acest domeniu constă din proprietatea asupra
unor valori deosebite, cum ar fi minele de aur, şi mai putin din pământuri de
cultură care ar fi necesitat o mână de lucru numeroasă, servilă sau dependentă.
În mod similar se pune şi problema forţei armate: recrutarea fiind rezolvată
prin obligatia impusă popoarelor cucerite de a oferi contingente de combatanti,
acestea trebuind să fi avut drept nucleu pe odrysi - etnia regală - exceptată
probabil de la obligatiile de tip fiscal. 22)
Aristocratiile locale ale populatiilor cucerite trebuie să fi avut u n statut
asemănător odrysilor, in măsura in care se raliaseră regelui odrys şi-i recunoscuseră
puterea. Dacă tinem. seama că in serviciul regelui se aflau şi străini - in marea
majoritate greci 23) - pare probabil că ne aflăm in fata unui proces de transformare
a vechii aristocratii locale, bazată pe proprietatea funciară şi pe consanguinitate,
intr-o aristocratie birocratică, de curte care la rândul ei, îşi crea o bază funciară
şi se inscria intr-un sistem genealogie. În sfârşit nu trebuie omiş·i din această
înşiruire mercenarii, cel mai adesea recrutati din vecini, dar şi trupe superior înarmate,
greceşti. 24)
În esentă statul odrys ne apare ca o formă de organizare politică, intermediară
intre monarhia despotică de tip oriental şi polisul grecesc. Autoritatea regală se
exercită asupra unor comunităti de oameni liberi cu care de altfel sunt asimilate
şi cetătile greceşti care cad in raza de putere a acestei autorităti. Ea este acceptată
pentru că asigură functionarea normală a unor circuite economice pe care le poate
controla prin forJă. Această conditie reiese din faptul că cetătile greceşti acceptă
plata tributului fată de regele odrys, imprej urare coroborată de o inscriptie care,
e adevărat, se referă la getii din nordul Dobrogei şi de dincolo de Dunăre25 ) ,
dar care ilustrează o situatie intrutotul asemănătoare: inscriptia solilor de la H istria
u nde apare clar defi ni tă situatia in care regele local Zalmodegikos poate controla
prin fortă veniturile cetătii, cu alte cuvinte sursele lor.
Asemănătoare apare şi situatia regatului Bosporan.
Binecunoscută, repetat şi indelungat analizată şi comentată, descrierea ei
n u mai este necesară aici.26)
Regatul Bosporan se dezvoltă pe baza precedentului tiraniei archaianactizilor
la Panticapaion. Puterea acestora, uzurpată de un mare aristocrat autohton, permite
apoi o creştere teritorială a statului prin anexiuni ale unor teritorii agrare apaqinând
etniilor locale, sindii şi maeotii şi prin adeziunea altor cetăti greceşti. Forma îmbrăcată
de puterea supremă este aceea a unei uniuni personale multiple. Suveranul bosporan
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monopolizează magistratura supremă devenită viagera 10 mai multe cetăH greceşti,
fiind în acelaşi timp regele unor etnii locale: apxovr'l]t Boanopor �ea} 8eoooai" r
Kat {3aatAEOvT'I]t l:tvowv MatTWV (in unele inscriptii Matrwv navrwv). 21)
Şi aici, unificarea intr-un singur stat este consecinta dezvoltării economice
şi a angrenării intregii zone intr-un circuit economic important al Mediteranei:
aprovizionarea cu grâne a cetătilor greceşti şi in primul rând a Atenei.
Acest element fundamental este coroborat de alte procese paralele şi corelative
şi anume dezvoltarea econom.ică a populatiei locale, antrenată, la rândul ei, in
circuitul economic cu produse de pescărie28) şi dependenta militară şi economică
a cetătilor de formatiile socio-politice din interior. Baza puterii este şi in acest
caz constituită dintr-un mănunchi de atribute: domeniul regal, format in priinul
rând din pământuri de cultură şi angrenat in comequl cu grâne; monopoluri cum
este cel al comertului cu grâne şi cel al produselor meşteşugăreşti; dreptul de
a bate monedă; comanda militară şi capacitatea de a recruta şi intretine t rupe.
Ca şi in regatul odrys, locuitorii sunt oamenii liberi trăind in comunităti
civile, subordonate însă autoritătii regelui. În regatul spartokizilor ca şi in regatul
odrys, apare succesiunea la tron cu dreptul patrimonial şi cu posibilitatea de impărtire
a regatului intre coerezi. După Alexandru se pare că modelul elenistic a fost
urmat întărind unitatea centrală, in acest sens părând a vorbi inlocuirea monedei
depolis a Pan ticapaionul ui cu monede purtând efigia personală a suveranilor spartokizi. 29)
Este evident că procesele de formare şi dezvoltare a statelor odrys şi spartokid,
fără a fi identice, sunt asemănătoare. Ele reprezintă, cum s-a afirmat şi mai sus,
o formă de tranzitie intre regatul despotic şi polis, asociază formatii politice de
tip etnos cu cetăti greceşti, sunt caracterizate de o mare diversitate şi complexitate
de raporturi interne şi au ca nucleu inilial un domeniu regal şi un grup de privilegii
regale.
Deşi nu la fel de clare şi detaliate, informatiile epigrafice şi din autorii
antici permit să se afirme existenta unei formatiuni politice similare la geti.
Nu este cazul să se reia discutia binecunoscutului pasaj din Diodor30)
completat cu mentiunile din Strabon - care atestă existenta unui rege get capabil
să infrunte cu succes armatele suveranului macedonean Lysimach: Dromichaites.
Autoritatea lui se intindea - potrivit aceloraşi mărturii - pe ambele maluri ale
Dunării. Descoperiri arheologice ale unor aşezări contemporane cu evenimentele
amintite de Diodor, atestă existenta unui fenom'(m cultural similar cu cel întâlnit
in Tracia ultimilor regi odrysi din a II-a jumătate a secolului al IV-lea i.e.n.:
mormintele tumulare bogate (Sveştari, Varna, 2 ,Mai, Mangalia, Agighiol, Peretu,
Găvani) şi tezaurele princiare (Agighiol, Peretu, Găvani, Poiana-CoJofeneşti, Cucuteni
Băiceni, Craiova, Portile de Fier, Brezovo) 31 ) constituind împreună un aspect cultural
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specific unui grup aristocratic - militar şi ierarhizat, deosebit printr-o serie de
detalii, de cel de la sud de Balcani şi vest de Iantra.
Dacă tinem seama de ierarhizarea internă, dezvăluită de două tezaure de
aur în raport cu şase de argint32) , pare foarte probabil ca, în cazul getilor, să
avem de a face cu o formatie politică similară celei odryse. Istoria ei poate fi
reconstituită doar în linii mari. Initial doar etnos în cadrul regatului odrys, dar
având încă de pe atunci o importantă deosebită, getii capătă ulterior - în vremea
lui Tucidide - un statut de relativă autonomie, desprinzându-se treptat din cadrul
politic al regatului care, către sfârşitul secolului al IV-lea î.e.n. se dezagrega. 33)
La început !imitati la zona dintre Haemus şi Istru, în paralel cu procesul
de autonomizare, getii îşi extind autoritatea şi asupra celorlalti traci nordici, de
dincolo de fluviu, unde îi cunoaşte Alexandru. 34) În felul acesta apare o nouă
formatiune politica-militară având un suport etno-cultural unitar şi care poartă
numele getilor. De această formatie se vor izbi bastarnii în migratia lor şi în
urma con flictului, unitatea politică a geţilor va fi spartă. Este probabil că în ·urma
ei au supravietuit o serie de formaţii mai mici locale, getice, cum sunt cele ale
lui rex Histranorum, Rhemaxos, Zalmodegikos35 ) . Alte grupuri getice au fost probabil
antrenate în structurile războinice ale bastarnilor instalaţi în Dacia ciscarpatică
ca o formatiune războinic-prădalnică.36)
Oricât ar fi de schematică schita de mai sus, din mărturiile epigrafice şi
arheologice apare clară existenţa în a doua jumătate a secolului al IV-lea î.e.n.
a unui regat getic de acelaşi tip cu cel odrys sau bosporan, constituit din comunităti
de oameni liberi subordonati unui monarh, prezentând aceleaşi caracteristici cu
cele ale unui regat de tranzitie între regatul despotic şi polis.
Deşi documentele directe lipsesc, pentru epoca lui Dromichaites lupta comună
a geJilor şi a cetătilor greceşti împotriva lui Lysimach sugerează o legătură directă
între aceste cetăti şi regele get. Documentele mai târzii afirmă cu claritate existenta
acestui tip de relatii şi le definesc drept raporturi de subordonare a cetătilor
greceşti fată de regii geti, aidoma celor existente între acestea şi regii odrysi.
Plecând de la atare premisă şi tinând seama de statutul de oameni liberi,
de cetăteni, ai supuşilor regilor odrys şi get - în acest sens este semnificativă
anecdota lui Diodor despre judecarea lui Lysimach - apare ca foarte puţin probabilă
existenta u nor populatii locale aservite, dependente, pe teritoriul cetătilor din Pontul
Stâng,37) date fiind raporturile expres mentionate în inscripţii: cetătile greceşti depind
de suveranii locali şi nu invers. BogăJia tezaurelor princiare getice şi diversificarea
lor valorică, constituie mărturii concludente atât privind diferentierea şi ierarhizarea
societătii getice, cât şi existenta unor s u rse de bogătie, domen i i şi privilegii s i m i lare
celor din regatul odrys şi bosporan.
·
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Întreaga di scutie de mai sus nu poate fi corect condusă decât dacă plecăm
de Ia premisa unei dezvoltări sociale şi politice complexe, pornind de Ia celulele
de bază de tipul comunitătii agrare de oameni liberi, grupate in jurul unor centre
cu functii cel putin paqial urbane, la rândul lor legate intre ele prin circuite
economice şi politice, uneori ajungând până in sudul mediteranean. 38) Ipoteza ades
intâln i tă explicit sau implicit, aceea a unei descendente lineare dintr-un grup primitiv
şi a u nei creşteri de tip biologic, nu poate da seamă de realităJile atât de complexe
cum sunt cele pe care izvoarele, chiar relativ sărace şi rare, ni le dezvăluie. Din
acest punct de vedere formatiunea getică a lui Dromichaites ne apare ca u n stat
de tip antic, aflat intr-o etapă de dezvoltare arhaică şi nu ca o uniune de triburi,
iar geJii ne apar ca o formatiune politică dezvoltată din nucleul i nitial al unei
etnii complexe şi nu ca un trib. 39)
Analizele şi consideratiile ipotetice de mai sus au urmărit să scoată in
evidentă probabilitatea existentei unui grup de state antice având trăsături comune
(regat condus de un monarh local, comunităti de oameni liberi, asocierea acestor
comu nităţi şi a polisurilor greceşti sub autoritatea regelui, domeniu şi privilegii
regale, raporturi tributale intre rege şi comunitătile supuse) şi anticipând statele
elenistice intr-o anumită măsură.
Propunând pentru aa:st tip de formatiuni politice denumirea de state protoelenis
tice, autorii consideră că definirea tipului este importantă atât pentru delimitarea
complexităţii lumii antice cât şi pentru corecta incadrare a fenomenelor social-politice
de pe teritoriul tării noastre. Conceptul oferă o nouă lumină asupra controversatei
probleme a geJilor, a locului şi rolului lor in istoria antică a României. În acceptia
definită mai sus, getii apar ca o formatiune politică caracterizată de o anumită
unitate etno-culturală - traci de nord, latenizare - şi n u ca descendenţi liniari
şi consanguini ai unui grup primitiv. Statul get s-a constituit printr-un indelungat
proces istoric sub hegemonia unui etnos sud-dunărean. Acest proces caracterizat
de treptata desprindere a tracilor nordici din marea masă a tracilor şi din formatiunea
politică a odrysilor are ca trăsături definitorii dezvoltarea unui aspect local al
culturii Latene şi constituirea unui stat propriu in a doua j umătate a secolului
IV i.e.n. În decursul procesului, centrul de greutate al formatiunii politice s-a
mutat de Ia sud de Du năre, in podişul moldovenesc; probabil, iar spiritualitatea
getică s-a diferentiat tranşant de cea tracică, generând manifestări specifice in domeniul
ideologiei religioase, unde procesul a fost dominat de personalitatea puternică a
unui reformator religios: Zamolxis, cât şi in domeniul reprezentărilor plastice unde
este găsită o modalitate de exprimare proprie, diferită atât de cea grecească cât
şi de cele tracică şi scitică.
Dar conceptul de stat protoelenistic ridică şi alte probleme şi anume:
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1. Măsura in care însuşi statul macedonean dinaintea perioadei marilor
cuceriri ale lui Alexandru poate fi definit ca protoelenistic.
2. Măsura in care alte formatiuni tracice - doloncii, paeonii - ar putea
fi clasificate in cadrul aceluiaşi tip.
3. Raporturile dintre statele protoelenistice şi celelalte formatiuni politice
neelenistice, perimediteraneene, anterioare elenismului, cum sunt ilirii şi sud-italicii.
4. Raportul dintre statele de acest fel şi cele prădalnice - bastarnii, celtii
din Tylis, eventual scitii de Ia Neapolis - şi rolul acestora din urmă in lumea
a·ntică.
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8 . Caracterizati astfel
9. Thuc., V I I 162.

de toate izvoarele care ii pomenesc pe regii odrysi.
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10. În scrierile autorilor greci, începând cu sec. VI i.e.n. şi continuând pana in sec. I I
i.e.n., n u există nici o men1iune directă despre geJii nord-dunăreni; geJii s u n t prezentati c a locuind
in regiunea di ntre Haemus, Istru şi Pont: Hdt., IV, 93; Thuc., I I, 96,

1 1 . Thuc., 1, 94.

12.
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14.
15.
16.

Hdt.,

IV, 93; Thuc.,

I l , 96,

1; Ps.-Scymnos, 738-740.
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Hdt., VI, 34, 40.
Hdt., V,

14, 1 6.
105.
Hdt., VI, 34.

Thuc.,

IV,

1 7. Între formarea statului odrys şi intemeierea coloniilor greceşti din vestul Pontului există
cronologică: Histria
657 i.e.n.; Apollonia - sec. VI i.e.n.; Mesembria - sf. sec. V I

o congruenJă
i.e.n.;

-

Callatis - sf. sec. VI i.e.n.

18. Wenedikow, Iwan, Thrakien fii Gold der Thraker. Archiiologische Schiitze aus Bulgarien,
Rhein, Philipp von Zabern, 1 979, p. 14.
19. Ibidem.
20. Thuc., Il, 97.
21 . V. mai jos, p. 4.

Mainz am

22. Thuc., I l, 96.
23. Cf. IGBR, 43, 6 - sec. 1 i.e.n. dar şi Xenofon, Anabasis, VII, 2-8.
24. Ibidem.
25. ISM 1 , 1 5 .
26. V . supra, nota 1 .
27. Brandis, Paully-Wisowa, col. 4758-4762.
28. Săpăturile arheologice au adus dovezi incontestabile pentru a atesta pescuitul ca una
dintre ocupatiile de bază ale autohtonilor. Polibiu, Hist., IV, 38, 4, menJionează intre principalele
mărfuri de l ux i m portate din

coloniile nord şi vest pontice, peştele sărat.

29. H . Cary, op. cit.
30. Diodor, XXI, 1 1 .
3 1 . Cf. Radu Florescu, L 'art de l'amiquit� daco-romaine, Bucureşti, Meridiane, 1 986, p. 27-29
şi 40-44.

32. Dreptul de a purta podoabe de aur şi de a tezauriza metalul pretios era probabil un
monopol regal. În acest sens Vezi L. Bârzu, Continuitatea creaJiei materiale si spirituale a poporului

romdn pe teritoriul fostei Dacii, EA R.S.R., 1 979, p. 22.
33. Thuc., I l , 9, 6.
34. Arian, Anabasis, l, 3, 5.
35. Pt. rex Histrianorum v. Trogus la Iustinus, IX, 2-3; pl. Rhemaxos v. ISM 1 , 15; pt.
Zalmodegikos v. ISM 1, 8.
36. Despre bastarni, Pol ibiu, XXVI, 9, 2; Ps.-Scym., 794; Strabon, Il, S, 1 2; V I I , 1 , 1 ;
VII, 3, 1 3; V I I , 3, 1 7; Tit. Liv., XLII, I l , 4 ; Res Gestae, IV, 52; Plut., Aem. Paulus, 12.
37. Considerăm că teoria prof. D.M. Pippidi (ComribuJii la istoria veche a Romdniei, Ed.
St., Bucuresti, 1967, p. 1 38 si unn.
Le probleme de la main-d'oeuvre dans les colonies grecques
de la Mer Noire fn Scythica Minora. Recherches sur les colonies grecques du littoral roumain de la
=

Mer Noire, EA R.S.R., Adolf M. Hakkert B.V., Buc. Amsterdam, 1 975, p. 73) privind existenta unei
mâini de lucru servile de origine autohtonă in teritoriul cetătilor pontice de pe coasta de Vest pe cât se pare - rod al bunăvointei regilor odrysi şi geJi, este departe de a fi impecabilă. Argu mentul
folosit pentru a demonstra o asemănare intre situatia populatiei autohtone de pe teritoriul colon iilor
greceşti din Pont şi hilotii spartani sau penestii thesalieni, este de ord i n l ingvistic, documentul epigrafic
luat în discutie fiind decretul chersonesitan in cinstea lui Diophan tos, fiul lui Asclepiodoros

12, 352) care ii pomeneşte -pe tauri in calitate de

napotKOt.
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(IOSPE,

În acest caz prof. Pippidi a pus

semnul egal

intre termenul

explicat de A.B.

:rcapotKOt

şi cel de barbari aservi!i cetă!ilor greceşti. Termenul fusese

Ranovici ' (Elenismul şi rol ul său istoric, ESPLS,, Bucureşti, 1 953, p. 121 şi

rpop or, oraşului aşa
numi!i :rcapotKOl , termen

1 76:

"Agricultorii rămaşi in satele lor erau obliga!i să plă tească un tribut,

cum făceau,

de pildă, frigienii in Zeleea; cei care se mutau la oraş erau

des întâ l n i t

i n inscri p!ii; aceşti
valoare şi

pentru

:rcapotKOt

puteau s ă ob!ină cu timpul dreptul d e cetă!enie''), având exact aceeaşi

perioada in care se datează decretul in cinstea

lui

Diophantos.

38. M . Palotino, Originile Romei. Expozi[ie de arheologie. Italia, Bucureşti, 1 980, p. 27, în!elege
prin populus faza pri mitivă a grecescului

polis

intre ethnos şi populus fiind pus semn de egal itate.

THE PROTO-HELLENISTIC STATES TO THE
NORTH AND WEST OF THE PONTUS EUXINUS
(Summary)
Ancient literary sources mention the existence of some states to the North
and West of the Pontus Euxinus, begining in the s th century B.C. These states
have the following common characteristics:
l. AII of them are territorial states with a monarchial form of government,
not the republican form of Greek city states (:rco..lm) .
2. These states appeared before the Macedonian conquest, before the appearance
of the Hellenistic states.
3. The appearance of these states introduced an interesting symbiosis betwecn
local socio-political structure and the structures of Greek city-states.
4. The population of these states had a free-man status, in contrast to
the dependent peasants of the Hellenistic kingdoms.
5. Leadership belonged to the native elements, sometimes strongly hellenized,
the local Greek cities beign under their rule.
The authors examine here three wellknown cases of ancient states: Odrys,
Get and Bosporan.
These states had ali characteristics enunciated here above.
The analysis and hypotetical considerations made about these states have
the purpose to put in perspective the existence of a group of states with common
features which anticipate, in a way, the appeareance of the Hellenistic Kingdoms.
The authors are proposing for this type of states the name of Protohellenistic
states, thin king that the definition of this type is important as well for the delimitation
of the complexity of the ancient world, as for a corect interpretation of the socio-political
fenomena on the ancient teritory of Romania.
This concept offers to a now light on the controversial problem of the
Gets, about their place and role in the ancient history of Romania.
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NOTES ON THE ACTIVITY IN THE PORT OF
ANCIENT TOMIS
Cristian MATEI

The construction of modern Constanta over the ancient Tomis represented
a drawback in research of the ancient city, a drawback that could be only partly
overcome by the endeavours of the archeologists1>. Our image of the begin n ings
and development of the town in ancient times is incomplete and formed-similar
to a mosaic in which many of the tesserae are missing
especially during the
last 20 years2) . The few literary and epigraphic sources have only partly con tributed
to elucidate certain aspects of the economic, social and spiritual life of the ancient
Pontic town.
The exceptional geographic position of Tomis, on a promontory, like the
blade of a knife 3) directed south-south east-ward,offered already in antiquity a
place of caii, � harbour for seamen4) , granting moreover to the town throughout
h istory a foremost place not only among the Black Sea ports but also among
the large ports of the world. The role of the port in the develo ment of the
�
ancient town whose economic and social life revolved around its harbour ) , necessitated
a general picture of this activity, an image which would certainly be completed
by subsequent research.
The first traces of a stable settlement on the headland dates back to the
second half of the si.xth century B.C., close to the waters of the that formed
a natural port, linked directly to the town. From the very beginning Tomis must
have been an emporion, a harbour and a trading port, without any special arrangement,
probably ensuring defence by a teichos, the same as other settlements of this
kind7) . It appears i n the stage of emporium in the first epigraphic document (263
B.C.) 8) , that shows the town to be a bone of contention between Callatis allied
with Histria on the one hand, and Byzantion on the other. Among the various
theories concerning the causes of the conflict, the most plausible appears to be
that considered as the main cause the vast trading possibilities of Tomis at that
time 10) .
The founding i n the third century B.c_ I I ) , on the Hinogu hill, near to
the present day town of Cernavodă, of the stronghold of Axiopolis, whose name
derives from the ancient course of Axios (black river), that flowed very close
to Tomis 1 2) , would explain the particular importance of the Black Sea port around
the year 260 B.C. Recent investigations on the hydrogeography of Dobrogea 13)
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and its medieval cartography 1 4 ) lead to the actual existence, no longer hypothetical,
of a direct connection on the waterways between the Danube and the Sea, between
Axiopolis-Cernavoda and Tomis-Constanta.
In the 17th century, Carasu valley (Biack water 15)
medieval name of
the ancient Axios) appears on the map under the name of Lago di Carasu, clearly
showing a navigable route between the Danube and the Black Sea, thus suggesting
that this water link existed ali the more so in ancient times 16) . In these conditions
Tomis became the main port connecting the Sea with the Danube, taking the
place of Histria which was confronted by silting up of its harbour 17) and diminished
activity. Lending support to this conclusion is the fact that starting in the 3rd
century B.C. both Tomis and Axiopolis showed an increased development following
upon the direct trading connections between them, both benefitting by the fruitful
active trade along the Danube, a vital artery in the Hellenistic period, the ships
penetrating with their Greek wares in the indigenous lands 1 8) .
The transition of Tomis from the stage of emporium to that of polis
probably previous to the first epigraphic mention of the town council (/3ovÂ.7J)
in the 2nd century B.C. led to the development and establishing of the port.
The Tomis peninsula has the advantage of offering a natural basin to which
the i nhabitants contributed by adding a breakwater and building piers along the
shore. Unfortunately, the building of the new port in the 19th century destroyed
the vestiges of the antique port, and the only possibility of upraising the buildings
and structures of the ancient port in the open sea used for closing the basin
is by analogy with other ports in similar geographic positions. Moreover, the shore
line i tself u nderwent constant changes under the action of natural agents and
earthquakes, part of the peninsula being covered by the sea20) . The western arm
of the gulf bas disappeard following the building of the new port2 1 ) . The arch
of the gulf was closed by another promontory to the west, still visible today but
which i n antiquity started from the second and third gate to the modern port,
exactly where a hundred years ago one could clearly discern the remains of a
pier, as also marked on a map representing the plan of the port of Constanta
' before the works for the new port started (Plate 1)22) . The 1886 plan reveals
the break down process associated with subsidence of the western arm of the
gulf, with the characteristic retreat of the shore to the south of Constanta23) .
Collapse of the western arm started at the site where the plan shows the existence
of an older pier which the authors of the plan consider to be Genovese, but
which was probably ancient, since it continues the wall of Tomis assumed to pass
there (Plate II).
It may be assumed that the breakwater was attached to the two arms
of the gulf, lengthening them so as to clase the basin. Similar natural gulfs, used
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as ports in ancient times, were to be found at Fiumicino, the port of Rome
(Plate III, 6)24) , Centumcellae (Plate III, 1) 25 ) , Teracina (Plate I I I, 4) 26) , Caesarea
in Palestine (Plate III, 5) 27) , Caesarea in Mauretania (Plate III, 3) 28) , Leptis Magna
in Lybia (Plate III, 2)29) . Dredging and the building of a pier for the new port
towards the Casino totally destroyed the ancient breakwaters so that it is no longer
possible to reconstruct their shape and size. The physico- geographical characteristics
of the Tomis gulf would suggest that the ancient breakwaters were built in a
s traight l ine.
The shores of the Tomis gulf were consolidated by piers for a landing
place. Some thirty years ago V. Canarache described the remains of monumental
walls, 2 meters high in places, built of huge blocks of stone, between the second
and third entrance to the modern port. He considered these walls to be the remains
of the ancient breakwater30) . These walls can still be seen today near to the
fence surrounding the new port, but their orientation does not suggest that they
belonged to the piers, but rather to a tower or large building, connected with
the port, and lying along the enclosure wall.
The same as old ancient ports Tomis must also have had a beacon or
lighthouse, similar to the lighthouse that appeared on the coins of Histria31 ) during
the empire. Nothing precise is known about the wharfes, shops and handicraft
workshops that must have existed in the port during the Hellenistic period. Archeological
diggings during the sixties of the cliffs facing the Ovidiu square revealed a tall
Roman b miding (fourth century A.D.), with shops and warehouses o n the ground
floor and a large terrace paved with mosaic on the first floor. The building was
certainly a trading center. Joined to this building were the thermae, contemporary
with the mosaic. By analogy with some of the more important ports of the Empire,
Forum Iutii 32) and Leptis Magna33) , it may be assumed that within the same
area other buildings were raised
administrative, hospital, tempte34) , handicraft
works. As is was a favourable harbour of refuge against storms, it may be assumed
that in the antique Tomis, already in the Hellenistic period, workshops existed
for repairing the ships and shipyards for building and equiping ships35 ) . What
bas been assumed only for the Hellenistic period, begins to be outlined in the
Roman period when a o1xor rwv lv 8oţtet vaVICA1Jpwv was found in Tomis36) ,
i n the second century A.D. 37) , as well as independent shipbuilders such as Theocritos
the son of Theocritos) 38) .
The multiple meanings of the word vavcl1Jpor39) Jet us see not only the
broad meaning of the term
indicating transport contractor, but also the more
restricted meaning designating the last operations before the ship sails off on
its way: its equipment40 ) . The antique texts give a number of details regarding
the material used for building traders; the huli was preferably made of pinewood,
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the wood found in the region 41 ) , the masts and yards were made of firtree
pîne wood, as well as the oars42) , the boards being caulked with plant fibers
wool stuck with wax or vegetal tar43) . Thc ships' huli was rubbed with wax,
or a m ixture of these two substances44 ) .
Some archeological findings auest to the existence withi n the Tomis area
of forests i n the period of autonomy45 ) , the forests continuing to exist i n the
center and south of Dobrogea under the Romans, as revealed by the Column
of Trajan on which severa! kinds of trees46) are represented in the scenes of
the Dobrogea campaign. Laberius Maximus' Horotesia also attests to the existence
of forests in the north of Dobrogea in the first century A.D., and in addition
gives details regarding certain species among which are the firlree and the pine47) .
The existence of Dobrogea forests is also confirmed by the adoration of
the hunting deities in the Pontic cities48) .
Under these conditions it may be assumed that at least part of the wood
necessary for repairs and the building of ships carne from the region, the other
part was brought from the left banks of the Danube along the navigable Carasu,
or overland.
The discovery in rooms 3 and 4 of the Building with mosaic of eight
two armed iron anchors, of the admiralty type49) , 120 amphorae with iron nails
and cramps, pîne resin, resin turpentine, as well as several large pieces of colophoni 0) ,
thus completes the list of materials used for the building and repair of ships.
Within the mosaic building in as far as one can judge by the material discovered
and shops and workshops for repair and fittings. The repairs for the
there
quick works could be dane with lhe ship afloat, but for repair and careening
of the huli and keel, the ships were drawn ashore and leaned over, or for the
smaller crafts careened in drydocks that sheltered them in winter time, as was
1
the case of the reconstructed docks in the Attic port of Zea (Plate IV, 2 ) 5 )
The building material in the edifice with mosaic, in the immediate vicinity
'
o f the landing wharf, clearly showed that here was the town agora52) . A Tomis
decree speaks about a college of archontes53) who might be the magistrates whose
task it was to organize a fair on the great Panegyries of Tomis55 ) .
Most of the imported as well as the exported wares: cereals, wine, oii,
honey, fish, wood, ceramies, marble, common metal objects
entered and left
the ancienl port loaded on ships. Sculptured monuments and the monetary pondera
of Tomis help us to gain an insight regarding the types of ship that anchored,
or were repaired or built in the port of Tomis 56) . Among them are ships recorded
of the corbita, candicaria, lapidaria, scapha piscatoria or scapha speculatoria 57) type.
or
or
or
tar

.
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The discovery in the spring of 1987 in a grave dating back to the Roman
period, of a bronze strigi/ upon which two ships were incised 58) (Plate V), completes
the catalogue of ships of the ancient Tomis known up to date.
The first of the two ships on the strigil formed part of the category of
symmetrical crafts, with a single mast59) , listed among the merchant, navis oneraria,
the corbita type60) . The huli was symmetrical a basket-like shape61 ) , with a high
prow (stolos) at the extremity of which a sharp triangle was carved with its tip
inward, suggesting curving of the prow in this direction (akrostolion) 62) . On the
huli two oblique lines divided in three parts, the prow part being hatched with
thin lines that suggested the volume, the mass of the front part, the middle part
was marked by two horizontal lines suggesting the panels of which the huli is
built, and the third, the stern contained the governing system from which only
half of the rudder oar could be seen. The stern ended in a stylized cheniscui3) ,
with three oblique, unequal yards from which a scarf hung. The captain's cabin
(diaeta) was l ikewise in the stern, represented by two concentric circle sections,
decorated towards the stern by three circular marks. Six small, triangular incisions
towards the prow, suggesting hightening of the side plating.
The rigging had a single mast (malus) fixed in the center of the ship.
Towards its upper extremity was the yard (antemna) fixed to the mast by lifts
(ceruchi). One of the ends of the yard (cornua) was fixed to larboard and starboard
by two arms (versoriae). The mast was anchored by six ropes (candelae) towards
the prow and three towards the stern. Two sails were fixed to the mast and
a triangular one (the supparum) on the upper part of the yard, and a large rectangular
one (uela, carbassa) to the lower part of the mast. Both the large sail, swollen
by a wind blowing from the stern, and the smaller sail are decorated by thin,
finely chiseled lines 64) .
An anchor of the admiralty type with two arms hangs from the stern,
slightly curved outwards 65 ) .
A second ship below the other is smaller and stylized but can be listed
in the category of the oneraria class, corbita type.
Of hemispheric, symmetrical shape, the ship bas an exaggerately long akrostolion,
curved outward, with a short aphlaston curved i nward and slightly widened at the
end. A broken line above edge of the huli suggests the lower end of a sail,
not shown because of the lack of space, or a sail furled around a mast resting
on i ts supports (?)
There is no reason to doubt that large ships of the oneraria class, such
as those attested to have anchored in the antique callatis66) , also laaded at the
breakwaters of Tomis.
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The exceptional economic importance of Tomis was increased twofold with
especially after the firm settling of the Roman rule in Dobrogea
due
time
to its strategica! importance which, starting from the second century A.D., conferred
upon the city its position of center of the Dobrogea shore line defence67) . The
epigraphic documents only partly clarify the military status of the Tomis port
but nevertheless show that Tomis was one of the harbours of the Moesia fleet68)
whose task was surveillance of the Danube and western shores of the Black Sea
northward up to Chersonese69) .
That the Moesia fleet also had sea ships is demonstrated by the Noviodunum
inscription where Liburna Armata 10) is mentioned, as well as the Column of
Trajan which shows Liburnae vessels used along the Danube in the first Dacian
war.
The retreat from Tomis of certain veterans of the fleet such as Valerius
Valens, and especially the appointment as prefect of the Moesia fleet of P. Aelius
Ammonius72) , former prefect of the Flavia Gaetulorum stationed at Tomis, appears
apart from the unquestionable fact that it was the largest port on
to indicate
the Black Sea shores - the presence of a permanent Moesian fleet in Tomis i n
the third century A.D. 73) . Moreover, the exceptional importance o f the town in
the third-fourth centuries A.D., as well as the communication along the waterway
with Axiopolis, where nautae universi Danubii is attested to, bas a double character,
both civilian and military74) . It is not excluded that here, at Tomis should have
been the High Command of the Classis Flavia Moesica.
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52. V . Canarache, Edificiul c u Mosaic, p .
5 3 . According t o Aristotle, Polit., V I , 5, 2 ,

21

and 23.

41.
4.
a body o f magistrates was above a l i , supervising

and policing the market and the transactions between the citizens. It may be added that the agoranom
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aţttpt{JoAor, being
49.

Scorpan,

21, 4, 1974,
2, p. 232.

SCIV,

as a rule suspended

Thus also recorded by H.D.L. Viereck, op. cit., p.
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CERCETĂRI FIZICO-CHIMICE PRIVIND
MORTARUL DE ROSTUIALĂ FOLOSIT LA
INSTALAŢIA PORTUARĂ ANTICĂ DE LA CAPIDAVA
Nicolae Şt. NOICA*, Cristian MATEI**,
Ioan DINA***, Marcela MUNTEAN****

Instalatia portuară antică (sec. I l-VI e.n.) de la Capidava este unica instalatie
portuară romană timpurie cercetată până in prezent pe intregul curs al Dunării.
Cercetările arheologice începute in acest sector in anul 1987 1 ) , au continuat in
anul 1 9882) şi in continuare până in prezent, dezvelind cheiul antic pe o lungime
de peste 50 m, precum şi pe toată lătimea sa de 2,52 m. Pe o mare suprafaJă
a zidului sparge-val, aflat in antichitate in contact direct cu apele Dunării, se
păstrează un mortar de o calitate excelentă cu un aspect apropiat de cel al betonului
modern. Î ntr-o portiune de 5,8 m spre capătul din amonte al cheiului se observă
o refacl!re a zidului sparge-val - refacere executată probabil in a doua jumătate
a secolului III e.n. - cu alte mijloace şi materiale, deosebite de cele folosite
initial, mortarul de rostuială lipsind in poqiunea refăcută.
Retete ie antice prezentate de Vitruvius (De architectura) pentru mortarele
folosite la constructiile hidraulice relevă folosirea in compozitia acestora a Jiglei
pisate şi cernute (De arch. , Il, 5, 4), a prafului de Puteoli care amestecat cu
var şi piatră spartă dă tărie nu numai clădirilor obişnuite, d chiar digurilor care
zidite tn mare se întăresc sub apă (De arch. , II, 4, 1 şi 2), sau a prafului de
Cumae provenit din regiunile dintre "Cumae şi promontoriul Minervei", destinat
special zidurilor care vor sta sub apă (De arch. , V, 12, 6).
Cercetările efectuate până in prezent in România de către prof. dr. ing.
Şerban Solacolu in 1935-1936 la pilele podului lui Traian, de către prof. Steopoe
la Mangalia, Sarmizegetusa şi Celei, iar mai recent de către E. Stoicovici şi N.
Gudea la Porolissum, castrul de la Pomăt3> , au folosit metode fizico- chimice simple.
P rofesorul Solacolu ajunge la concluzia că, l iantul folosit la pilele podului lui
Traian era Ciment Roman, ceea ce confirmă cunoaşterea liantului.
Proba de mortar analizată a fost extrasă din partea nerefăcută a zidului
sparge-val. Analiza materialului s-a realizat cu ajutorul metodelor de investigatie
moderne: analiză chimică (metoda termochimică), microscopic electronică, difractie
de raze X, microanaliză de raze X. Proba de mortar prezintă la vedere trei straturi:
mortarul de legare a moloanelor de zidul cheiului, dur, de culoare albă-gri cu
cărămidă pisată pe care l-am numit mortar de bază; un strat de mortar pentru
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grund de culoare negricioasă pe care l-am numit strat intermediar, un strat de
mortar de glet de culoare gri, aplicat peste stratul intermediar, formând un strat
compact, vizibil, numit în continuare strat superficial. Cu ajutorul microsondei electronice
de raze X echipată cu analizor autonom de raze X s-a obţinut o remarcabilă
imagine a probei de mortar în seqiune mărită de 600 x care marchează clar
existenta celor trei tipuri de mortar.
Analizele spectrale de raze X s-au efectuat pe zone dispuse în cele trei
straturi de mortar. Din rezultatele obţinute se constată în afara elementelor caracteristice
liantului de bază şi agregatului din mortar, şi prezenta unei cant i tăti apreciabile
de fosfor.
Compozitia medie oxidică a celor trei tipuri de lianti utilizati este prezentată
în tabelul alăturat.
Luând în consideratie modulii de bazicitate şi respectiv compozilia chimică
oxidică a lianţilor, se constată că stratul intermediar şi cel superficial au practic
acelaşi modul de bazicitate (1,2) plasat în domeniul cimenturilor romane, în timp
ce mortarul de bază, cu modul de bazicitate ceva mai mare (1 ,95), se încadrează
in domeniul varurilor foarte hidraulice.
O particularitate a stratului intermediar constă în prezenta unei proporţii
însemnate (în jur de 13%) de PzOs care nu se remarcă nici măcar în urme la
celelalte straturi de mortar. De fapt, el se găseşte in stratul intermediar sub formă
de pirofosfat de siliciu (SiOzPzOs) sau SiPz07 , compus mineralogie care, aşa cum
se afirmă in literatura de specialitate, corespunde unor temperaturi de sinteză de
peste 1 1 80- 1 200°C. Acest fapt ne conduce la ipoteza că liantul din stratul intermediar
a fost ars Ia această temperatură. Situaţia este in bună concordantă cu gradu l
d e carbonatare al mortarelor indicat în tabelul alăturat. Gradul d e carbonatare
scăzut sugerează prezenta in sistem a unor compuşi cu hidraulicitate ridicată. Pirofosfatul,
respectiv materia sticloasă, a fost evidentiat la microscopul electronic.
În concluzie se poate spune că:
• liantul din stratul de bază este un var foarte hidraulic;
• l iantul din stratul intermediar şi cel superficial este ciment roman;
• stratul intermediar se remarcă printr-un continut ridicat de fosfor (silicofosfat)
care sugerează folosirea lui pentru impermeabilizare;
• între liantul de bază şi cărămida pisată (întrebuintată ca adaos h idraulic)
se constată o interaqie chimică intensă.
Analizele fizica-chimice asupra mortarului folosit la instalatia portuară antică
de la Capidava confirmă relatările lui Vitruvius privind folosirea unor materiale
specifice pentru constructiile hidraulice. Având în vedere faptul că stânca ce serveşte
drept temelie cheiului antic a fost seqionată de la ESE spre VNV, pe directia
amonte-aval a construirii chciului (pentru a se crea adâncimea de pescaj), precum
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şi aplicarea unor straturi succesive de mortar pe suprafata cheiului dinspre Dunăre,
se poate trage concluzia că, lucrarea a fost executată pe seqiuni,' folosindu-se
probabil una-două sau mai multe casete din care a fost scoasă apa cu ajutorul
u nor dispozitive speciale, aidoma celor descrise de Vitruvius (De arch., X, 4, 6)
ca fiind folosite la astfel de lucrări. În sprijinul acestei ipoteze vine şi faptul
că, pe nivelul de călcare al cheiului, corespunzând anticului fund al Dunării, in
partea dinspre fluviu, au fost găsite in cursul celor două campanii arheologice un
număr foarte mare de scoabe şi piroane de fier ce au servit probabil spre a prinde
intre ele chesoanele casetelor.
NOTE
• Trustul de Antrepriză Construqii Montaj şi Reparatii
• • Muzeul M i litar Central - Filiala Constanta.
• • • Întreprinderea Maşini Grele Bucureşti.
• • • • Institutul Politehnic Rucureşti.

1 987,
voi.

pentru Industria Chimică Bucureşti.

1. În acest sens vezi C. Matei, in Cultură şi Civilizatie la Dunărea de Jos, nr. 3-4, Călăraşi,
95-102; M . Lucaciu, C. Matei, L. Dărăban, V.V. Morariu, in Archaeometry in Romania,
1, Bucureşti, 1988, p. 51-58.
2. C. Matei, in Cultură şi Civilizatie la Dunărea de Jos, nr. 5-7, Călăraşi, 1988-1989 (p. 121-141 ) .
p.

În acest material autorul a prezentat primele concluzii ale analizelor făcute pe probe de 'mortar r�t5:oltate
din cheiul i nstalatiei portuare antice de la Capidava, analize efectuate cu mijloace simple de către Institutul
de cercetări pentru Ind ustria Liantilor şi Azbocimentului, care nu au aj utat decât l a cunoaşterea superficială,
de ansamblu, a caracteristicilor probei de mortar studiate. Prezentul material aduce precizări noi privind
compozitia mortarului hidraulic in general şi a celui folosit la instalatia portuară antică de la Capidava
in special, pentru acesta

din

urmă cercetarea

fiind exhaustivă.

3. E. Stoicovici şi N. Gudea, in Acta Musei Porolissensis

4.

la Drobeta.

V I I , Zalău,

1983,

p.

185-196.

Acelaşi sistem a fost folosit după cât se pare, la construirea podului l u i Apollodor de
Cf. D. Tudor, Olte11ia roma11ă, EA R.S.R., Bucureşti,
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PHYSICS AND CHEMICAL RESEARCHES ON THE
PLASTER MORTAR USED AT THE
ANCIENT PORT INSTALLATION FROM CAPIDAVA
(Summary)
As a result of the archaeological research performed in 1988 in the ancient

port installation from Capidava, the quay was unvovered on 12,40 meters in lenght.
Upstream on 5,8 meters in lenght the quay was rebu ilt, maybe in the

3 rd century o.e. On the quay's surface, downstream, the plaster mortar is excellent

preserved. From this plaster mortar was excerpted a sample to be analyse. For
analyses were used the following methods: chemical analyse (the thermochemical
method), electronic microscope, X ray diffraction, microanalyse of X ray.
The sample of plaster mortar presents three coats: a) the base coat; b)
the intermediary coat; c) the superficial coat.
In the structure of the intermediary coat there is a hugh proportion of
P 20s (1 3,08%) This element does not exist in the others coats. The h igh percentage
.

of phosphorus of the intermediary coat suggest that it was used for make the
plaster mortar water proof. This mineralogie constituent with phosphorus coresponding
to a high temperature of sinthesis (1180-1200°C) which confirm the ancient text
of Vitruvius, De architectura, where the author speaks about using in the hydraulic
mortar's composition of the volcanic ash, pozzolana.
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DRUMUL HERULILOR DIN ANUL 512 PRIN
"ŢARA TUTUROR SCLAVINILOR"
Maria COMŞA (Bucureşti)

Herulii, populatie de o rigine germanică, pomeniti în izvoarele scrise greceşti
s ub n umele de Elouroi, iar cele latine mentionându-i cu numele de Eruli, au
ocupat i nitial zona cen trală a Peninsulei Yutlanda, tărmul de vest al Peninsulei
Scandinave (aproximativ în tre oraşele actuale GlHeborg şi Hamlstad, iar în profu nzime
până in preajma actualului lac Varnamo 1 ) .
Î n secolul al I I-lea ei sunt supuşi de Goli şi debarcă im!1'reună cu aceştia
pe tărmul de sud al Mării Baltice, în zona Vistulei inferioare, iar de acolo
·
vor pleca împreună cu ei spre sud-est.
Î n anul 267 ei sunt a testati deja în preajma Mării de Azov, in zona
cuprinsă între coasta de nord-vest a acesteia - Pragurile N iprului şi cursul i nferior
al Donului 2) .
Î n această zonă Herulii vor continua să tră iască până la aparitia Hunilor
in Europa, când vor fi nevoiti (ca şi vizigotii, ostrogotii şi alanii) să se deplaseze
spre vest ajungând în Europa Centrală şi unele grupuri chiar în Europa de
Vest.
Î n j urul anului 4 5 4 (anul destrămării definitive a Imperiului Hun ilor)
se aflau in Moravia şi Slovacia, ocupând o zonă muntoasă între râurile Morava
-şi Ipel, înveci nându-se cu Rugii şi Marcomanii la vest şi cu Longobarzii la
nord 3) .
Aproximativ în acelaşi teritoriu îi aminteşte pe Heruli şi P rocopius: Ei

locuiau din vechime dincolo de râul lstru 4) .
Cu vremea ajunseseră să-i întreacă în putere şi în număr de oameni pe
toti barbarii dimprejur şi, fireşte, mergeau asupra lor, îi răpuneau pe rând, îi siluiau
şi-i prădau. În cele din urmă îi puseră la bir pe Longobarzi, care erau creştini,
precum şi alte neamuri la fel; nu pentru că era lucru obişnuit la barbarii din părJile
acelea, ci fiind îndemnaJi la aşa ceva de pofta de bani şi de mândrie. Dar după
ce luă domnia Romanilor Anastasios, Herulii nu mai avură împotriva cui să se
îndrepte, puseră armele jos şi rămaseră liniştifi, şi petrecură în această pace un răstimp
de trei ani5 ) .

După cei trei ani de pace Herulii au inceput lu ptele cu Longobarzii.
Î n această luptă au pierit multi Heru li şi chiar conducătorul lor Rod u l f. Urmăriti
de Longobarzi, Heruli au pornit prin toată Jara de dincolo de râul /stru, mergând
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6
cu copii şi femeile lor ). Astfel au ajuns în Jinutul locu i t înainte de Rogi (Rugi),

care se amestecaseră cu oastea GoJilor şi porniseră spre Italia, ei se aşezară
aco lo. Dar Herul i i erau chinuiti de foame, pentru că se a flau într-un tinut
pustiu ş i nu mult după aceea se ridicară de acolo ş i ajunseră in apropiere
de tara Gepizilor. La început îi rugară, iar Gepizii le îngădu i ră să sălăşluiască
împreună cu ei ş i să le fie vecini 7 ) .
D u pă un anumit timp Gepizii îi atacă pe Herul i . În urma acestui atac
Heru l i i au trecut râu l Istru (Dunărea) şi hotărâră să se aşeze printre Romanii

de acolo, pe vremea împăratului Anastasios, care îi primi cu multă bunăvoinJă şi
8
le îngădui să rămână acolo ) .
Însă nu mult după aceea aceşti barbari îl supărară, deoarece pricinuiau nedreptăJi
romanilor din acele părJi. De aceea împăratul trimise o oaste împotriva lor. Romanii
îi răpuseră în luptă, uciseră pe cei mai mulJi dintre ei şi ar fi putut să-i măcelărească
pe toJi. Dar cei rămaşi în viaJă veniră să-i roage pe comandanJi şi cerură să fie
cruJaJi şi primiJi pe viitor ca tovarăşi de arme şi slujitori ai Împăratului. Auzind
acestea Anastosios îngădui şi de aceea s-a întâmplat ca unii Heruli au fost lăsaJi
cu viaJă,· dar aceia nici n-au ajuns aliaJii Romanilor şi nici nu le-au făcut vre-un
bine 9) .
Când fură răpuşi în luptă de către Longobarzi, Herulii purceseră din Jinuturile
părinteşti; cum am povestit mai sus, unii din ei se aşezaseră în Jinuturile lllirilor,
iar ceilalJi nu vrură să treacă râul Istru, ci îşi căutară sălaşul în locurile cele mai
îndepărtate ale lumii locuite pe atunci. Având mai mulJi conducători de sânge regesc,
ei trecură pe rând peste toate neamurile sclavinilor, apoi străbătură un mare finut
pustiu şi ajunseră la aşa zişii Varni. După aceştia, merseră printre neamurile Danilor,
fără să fie stânjeniJi de barbarii de acolo. Apoi ajunseră la Ocean, se suiră in
11
corăbii, se îndreptară spre Insula Thule 10) şi rămaseră acolo ) .

1 n legătură cu pasajele citate mai sus din opera l u i Procopius s-au făcut
diferite încercări de localizare a Herulilor în anii 505-5 12, de delimitare a teritoriului
ocupat de Sclavin i în anul 5 12 ş i de identificare a drumului s trăbătut de Her u l i
p â n ă să ajungă în patria străveche d e unde au plecat.
Astfel, Ludwig Schmidt, îi localizează pe Heruli, cu probabil ita te, în zona
cuprinsă în tre Drobeta-Turnu Severin
Oltul Inferior ş i Dunăre. De aici ei
au pornit străbătând Muntenia, aproximativ prin sudul Câmpiei Române, îşi
vor con tinua drumul prin valea Prutului, apoi pe Nistru! superior ş i pe sub
Carpaţii Nordici pe Vistula su perioară şi Oderul superior. De aici, prin S ilezia,
Brandenburg ş i Mecklenburg vor aj unge în Peninsula Yutlanda (Danemarca) 12) .
K. Jazdzewski consideră că în anul 5 1 2 Herulii au pleca t d i n zona M u reşului
Inferior, î n apropiere de confl uenta sa cu Tisa. Ei au pornit pe malul stâng
al râu l u i i n s us până ceva mai la nord de actualul oraş Szo l nok. De aici şi-au
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continuat drumul spre nord-vest prin valea pârâului Zagyva până in apropierea
oraşului actual Hatvan, iar apoi s-au indreptat spre nord-ves t spre cotul Dunării
M ij locii . Î n contin uare s-au deplasat pe malul stâng al Dunării până in zona
o raşu l u i actual Bratis lava. De aici s-au indreptat pe valea râu l u i Morava spre
nord ş i trecând prin poarta Moravă, au aj uns pe cursul superior al Oderului,
iar apoi pe cursul mij lociu al Elbei trecâ nd prin Jara tuturor Sclavinilor. D u � ă
ce au străbătut un loc pustiu, situat intre Sclavi ni ş i tribul germanie al Va rnilor 1 ) ,
Herul i i au aj uns in Peni nsula Yutlanda (Da nemarca de azi), iar d i n nord-estu l
acesteia, p e mare aj ung, i n s fârşit, in patria l o r străbună, pe coasta d e sud-vest
a Sued iei 14 ) .
D.A. Macinski ş i Maria A. Tihanova îi local izează pe Herul i i , porniţi
spre sud, atât în zona oraşului Sirmium, la sud de Dunăre (şi la sud de l i meul
du nărean), cât ş i la nordul fluviului. După părerea celor doi autori Heru l i i
au străbătut toată coasta subcarpatică d e sud ş i d e est a Român iei. Aj ungând
pe Nistru! superior s-au îndreptat spre nord-vest. Traversând Vistula Superioară
ş i Oderul s-au îndreptat spre cursul inferior al Elbei de unde şi-au con tinuat
drumul spre Insula Th ule 15 ) .
Mihai Parczewski îi localizează pe Heru li în zona cuprinsă între Sirmium
ş i confluenţa D ravei cu Dunărea, până în preajma oraş ului D robeta-Turnu S everin.
De aici Herulii au pornit prin zona de câmpie (stepă) din apropierea Dunării
până la confl uenţa Prutului cu Dunărea. Î n preajma actualului o raş Galaţi au
t recut pe malul stâng al Prutului continuându-şi d rumul spre nord ş i apoi spre
nord-vest. Aproxi mativ în apropierea actualu�u i oraş S i ret au t recut din valea
Prutului în valea Nistrului superior continuând1.1-şi drumu l în directie nord-vestică.
D u pă ce au t raversat Vistula Superioară şi: Oderul Superior s-au îndreptat spre
cursul mij lociu al fluviului Elba şi apof spre Peninsula Scandinavă 16 ) .
Joach im Herrmann arată că Hctru!H, iovi:nşi de Longobarzi au fugit la
Gepizi. De aici o parte a lor.· . au incheiat o intelegere (foedus) cu Bizantul
ş i au coborâ t în Imperiul B izantin. O :• al t-ă pa;rte a Herul ilor au dorit să se
întoarcă în Peninsula Scandinavă1 piHria . lor s trăbună. Această parte a tribului
(Herul ilor) s -a îndreptat spre nord; străbătând· unuL d,upă altul ţinuturile S lavilor
(Sclavinilor), a po i au m igrat · t printr-o regiune pustie ş i în cele d i n urmă au
aju ns la aşa · ; n nmitii Vamii. De. aiti . d.r urilul · i -a • cond:us l a Dan i ş i în cele d i n
urmă a u ; ajuns· , la Ocean · (Marea Balt ică), , De ·, aici s"au d u s spre i nsula Thule
(Suedia de. aiZi') und e · ·au ş i . răm�sP).
O altă ; pto·blemă care , ·se. , pune' este aceea unqe se afla în jurul a n u l u i
512 Jiima· ' tutur.or Sclavinilor

A:utor:ii · menţ.ionath m a i · .sul> c� re • a u fixat drumul Heru r i lor pri n zona
subcarpatică a României (L. Schmidt, D. Macinski, M. Tiha nova) sau î n apropierea
..
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Dunării Inferioare (M. Parczewski) consideră că Jara Sclavinilor se intindea in
toată zona extraca rpatică a României, apoi la nord de Carpat i până pe cursul
superior al Vistulei şi chiar al Oderului, după care urma un tinut pustiu până
Ia t ribut germanie al Vamilor.
Konrad Jazdzewski restrânge Ţara tuturor Sclavinilor la zona cuprinsă intre
Oderul superior şi mijlociu şi cursul mijlociu al Elbei. D upă acest autor pustiul
c�re u rma după tara Sclavinilor se afla la nord de Muntii Sudeti din nordul
Ceh iei de azi intre Oderul superior şi m ijlociu şi Elba Mijlocie.
M. Parczewski consideră că locul pustiu se afla la vest de provincia
poloneză numită Polonia Mică (Polonia Minor) u nde pe baza datelor arheologice
se constată existenta unui teritoriu lipsit de aşezări umane 18) .
Î n s fârşit, Joachim Herrmann a reconstitui t drumul către nord urmat
de Heruli î ncepând din Ţara Gepizilor (pe Tisa) , de unde prin Pasul Jablunka
sau prin Pasu l Dukla a u t recut in zona Vistulei superioare, după care urma
tinutul pustiu până in apropierea râului Saale, unde se afla tribut germanie
al Varnilor 19 ) .
Din cele relatate mai sus reiese că o parte d i n autori ii localizează
pe Heruli in p reajma Dunării inferioare, iar drumul lor spre tara lor de baştină
trecea prin zona extracarpatică a României, fie prin zona subcarpatică, fie prin
câmpie mai aproape de Dunăre, continuând i n ambele cazuri pe Prut, prin
nord u l carpatilor spre Vistula şi Oderul superior şi apoi spre Marea Baltică.
Din pasajele pe care le-am citat mai sus din P rocopius 20) reiese clar
că inainte de domnia împăratului Anastasius, Herulii se aflau la nord de Dunărea
mijlocie in sud-vestul Slovaciei şi in sudul Moraviei de azi . De aici, î nvinşi
de Longobarzi, au pornit spre vest in tinutul locuit mai inain te de Rogi (Rugi),
care se afl a i n sudul Cehiei de azi. Nerezistând in acest loc pustiu s-au intors
din nou spre est (probabil tot prin sudul Moraviei şi S lovaciei), aj ungând in
apropierea Gepizilor, care se aflau pe Tisa superioară şi mij locie.
După un timp intre Gepizi şi noii veniti s-au iscat neintelegeri şi s-a
ajuns chiar Ia război, Herulii fiind învinşi. Î n urma acestei lupte o parte a
H�rulilor au i n t rat i n Imperiul Roman de Răsărit (Bizantin) cu asentimentul
Î mpăratului Anastasios, iar o altă parte a lor, nevoind să t reacă D unărea, au
hotărât să plece inapoi in patria străbună. Aceştia din u rmă, având mai multi
conducători au trecut prin Ţara tuturor Sclavinilor după care au străbătut u n
loc pustiu. Î n continuare au t recut prin apropierea teritoriului ocupat de tribut
germanie al Vamilor şi după ce au străbătut teritoriul ocupat de Dani in Peninsula
Yutlanda (Danemarca de azi) au ajuns in cele din u rmă in Insula Thule (pe
coasta de sud-vest a Suediei) şi s-au aşezat aici in locul de unde plecaseră
străbunii lor.
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Pe· baza datelor oferite de Procopius se poate ded uce că locul de pornire
a unei păqi a Heru rilor către patria străbună se afla in apropierea teritoriu l u i
locui t de Gepizi, a ş a cum au stabi lit K . Jazdzewski şi J . Herrma nn.
Î n ceea ce priveşte traseul drumului străbătut de Heruli de la Tisa spre
cursul s u perior al Vistulei şi al Oderului părerea celor doi a utori diferă, după
cum s-a văzut mai sus.
Î n ce ne priveşte (conform cu datele transmise de Procopius) adm itând
deplasarea Herulilor de la Tisa m ij locie din preajma Gepizilor spre D unărea
mijlocie prin sud-vestul Slovaciei şi sud-estul Moraviei , apoi pe râul Morava
şi in continuare spre nord, ni se pare o variantă mai real istă, deoarece ei
străbătea u zone cunoscute lor, spre deosebi re de variantele răsăritene începând
din Banat sau Oltenia prin zona ext racarpatică a Româ niei, fie prin zona subcarpatică
care presupunea u un d rum anevoios şi indel ungat in regiuni necunoscute de
ei, unele greu de străbătut, fie in preaj ma Dunării intr-un teritoriu su pravegheat
indeaproape de Imperi ul Bizantin.
Herul i i care a u pornit spre sud (se pare mai putini Ia număr decât
cei care au p leca t spre patria străveche), aşa cum arată Procopius au i n trat
in Imperiu cu acordul Î mpăratului Anastasios 21 ) .
Î n aceste conditii Herulii nu pot fi localizati n ici i n Clisura Dunării
n ici i n zona invecinată a oraşul u i Singidunum (Belgrad) din stânga Dunării,
aflată in afara limes-ului, şi cu atât mai putin in sudul Olteniei. Oda tă i ntrat i
in Imperiu ei trebuie Ioca lizati doar la s u d d e Dunăre in aprop ierea l imes-ul ui,
şi nicidecum la nord de acesta.
După ce au in trat in noul teritoriu intre Herul i ş i Romanii d i n provincia
Illyria a u avut loc nein telegeri, care in cele din urmă a u dus Ia exterminarea
a numeroşi Heruli de că tre armata bizantină, cei lalti s-au supus împăratului
Anastasius 22) .
O pacifica re a lor a avut loc însă abia după ce a preluat domnia Î mpăratul
Justi nian, care le-a dăruit pământ roditor în preajma cetătii Singidu num ş i în
cele din urmă i -a creştinat. Î n urma creştinării ei îşi schimbară felul de viată
cu depri nderi mai blânde şi au devenit tovarăşi de arme ai Romanilor (Bizantinilor)
împotriva duşmanilor23) , fi ind amintiti ca făcând parte d i n trupele de federati 24 ) .
Î n sfârşit, credem că mai este nece.sar să vedem în ce măsură izvoarele
scrise ş i datele arheologice ne permit să vorbim in anul 5 1 2, deci Ia începutul
seco l u l u i al VI-lea de o Jară a Sclavinilor în zona extracarpa tică a României.
Trebuie să mentionăm că pentru primele două decenii a le seco l u l u i al
VI-lea nu avem complexe arheologice slave sau a u tohtono-slave bine datate in
Olten ia, Muntenia ş i Moldova.
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O primă incursiune slavă (probabil a Antilor) in Imperiul bizantin este
consemnată de un izvor scris abia in anul 518, iar Sclavinii, după părerea noastră,
au atins l inia Dunării inferioare in special in zona Călăraşi-Durostorum abia in
anul 527, la inceputul domniei Î mpăratului Justinian25 > .
Din cele arătate reiese că nici izvoarele scrise şi nici datele arheologice
nu ne permi t deocamdată să vorbim de o Ţară a Sclavinilor in zona extracarpatică
a României şi nici de un drum al Herulilor prin această tară in anul 5 12.
Î n urma celor prezentate mai sus noi considerăm că Ţara tuturor Sclavinilor
mentionată de Procopius in anul 512 poate fi localizată cel mai probabil in sud-vestul
Slovaciei, sudul Moraviei, valea râului Morava şi cursul superior şi mijlociu al
Oderului mijlociu al Elbei 26> .
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LA VOIE DES HERULES PENDANT L'ANNEE 512
A TRAVERS "LE PAYS DES TOUTES LES
SCLAVINS"
(Resume)
Dans cette ouvrage l'auteur mentionne les diff6rents oppinions (L. Schmidt,
K. Jazdzewski, A. Macinski-M. Tichanova, M. Parczewski et J. Herrmann) sur la
route des H�rules, en traversant le pays des toutes les Sclavins pendant l'ann�
5 12.
Quelqu'uns d'eux (L. Schmidt, A. Macinski-M. Tichanova, M. Parczewski)
considhent que les Herules ont parti des environs du Singidunum, par la zone
extracarpathique de la Roumanie, puis par le Dnester superieur la Vistule et l'Oder
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superieur Ia vaii� moyenne de � 'Eibe vers le pays des Dani (Danemarque d'aujourdhui)
et sur mer ils ont arriv� dans I' Îie Thule.
D'apres l'oppinion de K. Jazdzewski une partie des Herules, ont eu comme
point de depart la Tisa moyenne d'oil ils ont travers� vers le Danube moyen.
Puis long�nt la rive de Morava ont traverse, par Ia Grande Porte Morave, dans
Ia valle de I'Oder Sup�rieur et ensuite sur I'Eibe. De lâ ils ont arrive dans le
pays des Dani (Danemarque) et enfin dans I'Îie Thule.
D'apr�s J. Herrmann Ies Herules passant de Ia regiop de Tisa, occup�e
par les Gepides, ont pen�tr� par le Passage de Dukla ou de Jablonka dans Ia
zone de la Vistule Sup�rieure puis Iongeant I'Eibe ont arrive sur le territoire
de la Danemarque actuelle et de lâ sur mer dans I'Îie Thule (SuMe).
L'auteur constate, d'apr�s les dates transmises par Procopius (De bello Gothico,
Il, 14; Il, 15; III, 33, 13), que le tribu germanique des Herules a descendu de
la Peninsule Scandinave vers le Danube moyen, d'oil, battus par les Longobards,
ont parti dans la zone de la Tisa moyenne, habite par Ies Gepides (tribu germanique
apparentee aux Goths).
Apr�s quelques annees entre les Gepides et les Herules ont paru des conflits.
Ces d issensions ont d�termine une partie d'eux de descendre vers le sud ou ils
ont entre dans I'Empire Byzantine avec l'accord de I'Empereur Anastasios. Pendant
Ia r�gne de Justinien ils ont re�u de la terre fertile autour de la viile de Singidunum
(Belgcade) ils ont ete christianise et ils ont devenu federe de I'Empire.
L'autre partie de Herules (la plus grande, traversant le pays de toutes les
Sclavins) longeant I'Eibe ont penetre dans le territoire des Dani (Danemarque
actuelle), puis par mer ont debarque sur I'Î ie Thule (en SuMe de sud-ouest),
leur ancienne patrie.
D'apr�s l'auteur, la route des Herules la plus probable vers leure ancienne
patrie commence sur le cours moyen de la Tisa, zone habite par les Gepides,
con ti nuant sur le Danube moyen au sud-ouest de la Slovaquie et au sud de la
Moravie. Puis par la valle de Ia rivi�re Morava, traversant Ia Grande Porte Morave
et longeant I'Eibe, ils ont arrive chez les Dani et enfin dans I' Îie Thule (SuMe
de sud-ouest).
D'apr�s l'oppinion de l'auteur, jusqu'â present, il n'y a pas ni des donnes
archeologiques ni des sources ecrites pour localiser en 512 la route de Herules
et une pays des Sclavins dans la zone extracarpathique (Oltenie, Muntenie, Moldavie)
de la Roumanie.
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EXPLICATION DE LA FIGURE

La voie des H�rules â travers le pays de toutes les Sclavins d'apres les
sources �crits transmises par Procopius et les recherches arch�ologiques.
1. Sirmium; 2. Singidunum (Belgrade); 3. Drobeta; 4. Sucidava (Celei).

www.cimec.ro

D r u m u l Herulilor prin "tara t u t u ror Sclavilor" pe baza datelor transmise
de Prowpi u s şi a descoperirilor arheo logice.
1. Sirmium; 2. Singidunum (Belgrad); 3. Drobeta; 4. Sucidava (Celei).
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ENCOLPION DU BAS MOYEN AGE AVEC SAINT
GEORGES-MILITAIRE ET SAINT THEODOR
STRATI LAT D' APPIARIA
Gheorghi ATANASSOV

La forteresse antique d' Appiaria est situ�e entre le vil lage de R i ahovo,
la r�gion de Rouss� et le vil lage Nova Tcherna, la region de Toutrakan, s u r
la colline Hisarlaka qui s e trouve au bord meme du Danube 1 ) . Elle est marquee
comme une station de voyage sur la limite danubienne des le II-III s. dans
la Tabula Peu t igeriana. Plus tard les chroniqueurs antiq ues et byzantins en parlent
souven t au IV-VI s. 2) Les etudes archeologiques partielles constatent que la
vie dans le castel a ntique cesse vers la fin du VI-VII s. et aussi Theophylacti
Simocatte indique specialement que la forteresse a et� prise et i ncendiee par
des avares et des slaves en 5743) . Grâce â Ia d�couverte de monna ies byzan t ines
de Leo n VI (886-9 1 2), de phollis anonymes classe A2 de 976-1 030 (35) et
classe B de 1 030 (35)- 1 042, ainsi qu'un materiei archeologique de masse (c�ram ique
et parures), i l a etc possible la localisation d'un habitat du Bas Moyen âge
bulgare, du IX-XI s. 4 ) Mais avant de faire des fouilles archeologiques systematiques
on ne peu t pas repondre si â la place du castel abandonne a u VII s. a �t�
erec une nouvel le localite ou bien la forteresse a ete renouvellee et au IX-XI
s. ici i l y a eu une fortifica tion protobulgare. D'a il leurs les trouvai lles d u terrain
temoignent que vers le milieu du XI s. la vie dans la localit� cesse ainsi que
dans de dizai nes d'autres forteresses et localites en Dobroudja apres les i nvasions
des Petchenegues 5) .
Non sans raison nous nous arretons sur la vie jus tement dans cette
localite. De cet te fa�Jon nous avons la possibilite r�el de fixer, le plus gen�ralemen t,
la datation d'un rare encolpion d' Appiaria dont la limite i n ferieure ne peut
pas descendre au dessous du IX s. et la limite superieure ne s'�leve pas a u
dessus du deuxieme quart du XI s . Quand meme c'est une chronologie tres
i mpr�cise d es monuments de ce type mais elle peut etre pr�cis�e â Ia base
de paral leles et d'une analyse du s tyle des representations.
L'encolpion est moule en plomb et il a la forme d'un quatre- feu illes
mais q u i peut aussi parter !'idee d'une croix (fig. 1 ) . En tre les branches sem i ro ndes
s'elevent de peti tes saill ies en forme de bouclier. Au centre, â l'endroit d u
croisement, s u r l'une des faces dans un medaillon rond, flanqu� de deux guirlandes
en perles de vcrre, est presente en bas relief un buste de Saint Georges. La
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figure est d�t�rior�e mais quand meme on peut distinguer le visage rond, imberbe,
Ies cheveux frises, d rus, en boucles et le nimbe grenu. On voit encore que
le saint est habill� en c6tte de maille sur Jaquelle est bouton n�e une h lamide.
On peut aussi distinguer clairement dans la main droite une pique i nclin�e
devan t le corps et u ne epee tenue dans la main gauche sous le croisemen t
ce q u i fai t penser qu'elle est dans un fourreau. Autour de la tete il y a une
i nscription en orthographe greq ue de Jaquelle n'est pas conserve que le sigle
OA (riOS') â d roite du nimbe et fE (OPriOS) â gauche du ni mbe.
S u r J'autre face on voi t le buste du Saint Th�odor dans un medaiiJon
rond, flanqu� de bords bas. Autour de la tete il y a un nimbe et le visage
est portraitis� et repr�sente selon Ies exigences de J 'iconographie-visage ova le,
cheveux d rus, barbe allongee, moustaches, sourcils epais. Parei llement ă Saint
Georges il porte une c6tte de mai lle et devant la poitrine est boutonnee une
h lamide. Dans le main droite i l tient aussi une pique incli nee devant le corps
et de la main gauche le fou rreau d'une ep�e sous le croisement. Au tour du
n imbe on peut l ire clairement une inscription OA (riOS) OEO.:lOP(OS'). Dans
le texte il n'est pas mentionne si le graveur a eu en vue Stratilat (Chef militaire)
dont Ia representation est inspiree de l'iconographie du Sa int provenant de
I 'Asie Mineure (de Cappadoce) ou bien de Tyron (recrue) dont Ies traits sont
J i�s ă l 'iconographie d'Aiexandrie. Mais on peut faire des concl usions en se
basan t sur p l usieurs particularites du style6) . Le visage ovale, les boucles des
cheveux disti nctement modeles et surtout la barbe divisee en deux fuseaux temoignent
q ue le peintre a connu et strictement suivi l'iconographie de I'Asie Mineure
de Saint Theodor Stratilat7 ) .
Toute Ia surface sur les deux faces des branches semirondes et Ies saill ies
en forme de bouclier sont rempl ies par un o rnement representant un coeur
q u i passe i mperceptiblement en palmette de trois feuilles.
S u r le bras vertical on peut remarquer J'endroit de I'orillon de suspension
qui aet� brise. Dimensions: ha uteur 3,3 cm, largeur 2,9 cm.
La forme meme du m�dai l lon est rarement rencontree dans l'art decoratif
d u Moyen âge. D'une part elle rappelle une croix mais d'autre part les quatre-fei l les
peut s'averer une allusion au martyrium. Et cela n'est pas �tonnant parce que
d'apr�s Ies sources ecri tes et plus specialement d'apr�s Ia litterature hagiographique
en Asie Mineure, i l existent des martyriums I ies aux reliq ues d u Saint Georges
ainsi q u 'â ceux du Saint Theodor Stratilat8) . On ne peut pas dire comment
ils etaint exactement, mais dans ce cas cela est sans aucune importance pa rce
q ue le graveur du Moyen âge ă peine avait-il une idee de ces constructions.
Mais J 'idee de Ia plupart des martyriums comme r�sultat d'une t radition antique
de J'Orient ont ete construits en forme de quatre-feuil les s'avere vraisemblable
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grâce â Ia ressemblance de ce plan avec la croix, J . Une rel iquaire de pareille
forme d u X s., conserv�e dans la cat h�drale d'Amiens confirme une telle supposition.
En m�me temps i l fau t fire qu'au X-XI s. les quatre-feuilles p�n�tre tr�s vite
dans Ia peinture en g�n�ra l, comme cadre d'ornements dans Iequel sont repr�sent�es
aussi des sc�nes et des i mages diff�rentes de celles l i�es aux martyrs. Cela
est tr�s important surtout pour la peinture en miniature de laquelle il y en
a des d izai nes de repr�sentations en Byzances ainsi que dans son milieu culturei 10 ) .
Enfin aux bords de ces m�daillons carr�s on rencontre des guirla ndes compos�s
de motifs en forme de coeur remplis des palmettes comme celles de l 'enco lpion
d'Appiaria. D'ailleurs cela est un motif prer�r� des peintres byzantins, de q uoi
t�moignent un grand nombre de sculptures (y compris provenant de Constantinopole)
de miniatures, de fresques conserv�es â Cappadoce, de monuments de la plastique
d�corative etc1 1 ) .
Son adoption en Bulgarie aussi au X s. est tr�s large en jugeant des
repr�sentations sur la c�ramiques de Preslav, la sculpture la miniature 12) ainsi
que sur de centaines d'appliques trouv�es sur des ceitures de Bulgarie de Nord
Est 13 ) .
On remarque une utilisation dans de diff�rents sens du quatre-feu i lles
comme cadre de diff�rentes repr�sentations religieuses et de la d�coration or
nementales compos�e de motifs en forme de coeur remplis de palmettes. Evidem ment
son sens comme symbole de martyrium peut �tre �ventuellement justifi� uniquement
s'il encadre des images de martyrs ou bien des sc�nes de leur vie. L'ord re
de grand martyr d u Saint Georges et du Sai n t Th�odor pr�supose un tel raisonnement
mais â cette �tape i l ne peut �tre qu'une hypoth�se. Si le maître a eu vraiment
cette id�e en r�alisant cette forme de l 'encolpion alors les palmettes aussi
( les sai l l ies en forme de bouclier resemblent aussi â des feuil les de palme)
peuven t renforcer le th�me de l'immortalit� des saints militaires grands martyrs
parce q ue dans Ia Bible m�me il est dit que le juste va fleurir â l'�tern it�
comme le palmier et comme le palm ier �ternellement vert va recevoir I'immortalit�
avec des faits dignes (Psaumes 91, 1 3). Pour les saints militaires Ies plus populaires
une pareille a ll�gorie est tout â fai t justifi�e.
Comme nous avons d�jâ mentionn� 14 ) les encolpions en forme de q uatre
feu il les sont rares dans l 'art d�coratif chr�tien. Une ressemblance formelle existe
entre la trouvaille d'Appiaria et les encolpions de Kiev15 ) , Hersones 16 ) , Georgie 17 )
et un exemplaire conserv� dans le palais des armes â Moscou 18 ) . Sur tous
ces exemplaires nous remarq uons diverses images et sc�nes-avant tout le Crucifix
sur la face et sur I'envers la Sainte Vierge, Saint Spiridon, Sai nt Nicolas, Saint
Eus tache mais n u l le part des saints militaires-martyrs. Tout cela confirme encore
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une fois Ia consid�ration qu'il n'est pas obligatoire que la forme du quatre-feui lles
symbolise une construction materielle.
La source premiere des encolpions de cette forme est probablement Con
stantinopole d'ou provient encore un monument 19 ) . D'ailleurs i l ressemble â
cel u i d'Appiaria non seulement par ses dimensions et sa forme mais aussi par
Ies saill ies analogues en forme de bouclier se trouvan ts entre les cadres et
enfi n par Ies motifs o rnementaux analogues comprenants un coeur rempli d'une
palmette, grav�s autour de l'image d u saint sur le bras semironds. Nous d�couvrons
les m�mes o rnements aussi autour de l'image du sain t Spiridon s u r l'encolpion
d u Palais des armes â Moscou. Il fau t ajouter aussi que presque tous les encolpions
de ce type sont fai ts en email ce qui suppose q ue la tro uvaille d'Appiaaria
est une copie de ces oeuvres du haut an decoratif. D'el le vient ainssi !'idee
de l a guirlande en perles de vene (v. l 'exemplaire de Moscou) autour de l'image
de Saint Georges) .
A part les prototypes et les sources d'infl uences, Ies paralleles mentionn�s
aident â pr�ciser la datation du monument d 'Appiaria parce q ue tous sont
d�termi nes comme p rovenants du XI s. Une information supplemen taire dans
ce sens, nous pouvons recevoi r d u s tyle et de l'iconographie des saints sur
le medaillon meme.
Saint Georges et Saint Theodor Stratilat comme un couple sont les sai n ts
m i l i ta ires le plus souvent repr�sent�s dans l'art chr�tien a u cour de tout l e
Moyen âge 20 ) . A u X s. â l 'epoque des empereurs bel liqueux mac�doniens, de
grands martyrs represen tes surtout en hyton et avec des croix s u r la poitrine21 ) ,
i ls se transforment en militai res et i ls se resti tuent Ies prerogatives m i l i ta i res
du bas christian isme22) . Les combats incessan ts avec lesquels se caracterise cette
p�riode, exigent des protecteurs militaire.s et des commandants pour les victoires.
Ces fonctions sont prises surtout par Saint Georges, Saint Th�odor Stratilat
e t Saint D i m i tar ce qui d�termine les changements dans Ieur iconographie. Les
hytons et les habits de patriciens cedent la place aux c6ttes de maille et aux
armures, les croix aux piques et aux �pees et l 'expression humble de martyr
est rem p lacee par les poses viriles.
Ainsi au X-XI s. s'imposent trois iconographies militaires de base-fantassi ns
debo u t, en toute taille, cavaliers combattant le d ragon et des repr�sentations
de bus tes 23) . La dern iere est appliqu� le plus souven t dans des cas sp�ciaux
l i �s avan t tout â u ne surface de repr�sentation limit�e, comme il en est le
cas de I'encolpion d' Appiaria. On ne rencon tre pas souven t Ies paralleles de
cette iconographie mais i l en existent des t�moignages surtout au X I s. sur
des meda illon avec Saint Theodo r de Ia region de Preslav (fig. 4), de Hersones,
de la col lection de Hanenko et le plateau en argent de Perm 25 ) , ainsi que
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s u r les representation des bustes de saints sur le psautier de Vassillii I 126 )
et une ice,ne au monastere de Sinaia Sainte Catherine 27 ) .
Dans le sens de I'iconograph ie les analogues les plus directs sont sur
u n triptyq u e en ivoire du X-XI s. conserve au Louvre28 ) . II y est representee
Ia Sain te Vierge flanquee de medaillon avec des bustes de saints. Dans la partie
inferieure parallelement et opposes I'un â l 'autre sont represen tes Sai n t Georges
et Saint Theodor dans les vttements de militaires tenant dans la main d ro i te
une pique i nclinee devant la poitrine et dans la main gauche une epee sous
l e c ro i s e m e n t Q ua n t au s tyle e t â rea l i s a t i o n , Ies n o mb r e ux p a ra l l el e s d e s
representations sur le medaillon d'Appiaria peuvent ttre decouverte sur des
d izaines de sceaux byzantins en plomb, lesquels possedent une datation plus
p recice, nous di rigeant de nouveau vers la fin du X-XI s. 29 ) Voi tă pourquoi
je s uppose que Ies premieres images iconographiques de Saint Georges et de
Saint Theodor, du monument dont nous parlons, sont des imitations des sceaux
rencontres souvent dans les forteresses du Bas Danube et surtout â Drastar
(fig. 3) 30) . A Ia difference des sceaux et de la plupart des oeuvres plastiq ues,
sur le medaillon, o n peut remarquer un petit ecart de l'iconographie de base.
D a ns l e s d e u x r e p r esen t a t i o n s m a n q u e n t l es p e t i t es b o u c l i e rs r o n d e s , t re s..
caracteristique et â part la pique les saints tiennent une epee dans u n fou rreau.
Mais tout cela ne peut pas lever en principale le probleme de l'apport
â l'iconographie de Saint Georges et de Saint Theodor parce q ue mtme rarement
o n rencontre l'epee dans Ies ateliers de la capitale (le triptyque d u Louvre)
ainsi q ue dans des oeuvres provenantes de la province (le vene de Perm et
le moule de Stara Zagora).
Je suis persuatle que l'encolpion d'Appiaria est l'oeuvre d'un artisan p rovincial
de la fin d u X s. - le debu t d u XI s. et s'avere l'imitation des exellents medaillons
en email des grands centres imperiaux et en premier lieu
Constan tinopole.
Il est possible q u'el soit realise dans cette zone parce qu'â Constantinopole
1
et dans les forteresses environnants (Tzar Assen, Sredichte, Roulno, Skala) grâce
â un grand nombre de semi fabriques, il est prouvee l 'existence de la production
de croix et d'icânes en plomb31 ) . Un autre monument analogue suggere le fai t
que le medaillon d'Appiaria soit realise dans un atelier se tro uvant p e u t ttre
dans cette zone. Sa photo est conservee dans le musee de DobritcM (fig. 2)
et o n a marque qu'il est tro uve par hasard quelque part en Bu lgarie de Nord-Est 32) .
On ne peut pas affi rmer categoriquemen t que les deux medaillons en plomb
sont fai ts la mtme moule mais i l est sOr qu'ils proviennent d u mtme atel ier.
Et pourant nous ne pouvons pas determiner sa loca lisation parce q ue ce sont
des objets faci lement transportables et qui sont disperses par differentes voies.
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Recemment â Stara Zagora (Beroe) a ete decouverte le moule de medaillons
sur lequel est prepresente Saint Georges dans une iconographie analogue â celle
de l'encolpion d'Appiaria33) . Il faut encore ajouter qu'au X-XI s. Saint Georges
et Saint Theodor Stratilat sont parmi les saints les plus populaires en Byzance,
la veneration envers lesquels a ete activisee surtout dans la �eriode de la guerre
bulgaro-russe-byzantine en 968-971 en Bulgarie de Nord-Est ) . Apr� la guerre
dans les forteresses le long du Danube (il est possible qu'Appiaria soit l'une d'elles)
dans les environs de Drastar s'istallent les garnisons byzantines lesquelles soutiennent
et renforcent le culte vers les saints militaires. Cela trouve des confirmations materielles
â travers un grand nombre d'ic(mes, de croix et de medaillons avec leurs portraits
militaires de Dobroudja35) .
L'actualite de St. Georges et de St. Theodor comme des militaires protecteurs
recroit de nouvelles dimensions dans le Bas Danube parmi la population bulgare
et les garnisons byzantines dans le deuxi�me quart du XI s. Ce sont les annees
d'invasions apocaliptiques des petchen�gues qui mettent fin â la vie en Appiaria
(et plus precisement l'invasion de 1036) et s'av�rent comme une sorte de terminus
ante quem pour l'utilisation des medaillons 36) .
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266-274;

Istoria na Balgaria, 2. Sofia,

1981,

s.

366.

D'ailleurs St. Georges est le patron

de la dynastie macedonienne et ensemble avec St. Theodor Stratilat, a de pareilles medaillons d'Appiaria,
des representation de bustes sur les drapeaux autour du portrait militaire de Vassilii I l sur le psautier
de Venise. In: A. Grabar. Op. cit., p. 174.
35. G. Atanassov. Srebarm medalion s obrazxite na pr. Daniil i s�·. Georgi ot rannosrednovekovraata

krcpwt do

s.

olomi ikinki .. , s.
.

35-44.

3, 1990,
24, 1988, s. 105; G.

Archeologia, XXX I I,

Tzar Assm, Silistrensko.

tvorba raa steatitova ta plastiko ot Silistra.

- INM

Vama,

s.

fig.

1;

K.

Totev. Edna

A propos des garnisons byzantines autour de Drastar voir; lv. Boj ilov. Anonimat

raa Hase. Balgaria i Vizantia fiD Dolnia Dunav v kraia raa X v. Sofia,

36.

43,

Atanassov. Ram10srednovekovrai

P. Diaconu . Les petch�ntgues au Bas-Danube. Bucarest,

1970,

p.

1979,
44-54;

s. 120.
V. Topkova-Zaimova.

Do/ni Dunav

granitcna zoraa fla vizantiiskia zapad. Kam istoriata na sevemite i severoiztotcflite zemi

kraia

XII v. Sofia,

fla X

1976,

s.

71.
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1

tJ

Fig. l.

Le

1

medaillon d'Appiaria, (la fin d u X
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2.

" "'

le debut du X I s.)

3
2.

o
1

1

1

C lfll

Fig. 2. Le mMaillon de Bulgarie de_ Nord Est avec St. Th

odor (d'apres une photo de V. Yotov)
Fig. 3. Sceau en plomb avec St. Theodor Stratilat de Roman Diog�ne de
Vetrene (XI. 2)
Fig. 4. MMaillon de bronze avec St. Tbeodore Stratilat de Varbiza region
de Preslav (XI. s.)
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NOI DESCOPE RIRI MONETARE BI ZANTINE IN
DOBROGEA
Oana DAMIAN

Datele cunoscu te până in prezent despre moneda bizantină in Dobrogea
secolu l u i al X-lea 1 ) s u n t imbogătite prin intermediul unor descoperiri 2) făcute
in două d i n tre cetăţile ridicate "a fundamentis" de către bizantini, Proslavita-Nufăru3 )
ş i Vicina-Păcu iul lui Soare 44 ) .
Prima monedă (fig. 1/1 ) reprezintă o piesă de aur emisă in perioada asocierii
la dom nie a impăratilor Constantin al VII-lea şi Roman al II-lea (945-959) 5 ) , descoperită
la Nufăru cu ocazia campaniei de cercetări arheologice desfăşurate aici in 1989
in curtea dispensarului uman6) , in caseta 1, la adâncimea de 2,65 m.
Av.
RO mA n 1 A4 q q o ' "R'
c o n s \, A n -c. ' c E

Busturile împăraţilor alăturate, la stânga Constant i n al VII-lea, la d reapta
Roman al II-lea, purtând coroană cu cruce şi ţinând împreună o cruce d ublă.
Rv
+ r h s X P S 1< E >< R E <i N A H Tt Y m

B ustul l u i Iisus Christos n imbat, cu cruce, din faJă, binecuvâ n tând cu
mâna dreaptă, iar in stânga ţinând evanghelia.
solidus � 4,4 1 g 18 1 9 mm.
(C. Morrison, Il, p. 570, tipul 1 1 , pl. XXVII, n r. 15); fig. 1/1.
Monede de aur emise in timpul domniei acestor impărati au mai apărut
în spatiul dobrogean la Esech ioi 7 ) şi Murfatlar8 ) , câte un exemplar, la Constanţa9)
- 3 exemplare, precum şi la Balcic 10 ) ş i Silistra 1 1 ) - câte 2 exemplare. Se înregistrează
de asemenea şi o serie de piese cu locul descoperirii neprecizat, in afa ra ment i u n i i
c ă au fost găs ite in Dobrogea 1 2) . Acestor descoperiri izolate li se adaugă cele
42 de exem plare provenite din tezaurele de la Greci 13 ) (34 de piese) şi Valul
lui Traian 1 4 ) (8 monede). Moneda de la Nufăru apare ca prima de acest tip
descoperită in nordul Dobrogei, având in vedere că exem plarul provenind de
la Isaccea es te de fapt din bronz aurit 1 5 ) .
P iesa respect ivă se adaugă celor deja semnalate in Dobrogea pentru secolele
6
VII-X1 ) , această regiune neî ncetând să facă parte din zona de difuziune a mărfurilor
bizantine, ceea ce exp lică in fond de ce singurele monede ce au circulat aici
in secolele amin tite sunt emisiunile constantinopolitane 17 ) . Începu tul de reviriment
inregistrat in pătrunderea monedei bizantine in Dobrogea la cumpăna veacurilor
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IX-X18) va u rma un curs ascendent, culminând cu perioada domniei lui Constantin
al VII-lea şi a asociaJilor săi 19) .
Următoarele două monede (miliaresia) sunt piese de argint emise in perioada
domniei lui Ioan 1 Tzimiskes (969-976) şi descoperite, una Ia Dervent20) (fig. 1/2),
cu prilejul cercetărilor arheologice din 1967, cealaltă Ia Păcuiul lui Soare21 ) (fig.
1/3).
Av.
•
.

-

.

.

-

+ I W A h n'

E n x . w �V 'l

o

C. R A T 1 E V.S €

o'

oAS I L E VS
R O m At W '
.
-

.

.

.

-

Rv. Cruce plasată deasupra a două trepte. Î n centru, un medalion cu bustul
lui Ioan 1 (cu barbă) purtând stemma, îmbrăcat cu clapotos loros. La dreapta
1 /W, la stânga

A/n.
-1- I Y> S Y S X R I

�
S ZYS n l CA

Î n jur trei cercuri tip chenar. Pe cercul intermediar 8 globule.
miliaresion � 2,44 g 0 22 mm.
batere, stare bună de conservare.
(C. Morrisson, II, p. 595, pl. LXXX/AR/03); fig. 1/2.
Acelaşi tip.
miliaresion � 2,43 g 0 21 mm.
batere, ruptă in partea superioară, reversul şters; fig. 1/3.
Astfel de piese au mai fost descoperite in Dobrogea bizantină la Constanta22)
2 monede, Valul lui Traian23)
un exemplar şi Medgidia
o monedă aflată
intr-o colectie particulară ce provine probabil din Dobrogea24) , precum şi Silistra 25 )
8 exemplare şi in districtul Sumen 27)
1 1 exemplare.
5 exemplare, Preslav26)
Acestora li s-ar putea adăuga, eventual, exemplarele similare din tezaurul de la
Călăraşi28) , în legătură cu prezenta cărora la nordul Dunării s-a emis ipoteza conform
căreia ele ar proveni de fapt de la Silistra de unde ar fi ajuns la Călăraşi prin
intermediul zarafilor sau al coleqionarilor29) .
Legat de prezenta miliaresion-ului in Dobrogea bizantină, in afara descoperirilor
monetare propriu-zise, trebuie amintită şi o foiJă de plumb circulară, cu diametrul
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de 27-3 1 mm, găsită la Silistra, purtând amprenta unei matrite pentru baterea
monedei de argint, din timpul lui Ioan I Tzimiskes30) . Această descoperire, împreună
cu relativ marea concentrare de monedă de argint de acest tip in nord-estul Bulgariei31 ) ,
1-au determinat pe cercetătorul bulgar Ivan Iordanov să emită ipoteza existentei
unui atelier monetar bizantin care insotea armatele împăratului Ioan 1 Tzimiskes
in actiunea de recucerire a regiunilor Dunării de Jos, actiune culminând cu asediul
Dristrei din vara anului 971 32) . Existenta unei astfel de monetării se explică prin
necesitatea dispunerii de către împărat de mari sume de bani destinate plătii ostaşilor
antrenati in operatiunile militare şi care nu puteau fi acoperite doar de emisiunile
constantinopolitane33) . Monedele de la Dervent şi Păcuiul lui Soare, ca şi celelalte
descoperiri amintite de pe teritoriul românesc, se adaugă celor din spatiul geografic
bulgar, confirmând in fond părerea exprimată de Ivan Iordanov. Ne permitem totuşi
a avansa, cu rezervele de rigoare, ipoteza potrivit căreia amprenta de plumb a
matritei miliaresion-ului ar fi indiciul unei încercări de falsificare a originalului34) .
Ultimele monede (fig. 1/4-5) care ne vor retine atentia sunt tot de argin t
şi provin d e la Dervent, fiind descoperite cu ocazia săpăturilor efectuate aici in
1 965 35 ) . Ambele exemplare au fost emise in perioada domniei impăratilor Vasile
al I I-lea
Constantin al VIII-lea (976-1025).
•
Av.
- · . 
•

+ oA S I L ,
C W 5 'G A l1 '
n O R FV R 09
n 1 S T V 'b A S '
R w 111 A I W 1

Rv. Cruce (in centru X, pe hastă \:1 ) deasupra unui glob şi a patru
trepte. Bustul văzut din fată al lui Vasile al I I-lea cu barbă la stânga şi cel
al lui Constantin al VIII-lea la dreapta, amândoi purtând stemma. Vasile al II-lea
este îmbrăcat cu clapotos loros, Constantin al VIII-lea cu chlamida.

o A S I L E t c e w n s t1
miliaresion l 1,88 g 0 21 mm.
batere, stare bună de conservare.
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(C. Morrisson, II, p. 609, tipul 2
pl. LXXXII/AR/OS); fig. 1/4.
Av.
.
-.

cruce intre două busturi, modul mic;

.

+ o A SI L}
c c w h s -c 1 n"
n O R F V l O r)
(1 \ S T O i o A S '
R w m /\

1 w

ruptă in partea inferioară.
Rv. Identic cu al monedei prezentate mai sus.
miliaresion, ' 1,95 g 111 22 mm.
(C. Morrisson, II, p. 609, tipul 2, pl. LXXXII/AR/OI); fig. 1/5.
În afara acestor monede, in spatiul dobrogean mai este semnalată o singură
descoperire de acest gen la Mahmudia36), la care se adaugă două piese emise in
timpul aceloraşi impărati găsite in nord-estul Bulgariei, in districtul Sumen37).
Cele patru monede de argint amintite38) se inscriu in tabloul deja con turat
al pătrunderii monedei bizantine in noua provincie, cu precizarea că emisiunile
respective sunt deosebit de importante pentru marcarea momentului cuceririi tinuturilor
Dunării de Jos in timpul lui Ioan 1 Tzimiskes şi al continuitătii dominatiei bizantine
in perioada de inceput a domniei lui Vasile al Il-lea.
Aceste descoperiri imbogă{esc imaginea circulatiei monetare bizantine in regiunea
Dunării de Jos in secolele VII-X, mărturie a mentinerii legăturilor intre Imperiul
bizantin şi această zonă39), a controlului imperial asupra gurilor fluviului40) , a interesului
constant al imperiului pentru litoral şi linia Dunării, pe care le-a supravegheat şi
chiar le-a stăpânit efectiv41 ) în secolul X, ca şi in cele următoare.
NOTE

1. Vezi in acest sens 1. Barnea, in 1. Barnea, Şt. Ştefănescu, Din istoria Dobrogei. Bizamini,
rom4ni si bulgari la Dunărea de Jos, voi. I II, Bucureşti, 1971, mai departe DID III, p. 19-23; 325-330;
idem, Dobrogea fn secolele VII-X, Peuce, 2, 1971, p. 214; O. l liescu, in 1. Barnea, O. lliescu, Corina
Nicolescu, Cultura bizantină fn Rom4raia, Bucureşti, 1971, mai departe Cultura bizantină, p. 175-181,
250-256

şi bibliografia descoperirilor; Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu,
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Al.

Popeea, Monedele bizamine

din coleqia Muzeului de istorie naJională si arheologie CorJStanJa, mss,

1977;

E.

Moraede bizantirae di11 secolele VII-X descoperite tra nordul Dobrogei, SCN, VII,

Oberliinder-Târnovean u,
1980, p. 163-165; Gh.

Poenaru-Bordea, 1. Donoiu, ComribuJii la studiul pătrunderii monedelor bizamine fra Dobrogea fn secolele
VII-X, BSNR, 75-76, 1981 -82, 129-130, p. 237-251; G. Custurea, N.S. Andronescu, Unele consideraJii
asupra circulaJiei monetare fn Dobrogea fn perioada 969-1092, Pontica, XIV, 1981, p. 221-236; G.
Custurea, Unele aspecte privind peraetraJia moraedei bizamirae tn Dobrogea tn secolele V/ll-X, Pontica,
XIX, 1986, p. 273-277; idem, Schimburile ecoraomice fra regiunea danubiano-pontică fn secolele VII-XI,
Pontica, XXIV, 199 1 , p. 386-393; Gh. Manucu- Adameşteanu, Tomis-Constaratia-CotJStatiJa, Pontica, XXIV,
1991, p. 299-327. Acestora li se adaugă cronicile descoperirilor monetare publicate in revistele Dacia,
SCIV, SCIVA, Pontica şi Peuce. Vezi de asemenea 1. lordanov, în Dobrudza. Etudes ethtao-culture/les,
Soria, 1 987, mai departe, Dobrudza, p. 182-193 şi anexele 1 şi II.
2. ldentiricările a u fost făcute in conformitate cu Cecile Morrisson, Catalogue des momaaies
byzamines de la Bibliotheque Natio11ale, tome I l, Paris, 1970, mai departe C. Morrisson, Il.
3. Pentru informatii in legătură cu cercetările de la Nufăru vezi raportul de săpătură preliminar
publicat de Silvia Baraschi, N. Moghior, Date 11oi despre fortificaJiile medievale timpurii di11 complexul
arheologic de la Nufăru-Jlgani (Cercetările dira 1978-1983), SMMIM, 17-18, 1984-1985, p. 144-151. Pentru
identificarea aşezării de la Nufăru cu Proslavita vezi Silvia Baraschi, Sur la topographie ponto-danubienne
au Moye11 Age, /, Proslavica, RRH, XVIII, 1-2, 1989, p. 52-68. Pentru problemele circulatiei monetare
de la Nufăru vezi E. Oberliinder- Târnoveanu, Gh. Mănucu-Adameşteanu, Monede din secolele XIJ-XW
descoperite la Nufăru, jud. Tulcea, Peuce, 9, 1984, p. 257-266; Gh. Mănucu-Adameşteaou, CirculaJia
monetară la Nufăru f11 secolele X-XIV, Peuce, 10, 1991, p. 497-554.
4. Pentru cetatea de la Vicina-Păcuiul lui Soare vezi P. Diaconu, D. Vîlceanu, Păcuiul lui
Soare. Cetatea bizamină, 1, Bucureşti, 1972; P. Diaconu, Silvia Baraschi, Păcuiul lui Soare. Asezarea
medievală (secolele XIII-XV), Il, Bucureşti, 1977; P. Diaconu, Păcuiul lui Soare- Vici11a, Byzantina, 8,
Thessalonic, 1976.
5. Identificarea primară a monedei i-o datorăm domnului Gh. Poenaru Bordea, căruia ii
m ultumim. Piesa ne-a fost oferită spre publicare de regretata cercetătoare Silvia Baraschi, responsabila
şantierului de la Nufăru (vezi şi Gh. Poenaru Bordea, B. Mitrea, Dtcouvertes monttaires eta Roumanie
1989 (XXXI//), Dacia, NS, XXXIV, 1990, p. 307, nr. 120) .
6. Pentru cercetările din această zonă vezi o serie de informatii la Silvia Baraschi, N. Moghior,
op. cit. , p. 147-149. Vezi de asemenea Silvia Baraschi, Oana Damian, C. Andonie, P. Damian, Date
noi privind fortificaJiile medievale timpurii de la Nufăru, sub tipar.
7. B. Mitrea, Dtcouvertes rtcemes et plus anciemacs de mmmaies aratiques et byzantincs en
Roumanie, Dacia, NS, XIII, 1969, p. 550, nr. 66; idem, SCIV, 20, 1969, 1 , p. 171, or. 66.
8. Gh. Poenaru Bordea, Al. Popeea, Moraede bizantilae din coleqia Muzeului de arheologie
ConstanJa, mss. (apud 1. Barnea, DID III, p. 20, nr. 47 ) ; vezi de asemenea Gh. Poenaru Bordea,
R. Ocheşeanu, Al. Popeea, op. cit. , nr. 1009 (apud Gh. Mănucu-Adameşteanu, Tomis-Constamia-Co11stanJa,
Pontica, XXIV, 1991, p. 304 şi n. 25) . Folosim această ocazie pentru a-i multumi domnului Gh.
Mănucu-Adameşteanu de a ne fi pus la dispozitie manuscrisul studiului său.
9. Gh. Poenaru Bordea, Al. Popeea, op. cit. (apud 1. Barnea, DID III, p. 20, n. 44) ; vezi
de asemenea Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, Al. Popeea, op. cit. , nr. 1010, 1024, 1028 (apud
Gh. Mănucu-Adameşteanu, op. cit. , p. 305, n. 26).
1 0. 1. lordanov, op. cit. , p. 186, tabl. 1, p. 188, 203, annexe 1.
1 1 . Ibidem, p. 186, tabl. 1, p. 188, 205, annexe 1.
12. B. Mitrea, op. cit., Dacia, NS, VII, 1963, p. 597, nr. 51; ibidem, SCIV, 14, 1963, 2,
p. 472, nr. 51. Acestei piese i se pot adăuga 3 monede de aur aflate in colectia muzeului din Constanta
(Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, Al. Popeea, op. cit. , nr. 1008, 1046, 1047
apud Gh. Mănucu
Adameşteanu, op. cit. , p. 304 şi n. 25 ) . Ve�i de asemenea şi cele 7 exemplare găsite în Dobrogea
şi mentionate de 1. lordanov, op. cit. , p. 189, tabl. Il.
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1 3. B. M itrea, op. cit. , SCIV, 1 6, 1965, 2, p. 618; 1. Barnea, DID, III, p. 23 şi 330; o .
l liescu, op. cit. , p. 185, cal. nr. 412; Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, AL Popeea, op. cit. , Gh.
Poenaru Bordea, 1. Donoiu, op. cit. , p. 245-247.
14. B. M itrea, op. cit. , Dacia, V, 1961, p. 593; 1. Barnea, DID III, p. 23; O. lliescu, op.
cit. , p. 1 85 , cal. nr. 407; Gh. Poenaru Bordea, R. Ocheşeanu, AL Popeea, op. cit. , Gh. Poenaru
Bordea, 1. Donoiu, op. cit., loc. cit.
15. AL Popeea, Monede bizamine din nordul Dobrogei, SCN, VI, 1975, p. 239; ibidem , Peuce,
IV, 1973-75, p. 180, nr. 31.
1 6. Vezi n. 1.
1 7. Vezi P. Diaconu, Quelques probUmes de la pt!riode comprise emre le VIle sitcle et le
commencemem du Xe (Dobroudja), Dacia, NS, XVIII, 1974, p. 293, unde sunt amintite direrentele
rată de spatiul nord-pontic şi chiar rată de Moldova centrală in care au circulat şi monede arabe.
18. Gh. Poenaru Bordea, 1. Donoiu, op. cit. , p. 244-245.
1 9. Ibidem, p. 245-246; E. Oberliinder-Târnoveanu, op. cit. , p. 165.
20. Moneda descoperită la Dervent este amintită (cu precizarea dimensiunilor, greutiitii şi
locului descoperirii) de către O. lliescu in Cultura bizantină, p. 185, cal. nr. 410. Abse�a unor imagini
ale piesei respective ne-a determinat să reluăm publicarea ei.
21. Moneda, ca şi cea deja amintită de la Dervent, ne-au rost orerite spre publicare de
către domnul P. Diaconu căruia ii multumim.
22. Gh. Poenaru Bordea, A. Smaranda, Monede bizamine descoperite tn Dobrogea intrate într-o
coleqie din Bucuresti, BSNR, 70-74, 1 976-80, 124-128, p. 646, nr. 2; G. Custurea, Schimburile economice
tn regiunea danubiano-pontică tn secolele VIII-XI, p. 391, 393.
23. B. Milrea, op. cit. , Dacia, NS, XIX, 1975, p. 316, nr. 96.
"
24. Tudor Papasima, Monede bizamine din c4teva colecJii particulare, Pontica, XXIV, 1991 ,
p. 397, nr. 3; Gabriel Custurea, op. cit. , p. 391 şi n. 1 1 1 .
25. Pentru 5 exemplare vezi 1 . lordanov, 0/oven otpecatak ot matritza za srebami miliarensii
na Ioan 1 Tzimiskii (969-976), Numizmatika, 4, 1980, p. 17. Alte 10 piese se găsesc in colectia Pericle
Papahagi aflată la Muzeul National de Istorie a României ( cr. E. Oberliinder-Târnoveanu, Aspecte
ale istoriei politice si economice a Dobrogei tn sec.

VIII-X tn lumina monede/or bizamine din coleqia

comunicare la Sesiunea anuală de comunicări ştiintirice a Muzeului National
de Istorie a României, 14-15 decembrie 1993).
26. Ibidem.
27. 1. lordanov, Dobrudza, p. 189. Precizăm că acelaşi autor, în articolul său din Numizmatika,
4, 1 980, p. 17, aminteşte doar 5 exemplare in districtul Sumen.
28. 1. Dimian, C4teva descoperiri monetare bizamine pe teritoriul R.P. R. , SCN, 1, 1957, p.
1 99 aminteşte 5 exemplare. O. l liescu, op. cit. , p. 185, cat. nr. 409 mentionează 6 exemplare. "Tezaurul"
de la Călăraşi mai este adus in discutie şi de C. Preda (CirculaJia monedelor bizamine fn regiunea
carpato-danubiană, SCIV, 23, 1972, 3, p. 398, n. 22), Gh. Poenaru Bordea şi C. Popa (Noi date
File de istorie,
numismatice privi11d prezenJele bizanti11e tn C4mpia Rom4nă tn secolele IX-XI, l l rov
Bucureşti, 1 978, p. 1 38), precum şi de P. Diaconu (Pătrunderea pecem:gilor fn Cdmpia Romdmi si
argumemul numismatic, SCIVA, 35, 1984, 1, p. 70).
29. P. Diaconu, op. cit. , p. 71.
30. 1 . lordanov, Numizmatika, 4, 1980, p. 1 6-18, rig. 1 .
3 1 . Ibidem , p . 17.
32. Ibidem.
33. Ibidem.
34. O atare situatie nu ni se pare exclusă având in vedere descoperirea la lsaccea, pentru
mijlocul veacului al X-lea, a acelei monede de la Constantin VII
Roman II, la care "sub pojghita
de aur se vede arama" (AL Popeea, op. cit. , p. 1 80).

Acad. Pericle Papahagi,
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35. Ambele monede au fost incluse, cu date despre locul şi anul descoperirii, dimensiunile
şi greutatea lor, in catalogul publicat de O. lliescu in Cultura bizantină, p. 185, cat. nr. 4 1 1 . Faptul
că autorul nu oferă şi imagini ale monedelor in cauză, ne-a determinat să ne permitem, ca şi in
cazul miliaresion-ului din vremea lui Ioan 1 Tzimiskes de la Dervent (vezi n. 20), reluarea publicării
pieselor respective.
36. Informa1ie Gh. Mănucu-Adameşteanu pentru care ii aducem mu11umirile noastre.
37. J. Jordanov, Dobrudza, p. 189, tabl. Il.
38. Vezi şi monedele de argi,r t din timpul impăra1ilor Ioan 1 Tzimiskes şi Vasile al I I-lea
descoperite la Vetren, in apropierea Silistrei (G. Atanasov, Istoriceskij pregled, 48, fasc. 8-9, Silistra,
1992, p. 15).
39. 1. Barnea, DID J I J, p. 214.
40. P. Diaconu, La Dobroudja et Byzance a Npoque de la genese du peuple roumain (V!Ume-Xtme
siecles), Pontica, XIV, 1981, p. 218-219.
41. J. Barnea, op. cit. , p. 214; Gh. Poenaru Bordea, 1. Donoiu, op. cit. , p. 247.
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NOUVELLES DECOUVERTES MONETAIRES
BYZANTINES EN DOBROUDJA
(Resume)
L'auteur presente quelques decouvertes monetaires byzantines: une p iece
en or emise par les empereurs Constantin VII
Romain I I (945-959), trouvee
a Nufăru, dep. de Tulcea (fig. 1/1 ), et quatre exemplaires en argent provenant
des empereurs Jean 1 Tzimiskes (969-976) et respectivement Basile II Constantin
VIII (976-1028), trouves a Dervent et a Păcuiul lui Soare, dep. de Constantza
(fig. 1/2-5).
EXPLICATION DES FIGURES
Fig. 1

Monnaies byzantines decouvertes â Nufăru (1), Dervent (2, 4,
5) et Păcuiul lui Soare (3), emises par les empereurs Constantin VII
Romain
II (1), Jean 1 Tzimiskes (2-3) et Basile II
Constantin VIII (4-5).
Fig. 2

-

-

La carte des decouvertes monetaires mentionees.
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Fig.l -Monede bizantine descoperite la Nufăru (1), Dervent (2,4,5) şi Păcuiul
lui Soare (3), emise in timpul impăratilor Constantin VII
Roman II ( 1 ) , Ioan
1 Tzimiskes (2-3) şi Vasile II
Constantin VIII (4-5).
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Valul lui Traian

o
L E G E N DA :

SOkm

O Descoperiri monetare izolate.
O Descoperiri monetare În tezau re .
e Monedă aur Constantin VR - Roman D .
• Monedă argint Ioan I Tzimiskes .
• Monedă a rgint Vasile ][- Constantin VIII

Fig.2 -Harta descoperirilor monetare bizantine mentionate în lucrare.
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SUR LES SABRES DU BAS DANUBE

Par Valery YOTOV (Dobritch, Bulgarie)

Au VIle , VIIle siecles parmi les tribus de l'Eurasie se repand un nouveau
type d'arme: le sabre. Il est le resu ltat de l'evolution de la glaive, mais aussi
la consequencee du perfectionnement de l'equ itation, de la technique du combat
et de certai nes i n novations techniq ues, par exemple l'etrier et la selle.
Etant l 'arme du cavalier, le sabre contribue â la hegemonie militai re,
etablie en Europe de l 'est par les nombreux peuples turkmenes legerement armes.
Cependant, o n d iscute toujours a quel tribu donner la premiere p lace en ce
q u i concerne l'invention et le perfectionnemen t du sabre. Dans la pa rtie europeenne
de la CEI, en Hongrie et en Tchecoslovaquie on a decouvert plus de 300 sabres
q u i peuvent �tre dates du baut moyen âge. Dans ce contexte les sabres medieva ls
du B a s Danube sant t r�s peu nombreux. Jusqu'â presen t on ne connaissai t que
le sabre d u tombeau 27 de la necropole â Novi Pazar, une partie d u tranchant
de sabre de la m�me necropole 1 ) et quelq ues poin tes de sabres des premieres
fou i l les â Pliska 2) .
S u r la schema de l 'arme med ievale, le sabre est classe parmi les armes
o ffens ives pour combat corps â corps et il est destine â porter des coups tranchants
et per�ants. Le sabre se disti�que du palache et de la glaive, q u i sant d u
m�me groupe, p a r u n e curbu re d e la lame, p a r u n e inclination de I 'axe d e
l a poignee vers la partie tranchante e t p a r quelques autres elements.
Vu le petit nombre des sabres, leur determination doit etre con forme
aux classi fications dans la l itterature archeologique etrangere 3) , et leur datation
au mi lieu archeologique dans lequel ils ont ete trouves.
l. La sabre de la necropole â Novi Pazar (dessin 1 1 ) nous est con n u
grâce â un dessi n pas t res bien fai t e t grâce â u n e description sobre d u s sans
doute â son mauvais etait apres les fou i lles 4) . Dans son article "L'armement
des slaves et des protobu lgares" L. Bobceva propose un dessin et une description
d i fferents 5 ) . On peut accepter comme sures la grande longueu r d u sabre (96
cm) et la largeur de la lame (3,5 cm). Je dois soul igner tout de suite que
s i le sabre a ete decouvert dans un autre milieu archeo logiq ue, on devrai t
le dater apres le X e siecle. Etonnant est l'affi rmation d e S t . Stancev q u e l e
sabre s e d istinguait des sabres avares puisqu'il avait une poignee incli nee. Tou t

a u con t ra i re. Les sabres avares s o n t l o n gs (j usq u 'â 9 0 c m ) m a is d ro i ts e t l e u rs

poignees ne sant pas incli nees 6) . De la description de L. Bobceva, qui a peut-�tre
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vu le sabre, et du dessi n dans son article on comprend que le sabre n'a qu'un
seul tranchant et que les quil lons de la garde sant recourMs vers la lame.
Je considere que Ia datation du sabre de Ia necropole â Novi Pazar doit etre
con fo rme surtout â Ia date de la necropole Ia fin du VIIle s iecle7 ) . De cette
fa!fon elle nous presente un type transitoire des anciens sabres du VIle siecle,
comme Ies sabres avares et le sabre du tresar de Perech tepinsko, vers les sabres
du VIIle, IXe siecles qui deviennen t plus recourbes et plus courts.
2. Dans le musee d'histoire â Razgrad on garde un sabre en bon etat
(dessi n 12). Les renseignements sur sa decouverte sant contradictoires mais,
sans doute, il provient de la cite medievale sur l'antique Abri tus 8 ) . Le sabre
est long de 73 cm. La lame est presque droite avec un leger recourbemen t
dans sa partie inferieure. La pointe est cassee mais o n remarque qu'el le etait
aiguisee b ilateralement. La poignee, cassee elle aussi, est legerement i nclinee
vers la partie tranchante. La garde represente un cylindre aplati q u i s'elargit
et se termine par deux elargissements spheroidaux. Par la forme de la lame
et la position de la poignee ce sabre se rapproche du soi-disant type "sabre
hasar", connu par les nombreux exemplaires des necropoles sal toviennes et d u
Caucase d u nord et dates en tan t q u e groupe d u · VIIle et du IXe siecles 9 ) .
I l fau t q ue je pr�te attention a la garde specifique dant je n'ai pas pu trouver
d 'equivalent parmi les sabres publies de Ia CEI, Hongrie, et la Tchecoslovaquie.
Deux gardes identiq ues ont ete decouvertes dans la forteresse au village de
Rouino avec des outils 10 ) . Il convient de dater le sabre de Razgrad de la fin
d u IXe et d u debut du Xe siecles. Pout le moment, au moins, peu t-etre ce
il le plus exactement ce type d'arme, u t i l ise au moyen âge
sabre presente
sur le Bas Danube.
3. Un sabre en tres bon etat a ete decouvert en 1 989 lors des fou il les
a rcbeologiques dans la forteresse de la basse antiquite et dans une cite d u
baut moyen âge pres du vil lage de Debrene, dep. d e Dobritch (dessign 13) 1 1 ) .
La description de ce sabre donne la possibilite de designer et de preciser presque
tous Ies elements caracteristiques pour ce type d'arme. Le sabre est long de
8 6 cm. La l a m e e s t l eg e r e m e n t reco u rbee e t s es d e u x t i ers s o n t a i g u i s es
uni lateralement, le reste
bi lateralemen t. La poignee est inclinee vers !'axe
d u tranchant. Elle se termine par un pommeau piriforme. Conservees sant deux
plaques q u i ont une section en arc et qui, avec deux raccords et des tours
de fii fin o n t tenu des plaques en bois ou en os sur la fusee. La garde est
de fer aussi. Sa partie moyenne est legerement grossie et les q u i l lons, q u i
s a n t recoues vers l a Iame, s e terminent par des spheres. Il est evident q ue
sous l a garde i l y avait une plaque qui servait pour faire entrer le sabre dans
la gai ne d'une maniere plus serree. Sur la lame on voi t des traces de la gaine
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en bois et qui plus est de Ia gaine est conserve un des crampons et un bout
cylindrique.
Le sabre de Debrene a beaucoup d'analogues surtout en Hongrie, en
R ussie du sud et en Ukraine, que les chercheu rs constituent â part dans un
groupe et datent du X e et du Xle si�cles 12) . Le plus cel�bre exemplaire c'est
le soi- d isant "sabre de Charlemagne': qui se distingue par sa riche ctecoration 13 ) .
Le sabre de Debrene et I'exemplaire de Vienne ont la m�me fo rme de Ia lame,
de Ia garde et de pommeau. Des gardes ayant la m�me forme ont ete decouvertes
dans Ia forteresse du haut moyen âge pr�s du vil lage de Rouino et dans la
cite du haut moyen âge pr�s du vil lage d'Odartzi.
Le materiei archeologique, trouve Iors des fouil les â Debrene, avec 4
monnaies de Leon VI (886-9 1 2) date la cite de Ia courte periode entre la
fin d u IX e et le debut du Xe si�cles. Il faut que nous acceptions une telle
datation pour le sabre aussi. A propos des nombreux equ iva lents hongrois de
ce sabre i l convient de rappeler qu'en 895-896 Ies terres de Dobroudja du
sud furent l'objet de deux invasions devastatrices hongroises. Le plus souven t
on trouve les sabres du type auquel appartient ega lemen t celui d e Debrene
dans des tombeaux hongrois bicn que certains consid�rent q u'en Ukra i ne exista i t
un centre d e leur prod uction.
4. I l y a quelques annees dans le musce d'histoire â Sumen on a re'Su
un sabre, trouve dans la cite medievale, pr�s du village Tzani Guincevo, dep.
de Sumen (dessin 14) 14 ) . Le lame est leg�remen t courbee. La position de Ia
pointe est i nsolite: elle est recourbee vers le tranchant. La poignee est leg�rement
i ncline. Sur elle existen t toujours deux raccords. Dans sa partie moyenne la
garde est rhombique et ses deux quillons se terminenl par des sph�res. Sous
la ·garde la lame est ferree d'une courte plaque de cuivre, serva nt, comme en
est le cas avec le sa bre de Debrene, de I'introdu ire d'une maniere plus serree
dans la gai ne.
Un signe s u r pour dater ce sabrc c'est la garde qui se rapporte au
b
type I l , caracteristique pour le Xll e et le XIII e si�cles 15 ) . Mais d'autre part
le sabre est Iong de 101 cm, la lamc est la rge de 3 cm et elle n'est pas
tr�s cou rbee ce qui est caracteristique pour les sabres du X e et du Xl e s i�cles.
Au X l l l e s i�cle les sabres atteignent une longueur de 1 1 0- 1 1 5 cm et une Iargeur
de 4 cm.
La decouverte d u sabre dans une cite ou i l n'y a pas de vie apr�s
le X l e s i�cle est encore une raison pour qu'il soil date du X e, X l e s i�cles.
5. Dans le musee d'histoire â Rousse on garde Ia pa rtie superieure
d'un sabre (dessin 15). Son lieu de decouverte est inconnu. La poignee est
i ncli nee vers le tranchant et possede deux raccords qui at lachaient Ia fusee.
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Le t rancha nt du sabre est large de 2,8 cm. La partie moyenne de la garde
est gonflee, les deux qu illons sont fortement baissees et se term inent par des
spheres. Une parei lle garde est tro uvee lors des fouil les archeologiques dans
la cite du haut moyen âge pres du village Kladentzi, dep. de Tervel.
Les traits caracteristiq ues mention nes datent le sabre du Xe , Xl e siecles.
Lors des fou illes archeologiques, et pa r hasard aussi, ont ete decouverts
d'autres elements de sabres. Ce sont surtout de gardes, mo rceaux de ga ines,
bouts, etc. Dans sa majorite ils ont des formes et des pa rticularites identiques
aux elements des sabres examines ou bien ils repetes des types connus par
la li tterat u re.
En l iaison avec le theme en question on peut faire d'interessantes observations
sur une m i n iature dans le Menologe de Basile Il, tout comme sur certai nes
amu lettes, trouvees et publiees recemment, representant des cavaliers.
Les soldats peints dans le menologe de Basile I I sont des fantassi ns.
On es t impressionne par l'energie avec laquelle ils portent le coup. L'arme
qu'ils utilisent est long de 70 â 80 cm et sa lame est etroite. Elle n'est pas
t res co urbee. Selon toute probabilite, vu le caractere du coup, c'$!st un sabre
qui peut etre compare, en tant que type, avec celui de Razgrad.
Une amulette de bronze de caval ier, trouvee dans La forteresse du haut
moyen âge au village de Tzar Asen, dep. de Silistra 16) (dessin 1 6) nous presente
d'une fa�on persuasive la maniere de porter le sabre au moyen âge. Le sabre
se trouve â gauche du corps du cavalier. Les crampons, lies par des courroies,
le tiennent en pos ition horizontale et non pendant en bas.
A propos de ces deux exemples il convient de noter que beaucoup d'auteurs
s'appu ient s u r la constitution de differents elemen ts comme sur de t raits d istinctifs
pour la datation et la class ification des sabres mais ce qui est plus important
c'est q u'une des grandes differences de pricipe entre le sabre et la glaive c'est
le caractere du coup et la maniere de porter l'arme. C'est-â-d i re qu'avec la
glaive on portait surtout des coups per�ants. Dans les dessins et les reliefs
antiques la gla ive, qui etait l'arme du fa ntassin, est p�eseQ tee d'ordinaire â
droit du corps.
En haut moyen âge grâce â la selle d u re, ouvrage des peu ples turkmenes,
et surtout grâce â l'util isa tion des etriers (du Bas Danube je con nais plus
de 40 etriers du haut moyen âge) le cavalie arme de sabre pourrait se ba ttre
ayant une grande liberte de mouvements du corps, du bras et du poignet ce
qui l u i assurait beaucoup d'avantages. Sans doute le sabre fu t une arme tres
impo rtante et tres coO teuse ce qui explique, peut-etre, po urquoi ou le trouve
rarement.
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A la fi n je dois noter que la base de toute recherche pareille restent
les exemplaires des sabres entiers. Pour le Bas Danube i ls sant encore peu
nombreux mais la diversite dans les pa rticulari tes typologiq ues et les differen tes
datations m 'obligen t de rappeler l 'avis competent de Merpert qu'on ne peu t
pas parler d'aucun centre uni en ce qui concerne !'origine des sabres, ni d'un
tribu q u i ait eu le monopole de cette arme 1 7 ) .
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NOUVELLES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES A
CĂTĂLUI-CĂSCIOARELE, Dep. de Călăraşi

George TROHANI, Paul DAMIAN, Valeriu SÂR B U

Pendan t l '�te 1 988 ont �t� reprises les fouilles arch�ologiques sur l'ernpla
cernent de l'a ncien monastere Cătălui qui se trouve sur le territoire de la commune
Căscioarele, dep. de Călăraşi 1 ) . Les fouilles ont �t� deterrnin�es par les amples
ravaux fon ciers q u'on executaient tout au long de la haute terrasse du Danube.
En meme temps on a desir� v�rifier des d�couvertes anterieures, eventuel lemen t
faire des nouvelles d�couvertes. Et les r�sultats ont d�pass� les attentes. Mais
voiei, d'abord, les sections trac�es et les zones �tudi�es (fig. 1).
1 . S A, longue de 25 m, t racee â 25,50 rn nord-auest du cai n de nord-est
de l 'encein te du monas tere. L'intention a ete de delimiter, vers le nord, l'�tendu
d '�ventuels cornplexes d'habitation (fig. 2).
2. A 28 m est de l'enceinte orientale du monastere, parallelement avec
la lisiere de la foret Tufele Grecului on a trac�, sur le bord d'une terrasse
fou il l�e avec le tracteur, la S.B, longue d'environ 50 rn (fig. 2).
3. Au cain de nord-auest de l 'enceinte du rnonas tere o n a reetudi� les
murs d�couverts ant�rieurement. En meme temps par la s. XLII nord on a
desir� �tudier les parties du nord de l'habitation Gl l� a no. 1 et de l a fosse
g�to-dace no. 1 d�couvertes �galement auparavant.
4. La zone de nord d u pronaos de l'�glise des phases II et III de son
�volution.
5. La zone sud de la tour-clocher pour etud ier les murs de cet endroit.
6. Le platea u sud d'une vigne qui borde l'enceinte d u monastere. Ici
on a t rac� trois sections: S 1 = 1 7 x 1 ,50 rn, orien t�e nord-sud; S2=22 x 1 ,50
rn et S3 = 1 0 x 1 ,50 m o rien t�es est-auest. L'inten tion �tait d'identifier des traces
d'habitat dans cet endroit. Par �poque et par zone, voiei les r�sultats:
.

1. L' Â GE D U BRONZE. La civilisation Glina.
Dans la s. XLII Nord on n'a pas identifi� la partie nord de l'habitation
Glina no. 1. Dane, cette partie, se trouve dans la portion de 1 m, non fouill�e.
d'entre les deux sections XLII.
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Plusieurs lames, racloirs et des nuclees (noyaux) en si lex (fig. 3/5, 7-8)
san t de iradition neolitique. Les dechets prouvent un travail local pour obtenir
ces outils.
En terre cuite o n peut mentionner seulement une fussaiole bitronconique
( fig. 3/3). En echange la ceramique decouverte dans le n iveau situe entre m in us
1 ,35 - 1 ,80 m appartient â la categorie grossi�re avec beaucoup de sabie, petites
pierres , tessons piles, des t races de calcaire et de m ica. En ce qui concerne
les formes generalement con nues - predominent le chaudron avec une large
ouverture, le bord droit ou en vague et le corps t ronconiq ue. On renco n t re,
de m�me, l e vase avec la partie superieure en forme d'enton noir. Le decor
est forme par des t rous-boutons ( fig. 3/1-2, 4, 6). D'apr�s ces donnees on peut
con fi rmer la datation dans une phase tard ive de la civilisation Glina.
II. LA DEUXI E ME EPOQUE DU FER. La civilisation geto-dace.
Les t races de cette epoque appartiennent â deux n iveaux d'habitats.

a) Au n iveau i n ferieur, qui date entre les ,noities du I li-e et du 11-e

si�cles av.J.C. appartient la fosse Lat�ne no. 1 - sa limite nord se t rouve dans
s. XLII nord. La forme est cylindriq ue. On a fouille jusqu'â une profondeur
de 2,50 m ( 1 ,50 m sous le n iveau antique) et on n 'est pas arrive au fond.
C'est dane possible qu'il s'agit d'un puits.
b) Au n iveau superieur, qui date de la fi n du I l-e jusq u'ă la fin d u
1-er s i�cle av.J.C., eventuellement du commencement du 1-er si�cle ap.J.C., appartient
une petite fosse Lat�ne no. 5 en forme de cloche - diam�tre 1 ,30 m et 0,80
profondeur sous le sol antique. Situee â l'extremite nordique des fou illes elle
prouve que tout le bord gauche du lac Cătălui a ete habite par les geto-daces
(fig. 2).
E n ce qui concerne les objets (fig. 4/1 -2, 4-5) on doit mention n er une
fi bule en bronze (fig. 4/1) â charni�re. Decouverte dans le n iveau d'habitat,
son pied a le baut conique et decore avec deux lignes incisees. La port-agrafe
est rectangulaire, le corps tr�s arche et avec la section triangulaire. Elle date
de la seconde moitie du 1-er si�cle av.J.C. - le commencement d u 1-er si�cle
ap.J.C. A c(lte d'un fragment de Kantharos, decouvert auparavant 2) , decore de
motifs floraux i ncises et i ncrustes avec du blanc, ces objets contribuent â une
meilleure datation de la fin de l'etabl issement geto-dace, c'est-ă-dire au seui l
d'entre l'ancien ne et la nouvelle �re.
c) Sur le pla teau situe au sud de la vigne on a decouvert trois fosses
Lat�ne no. 6, 7 et 8.
234
www.cimec.ro

La fosse no. 6 (S3C 4-5; 0 = 1,60 m; profo ndeu r = 1 , 1 0 m) est circulaire
dans le p)a n et archee en profil. Elle contenait des nombreux tessons geto-daces
et hellenistiques des fragment d'âtre, quelques os d'animaux et des p ierres (fig.
5/2). A part la ceramique on a decouvert un racoir en fer (L= 1 4,2 cm; L = 1 ,7
cm) et u n fragment de couteau en fer, tres oxide.
La ceramique est tres variee, mais fragmentaire.
1) trava i llee â la main: 5-6 bocaux avec boutons, 2-3 tasses, une frui tiere

avec des protuberances sur le bord- ceramique noire; une autre tasse et une
a utre frui tiere- ceram ique brune.
2) tournee: 2 fruitieres, une passoire, un kantharos - gris; 1 -2 p ithos
- rougeâtre.
3) un fragment d'un bol getique â decor en relief motifs anthropomorphes,
vegetaux et symboles solaires (fig. 5/1 ) .
L e corps humain est represente p a r deux triangles, le coup b a u t , les
yeux et ta bouche incisees, les mains manquent. Au-dessus de la t�te un cercle
avec quatre rais, â droite une croix de Malte. A gauche et â dro i te de l a
t�te deux motifs vegetaux.
Le ceramique hellenistique est representee par trois ampho res du type
de Pseudocos et un fragmen t de bol, rougeâtre, avec des cannelures sous le
bord, noircies.
La datation de ces decouvertes - fin du I l-e - premiere moitie du 1-er
s iecle av.J.C.
III. L' E POQUE PREFE ODALE.
La hutte no. 3 situee sur le p lateau de sud de la vigne (S 1 , C. 1 - 2).
Le plancher est â une profondeur de 0,10-0, 15 m. Detruite en grande partie
pendan t l'epoque feodale, mais on a pu etablir qu'elle etait rectangulai re (L= +3
m , 1= + 2 m) (fig. 6). Elle a fini par �tre incendiee. Au coi n d u nord-est,
â 10 cm a u-dessus du plancher, se . trouva i t un four, circulaire, avec des torchis
au-dessus, d u charbons et du cendre. L'âtre etai t d'une couleur blanche, vitrifie.
Les quelques fragments de bocal, d'une paste avec beaucoup de sabie,
et le fou r avec des torchis ressemblent avec des decouvertes anterieures 3 ) datant
d u VI-e s iecle.
On doit mentionner ici aussi la decouverte dans la partie du sud de
S.A. d'un fragmen t ceramique d u type Dridu (fig. 4/3) des IX-e-X-e siecles.
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IV. L' E POQUE F EODALE
dans le pronaos de la Ile phase (XVII-e siecle) , au nord
d u caveau no. 2 qui contenait u n enfant, les fouilles de 1 988 on aboutit â
la d�couverte d u caveau no. 6 d'une forme rectangulaire (2,32 x 0,80 m et
d'une p rofondeur de 0,90 m) et ayant les parois en briques. La vou te, arch�e.
�tai t â peu p res completement d�truite, des fragments de briques etant d�couverts
dans tout le caveau. Son contenu, tres important, consistait d'un personnage
principal â c�t� du q uel �taient d�pos�s. par reinhumation, â gauche et â droite,
autres deux personnes (fig. 7/4). Dans la terre de remplissage, â part quelques
clous (fig. 8!1 4- 1 7) , qui provenaient du cercueil qui ne s 'est pas conserv�. tout
pres de la surface, o n a d�couvert u n demigrosz polonais en argent (fig. 1 6/3)
du temps du roi Cazimir IV ( 1 444-1 492) 4 ) et une splendide bague-sceau en
or. La base d u chaton est d�cor� avec des motifs v�g�taux en �mail blanc
et vert; le chaton , qui se con tinue directement de l'anneau, est rond et contient
au centre, i ncis�e. une croix grecque ancr�e. A part cele i l y a une legende
circulaire, en negative: XPICOCKOY(li)HA , c'est-â-dire H risoscoulina (fig. 14 ).
Cette d�couverte doit �tre corrobor�e avec la grande pierre tombale (2, 1 5
x 0,81 x 0,21 m ) d�couverte dans ces endroits, d'un gres-calcai re, ecrite e n
roumain:
t SUPT ACEASTA PEA TRA ZACU OASELE BANULUI TEODOSJE S(J)
NU VINT/LA VORNECUL si SA-A U PRISTA VIT IN ORAS IN BUCUREST(I)
IN L UNA L U IUNIE 22 DM. SI LA CAPUL PETRE/, DEN SUS, ZACU OASELE
A DOI COCON!, A LUI GHEORGHI SI TEODOSJE... SI ACEASTA PEA TRA
PUSA DE JUPANEASA HRJSOSCULINA BANEASA AL RAPOSA TULUJ TIODOSIE
BANUL (en cyrillique).
La pierre est ecrite le 24 avril 7 1 56 ( 1 648) 5 ) . On observe dane une
parfaite concordance entre cette i nscription et les d�couvertes du caveau no.
6 fai t qui nous conduit â supposer que d'ici elle a �t� prise et port�e dans
Ia cou r de l'�glise de Căscioarele.
L'eglise

-

L'enceinte environnante

L'exis tence d'une construction dans le coin de nord-ouest, pendant la 1-ere
phase ( XVI-e siecle) de I'�volution du monastere Cătălui, suppos�e par les restes
de pavage constat�s ant�rieurement a �te confirm�e par la d�couverte d'une
portion d'un mur en briques qui gardait au sud cette construction. Apres sa
desaffection â la fi n d u XVI-e siecle, sur cette place, o n a effectue au XVII-e
siecle p lusieurs enterrements (s. 58, 70-73). Des debris de cette construetion
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o n a recupere plusieurs objets. En prem ier Iieu on doit rema rq uer u n membre
t res grand et varie de clous et pitons en fer (fig. 8/2-1 2, 1 8-20), ainsi que
un crochet de ligne pour p�cher (fig. 8/13) en fer.
D'argent est un an neau, dem iovale en section, decore avec deux l ignes
i ncisees tout au Iong. Le chaton, cote, carre, co ntient u n decor i ncise forme
d'une croix florale, avec Ies bras sur les diagonales du carre, qui in terrompt
une bordure de dem ioves avec des lignes transversales (fig. 9/3).
E n ce qui concerne Ia ceramique on doit remarq uer Ia p resence, a peu
pres en excl usivite, u�·s vases-bocaux avec le bord vertical ou un peu oblique
vers l'exterieur. Le decor, situe sur Ia partie superieure d u corps, se compose
de taches de couleur blanche, de bandes horizontales egalement blanche, parfois
des l ignes horizontales ou ondulees et incisees. Rarement, sous le bord sont
imprimees des oves avec des lignes transversales. L'email est rarement u tilise
jaune au moutard ouvert
et associe avec des lignes obliques incisees (sur
un chaudron) ( fig. 1 0/1 -5; 1 1/3-4).
D'un reel i nter�t sont Ies fragments de carreaux de po�Ie et les plaques
decoratives en terre cuite, non emailees, avec bea ucoup de mica en composition,
q u i peuvent etre datees avec plus de precision maintenant au X VI-e siecle,
restreignan t ainsi la datation plus Ia rge annoncee avant.
On rencontre tant des carreaux qui proviennent d u milieu d u po�le ainsi
que de la corn iche. Les premiers, avec le fond concave et vide â l'interieur,
sont rectangulaires (21 ,5 x 17,2 x 5,5 cm). La moitie inferieure con tient un
motif geometrique ajoure et decore avec des lignes ou des hachu res excisees.
La moitie superieure redonne un motif archi tectural
fen�tres cn "anse de
panier" dans Ia zone d'en baut (fig. 1 3/1 = 15/2).
Des carreaux semblables, mais jamais entiers et q u i par s u ite n 'o n t pu
�tre reconstitues en totalite jusqu'aujourd'hui, ont ete decouverts â Tirgşor 6)
(XV -e-XVI-e siecles), Tinganu ?) (XVI-e-XVII-e siecles) et, en quelque sorte,
â Măicăl)eşt i 8 ) (XVI-e siecle).
D'autres fragmen ts de carreaux, quad rilateraux qui representent un chevalier
qui emplante sa lance dans un personnage renverse sous les sabots du cheval,
identiq ues avec une piece du Musee National d'Art de Buca rest (19 x 1 6 x
1 ,5 cm) peuvent �tre mieux reconstitues maintenant. Representant un saint vainqueur
Sain t Demetre avec Caloian ou Sai n t Mercure avec
"d'un empereur paien"
Julien I'Apos ta te sont consideres par u ne partie des chercheurs 9) comme eta n t
des plaques de po�le et datant des XV-e-XVI-e siecles, tandisque p a r d'autres 10)
comme ic6nes en terre cuite et datant des XVII-e-XVII I-e siecles. Etant decouvertes
au m�me endroit avec· Ies carreaux nous inclinons vers la premiere hypothese
(fig. 1 2/2 = 1 5/3, 5, 6; 1 3/2 = 1 5/4).
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De meme pour la premiere fois on a pu reconstituer maintenant u n
carreau d e corniche (fig. 1 2/1 = 1 5/4). Carre ( 1 8 x 1 8 cm) il est decore sur
la partie i n ferieure avec des spirales en tre I'acees et ajoures. La partie superieu re,
con tenant e nviron un tiers de l'hauteur, se compose de trois triangles decores
de lignes obliques excisees, lignes qu:on t rouve aussi sur les spi rales de la
partie i n ferieure. U n piece pareille mais non ajouree, datant du XVI-e s iecle,
a ete decouverte au monastere Brad u, dep. de Buzău 1 1 ) .
Les recherches de la zone nord de l'enceinte ont con firme l'existence
d'une maison batie au XVII-e siecle (II-e phase) au nord de Ia premiere e nceinte.
On a fouille seulement la moitie ouest et on a pu decouvrir quatre chambres-cellules
s u r la place desquelles, pendant la 111-e phase (XVIII-e-XIX-e siecles) , on a
effect ue des enterrements (specialement des enfants).
Parmi les objets decouverts nous mention nons u n bo ulet en pierre (fig.
9/5) qui prouve le siege du monastere effectue par les tartares en 1 689. En
os es t un bouton demispherique; en fer plusieurs clous. Un fragment de fresque,
prouvenant de l'interieur de l'eglise, contient des bandes de co uleur blanche
et marron.
D'un i nteret a part sont les vases-carreaux avec le fond tronconique
et le bord carre. Trouves dans u n nombre assez grand, mais tous fragmentaires,
bea ucoup d'en tre eux ont I'inteiieur emaille en marron. Ils datent du XVII-e
siecle, Jorsqu'etaient util isees dans les cellules de cet endroit, des plaq ues decora tives
en terre cuite, nonemailees et decorees avec des motifs geometriques
lignes
i ncises (fig. 1 3/3-5).
et cercles
Une autre zone etudiee en 1 988 est cel le qui co nstitue le coin sud-ouest
de l'encein te ou on a pu identifier une maison avec des murs en briques adosses
â la c()te sud de la tour-clocher. Bâtie pendant la 11 1-e phase (XVIII-e siecle)
elle d ispose au moins de deux chambres (fig. 7/2). La presence d'un vignoble
dans cet endroit nous a empeche de continuer la recherche.
Des pie ces decouvertes nous mentionnons: un fragment de tui le, un manche
de cou teau en os (fig. 9/6), demicirculaire et decore de t rois groupes â deux
l ignes incisees t ransversalement; un fragment de pipe (fig. 9/4) d'une pâte tres
fine avec un decor i ncise et imprime; des chaudrons (fig. 1 1 /6-7).
Vers la limite d'ouest de la s. XLII Nord, en utilisant la fosse geto-dace
nr. 1, on a constate l'existence d'un puit avec Ies remparts en brique. Utilise
pendant la 11-e phase (XVII-e siecle) il a ete apres bouche avec des debris:
briques, vases ceramiq ues, pierres et de la terre. On a pu fouiller jusqu'â 3
m de p rofondeur. Comme decouvertes nous mentionnons: une tuile et une brique
sur la quel est incise le contour d'une cognee (hache) (fig. 1 1 /1 -2).
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LE VI LLAGE

Dans la partie sud de la s.A on a iden tifie /'habitation (hutte) feodale
( fig. 2). Demienfouil le, le plancher contenait plusieurs marches. Au m il ieu,
sur le eli te est, se contouraient Ies traces d'un pieu qui soutenait le toit en
deux eaux. Parmi les pieces decouvertes nous mentionnons: u n couteau en fer
(fig. 8/1 ), des vases pein ts avec des ban des blanches, un vase-carreau avec le
fond tronconique, le fond d'une ecuelle avec un email vert et vert-moutard
(fig. 1 017) , u ne pipe decoree avec des lignes horizontales qui entourent d'autres
lignes cou rbes i ncisees (fig. 9/2). D'apres ces pieces l'habitation date du XVII-e
siecle ( Il-e phase ).
Dans la s.B, situee â lisiere de Ia foret "Tufele Grecului" o n a ident i fie
Ia fosse d e l'habitation-hutte nr. 6 de 1 ,80 m nord-sud et datan t du XVII-e
siecle (fig. 2).
Toujou rs ici on a decouvert un grand four carre (2,75 m nord-sud x
2,90 m est-auest). L'ouverture etait situee dans la coin de sud-auest. Sur l'â t re,
situe â une profondeur de 1 ,60 m sous le sol actuel, il y avait plusieurs pierres,
relativement grandes, fortemen t brulees et qui provenaient de la vofite. Les
m u rs, gros de 1 5 cm; se conservent seulement sur une hauteur de 0,30-0,40
m (fig. 2).
D'apres Ies objets decouverts
un fragment de fa ux en fer, u n vase
avec le bord oblique en dehors et decore sur I'epaule avec des bandes horizontales
de coulleur blanche (fig. 1 1/5), un autre vase semblable mais contenant en p l us
des l ignes ondulees et des ba ndes d'email vert, u n bord et u n fond d'ecuelle
avec un decor floral et emaille en jaune, marron et vert fonce (fig. 1 0/8-9)
et d 'apres Ia stratigraphie, le four date du XVIII-e siecle, dane de la Il i-e
phase de l'evolution du monastere. Apres sa desaffectation, â I'i n terieure a ete
en terre u n chien.

nr.

7

LE CIMETI E RE

Penda n t les fouil les de 1988 on a reouvert deux sepultures etudiees
partiel lemen t avant et on a idcntifie huit autres nouvelles.
La sepulture nr. 54 - reouverte, enfant; dans Ia bouche un denier hongrois
en arge n t emis â Kremnitz, en 1 550, par le roi Ferd inand 1 1 2) . O n constate
donc que la monnaie date du milieu du XVI-e siecle, mais l'inhumation a
eu Iieu au XVIII- e siecle, apres la desaffectation des cellules d'entre Ies deux
enceintes d u nord. Nous precisons cela parce que Ia fosse de Ia sepulture se
trouve en plein niveau de briques demolies (fig. 16/2) .
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La sepulture no. 58
r�ouverte, partiellemen t. On a pu ainsi constater
qu'�t a n t depos�e sur le pavage de briques du coin-ouest de Ia cour entourant
I'�glise, pavage �x�cute pendant la deuxieme phase (XVII-e siecle), l'i n h umation
a eu Iieu a u XVIII-e siecle (Ili-e phase).
La sepulture no. 66 si tu�e au baut d'ouest de la S.XLII Nord, contient
u n i nhume avec les mains sur Ia poitrine. Aux alentours d u bassin on a decouvert
cinque perles en verro terie bleuâtre (diam. 1 ,5 mm). A l'oreille gauche etait
attach� u n denier hongrois emis a Krem nitz en 1690 ayant l'effigie d u roi
Leopold 1 1 3) . Le sud-est de la fosse de Ia sepulture, affectant Ia moiti� i n f�rieure
d u pied droit, es t coupe par la fosse de la sepulture no. 6 7, pa rtiel lement d�couverte.
Les mains �taient depos�es sur la poitrine, la tete a d isparu a cause de l'ecroulement
de la terre, le terrai n etant en pente.
D'apres la stratigraphie on peu t etabl ir que la S.66 date d u com mencement
de la I l i-e phase, tandis que la S.67 de la fi n de la meme phase.
partiellement decouverte, situee a u milieu de Ia
La sepulture no. 68
S.XLII Nord s u r sa c6te du nord, a la main droite sur le ventre. Au taur
de la tete o n a decouvert cinque �pi ngles en bronze qui servaitent a fixer
la voile (fig. 9/4). Au coude droit on a d�couvert un para ottomane frapp�
a Constanti nopole au temps du sul tan Mahmud 1 ( 1 730- 1 754) 1 4 ) (fig. 1 6/1).
La sepulture date a i nsi de la I li-e phase (XVIII-e siecle).
partiellement d�couverte, est si tue au sud de Ia
La sepulture no. 69
S 68. La main gauche est plis�e sur la poitrine et sur un de ses doigts o n
a d�couvert u n denier hongrois emis a Kremn itz au temps du r o i Ferd inand
1 ( 1 526-1 563) 1 5 ) .
La sepulture no. 70
situee au sud de la S.58 et dans des conditions
pareilles, datant dane de meme de Ia Ili-e phase (XVIII-e siecle). On a d�couvert
seulement le crâne.
partiellement conservee seulement le corps avec
La sepulture no. 71
les mains s u r le ven tre - se tro uve tout pres du cai n de nord-auest de l'encein te.
Situ�e a 0,80 m profondeur, sous un niveau de d�bris de la Ili-e phase, il
parait qu'elle date de Ia 11-e phase mais il n 'es t pas exclu qu'elle date de
la 1-er phase.
La sepultu re no. 72
situ�e dans Ia zone nord-auest de Ia p remiere
encein te, a 0,85 m de profondeur, a �t� partiellement decouverte; Ies mains
etant posees sur )'abdomen. Sans i nven tai re. Par le fait qu'elle superpose un
mur m ince forme d'une seule rang�e de briques qui date de la prem iere phase,
ta s�pulture est attribu�e a la 11-e phase (XVII-e siecle).
La sepulture no. 73
situ�e au sud de Ia precedente, a 0,95 m de
profondeur, a ete decouverte apeupres en tierement. Les mains etaient deposees
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sur le bassin. La partie sup�rieure du corps est accompagn�e au nord et au sud
d'un mur fragmentaire de briques qui parrait repr�senter un caveau. Sans inventaire,
la s�pulture date de la 11-e phase (XVII-e siecle). Pour la fixation de la datation
on doit tenir compte du fait qu'elle est superpos� de d�bris nivel�s pendant la
Ili-e phase (XVIII-e siecle).
La sepulture no. 74
d�couverte sur le plateau du sud du monastere
(S3C. l -2) a une profondeur de 0,85 m. Les mains sur poitrine. Sans inventaire.
La fosse est rectangulaire avec Ies coins arrondis .
•

Toutes ces nouvelles d�couvertes contribuent a une meilleure connaissance
des differentes �poques de l'histoire de ces en<.lroits tres riches en vestiges humains.
NOTES
En ce qui concerne les fouilles anterieures â voir Gh. Cantacuzino et G. Trohani, dans
M.I.R., 1979, p. 261-320. L'enumeration des differents complexes presentes
dans cet article continue celle des decouvertes anterieures.
2. Ibidem , p. 274, fig. 1 3/8.
3. M. Comşa el B. Ionescu, dans SCIV, 9, 1960, 2, p. 4 19-422; Gh. Cantacuzino el G.
Trohani, op. cit., p. 274-276, fig. 1 4-15.
4. Hutten-Cszapski, 175.
5 . Gh. Cantacuzino et C. Bălan, Revista Muzeelor, V, 1968, 5 , p. 547-553. Nous tenons
â remarquer le fait que de la lecture de l'inscription ressort que le grand ban Teodose est mort
le jour de 22 juin 1647 et non 1648 comme on affirme dans l'article mentionne. En 1 648, le 24
avril, est ecrite la pierre tombale et mise sur le caveau, donc dix mois apr�s le deces.
En meme temps c'est le cas de mentionner ici l'existence dans les collections du Musec
National d 'Art de Bucarest d'un caii ce en argent dore, provenant du Monast�re Dimr- u11 lemn, dep.
de Vâlcea, qui contient, en relief, l'inscription: t Pome11este Doamne sufletul robilor lui Dumnezeu
Theod(o)sie si jupalliJa lui Hrisosculina (cf. lnscripJiile medievale ale Romdniei, 1, oraşul Bucureşti,
nr. 938).
6. N. Constantinescu, MCA, VI, 1959, p. 742, fig. 1 2/1-4).
7. P.l. Panait, Bucureşti, VI, 1968, p. 88-92, fig. 3/4-5 et 4/4.
8. Ibidem , p. 73, fig. 13/8.
9. B. Slătine:mu, Ceramica feudală romdnească, Bucureşti, 1958, fig. 77; idem, Studii de artă
populară, Bucureşti, 1 972, p. 306, fig. 102.
1 0. M. Golescu, Buletinul Muzeului Militar NaJional, V, 1941-1942, 9-10, p. 53, fig. 3.
1 1 . Fouilles Ion Chicideanu.
12. Huszar, 935.
1.

Cercetări Arheologice, l l l ,

1 3.

Ibidem ,

14.

Nuri Pere, 578.
Huszar, 935.

15.

1 501 .
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3) Four du XVIIIe siecle; 4) Le caveau no.6.
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Fig.lO. Cerarniques des XVI-XIXe siecles.
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Fig. l l . 1 ) Tuile; 2) Brique a decor incis�; 3-7) Vases c�ramiques.
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Fig.l2.
Carreaux de po�le.
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Fig.13. carreaux de potle.
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Fig.l4. L'anneau-sigile en or de Hrisoscoulina.
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Fig.l5. Carreaux de poele.
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Fig.l6. Monnaics d�couvertes dans les tombes.
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CAPITOLUL II
ISTORIE ŞI CULTURĂ
DIN RELAŢIILE ECONOMICE ŞI DEMOGRAFICE
DINTRE CĂLĂRAŞI ŞI SI LI STRA

Pirin BOIAGIEV

După cucerirea Silistrei de către turci, timp de cinci secole, emigrarea
peste D unăre rămâne singura alternativă a silistrenilor pentru o viaţă confesională
şi naţională mai l iberă, mai suportabilă.
Î n primele veacuri a le dominaţiei otomane, h interlandul Silistrei n u era
limitat de hotare de stat. Prin tradiţie, bălţile, braţul Moşi (Borcea) , "insulele
la răsărit de oraş, erau considerate ca proprietatea silistrenilor". Î n an tichitate,
braţul Borcea era proprietatea Silistrei, mai întâi a populaţiei, apoi a a u torităţilor
fiscale, iar într-un timp a comandantului cetăţii 1 > . Dar încă din timpul sultanului
Selim 1 ( 1 5 1 2 - 1 520), din cauza protestelor voievozilor, boierilor şi ale mănăstirilor
Ţării Româneşti, care considerau că aceasta este o ş ti rbire a hotarelor de stat,
românii a u fost obligaţi să prezinte înaintea Sublimei Poqi acte de proprietate.
Î n caz con t rar, venitul de Ia pescuit şi trestie revenea autorităţilor fiscale otomane2) .
Aceste violări de frontieră au continuat peste două secole. Turcii dârs toren i
p useseră s tăpânire peste bălţile la vest şi est de Silistra, pe malul stâng al
Dunării, până la lacul Greaca. Problema a fost l impezită abia sub Nicolae Mavrocordat,
care, reintors din captivitate din Austria, restabileşte "hotarele cele bătrîne",
i a r d â rs to ren i i a u fos t o b l ig a ţ i "să-şi r i d i ce s t ă p î n i rea d u pă p ă m î n t u l Ţă r i i
Româneşti" 3) . Î n 1 763 are loc un proces între nazârul Silistrei şi domnul Ţă rii
Româneşti pentru abolirea stăpânirii militarilor dârstoreni asupra lacurilor şi
moşiilor din hinterlandul de pe malul stâng al Dunării 4 > . Ştefan Racoviţă apără
d repturile ţării şi-1 convinge pe sultan să emită, la 6 iulie 1 764, un fi rman
care restabileşte hotarul de stat la Lichireşti, în fata Silistrei 5 > .
Insistăm asupra acestei probleme, pentru că este un aspect al u nei s trăvechi
unităţi economice a teritoriului celor două oraşe de pe ambele maluri a le Dunării.
. .

.
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Este bine cunoscut faptul că Ţara Românească şi Moldova erau considerate
"chelarul imperiulu i", aprovizionau Constantinopole cu "zahere", asigurau hrana
gigant icei capitale6 ) . Unul din porturile principale prin care se scu rgeau grânele
Valahiei era Silis tra. de aceea in fata Silistrei, pe malul stâng al Dunării, se
aflau trei porturi româneşti cu vamă la vest, Cornătelul 7 ) , iar la est Ciocăneşti
şi Lichi reşti. Î n 1791 se ordona ca de la Silistra să fie trimise in porturile
din Ţara Românească 5 bacuri pentru a fi încărcate cu sare şi zaherea8 ) .
Cele mai vechi relatii economice intre cele două regiuni sunt in legătură
cu a provizionarea cu sare a Dobrogei şi a Deliormanului prin Silistra. Ţara
Românească era străbătută, de la nord spre sud, de trei drumuri principale
de export de sare in tinuturile bulgăreşti: drumul Diului spre Vidin, drumul
Holonicului spre Nicopole şi drumul Dristei spre Silistra 9) . Pentru Silistra , cele
mai apropiate zăcămi nte de sare erau in valea Prahovei şi a afluenJilor săi
Teleajen ul ş i Telega. Cele mai vechi ocne de sare erau Săraru, GhiJioala, Teişani,
părăsite in sec. XVIII-lea, pen tru a incepe exploatarea salinelor Slănicul ş i Telega.
De acolo incepeau drumurile spre Sud, către Dunăre spre Giurgiu, Oltenita,
CornăJelu, Lichireşti, Brăila. Drumul spre CornăJelu şi Lichi reşti era drumul
Dristei. Î n 1 724 pe d rumul acesta Telega, Hitnoara Sra noe, pe valea IalomiJei,
prin Alexeeni, pe Lungu (Dâlga), până la Lichireşti şi de acolo la S i l istra negustor u l
Leurnez a transportat 7 1 000 ocale de sare 10) . Drumul Dristei coincidea cu drumul
mocanilor transilvăneni spre păşunile Dobrogei. Era un vechi drum mili tar roman.
Trecea IalomiJa aproape de Slobozia şi avea o derivaJie spre CornăJelu 1 1 ) . Importul
de sare n u era numai pentru nevoile locale. Silistra aproviziona u n teritoriu
intins - Deliormanul. Î n toponimia satului Plecina (Cavagilar) aproape de Razgrad
se păstrează numele "d rumul călărăşean al sării" 12) .
Primele trei războaie ruso-turce din sec. al XIX-lea sunt legate ş i de
eroica participare la l u pte a silistren ilor şi de soarta tragică a Silistrei. Î n
anii 1 8 1 0- 1 8 1 2 o peratiunile militare din regiunea Silistrei sunt de mare importantă
şi participarea corpurilor de voluntari bulgari, in care intră necontenit voluntari
d i n Silistra şi din satele limitrofe este decisivă. Oraşu l este cuceri t de două
ori (la 30 mai 1 8 1 0 şi la 1 1 octombrie 1 8 1 1 ), dar şi părăsit de două ori.
La prima retragere, oraşul este d istrus, mai ales tot ce p utea fi folosit ca
o redu tă de apărare. Iată cum contele de Lagarde descrie Silistra distrusă î n
1 8 1 1 . "Î ntre mormane de ruine şi cenuşă, mărtu rie a ororilor războiului, a cărui
victimă era acest oraş asediat şi i ncend iat" rătăcesc doar câJiva d i n locuitorii
reîntorşi, care îşi zidiseră cocioabe, proptite pe ruinele moscheelor şi băilor 13 ) .
Ma lul stâng a l Dunării era împânzit de aşezări provizorii ale emigranJilor silistreni
pe pământurile mănăstireşti, boiereşti sau de stat. Lângă Lichi reşti, unde se
stabil iseră multi silistreni, ei în temeiază un nou oraş, Nicolaev1 4 ) . Divanul Ţării
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Româneşti este sesizat de către proprietarii şi arendaşii lacurilor şi moşiilor
unde se aşezaseră sil istren ii de încălcarea drepturilor lor. Paharnicul Ştefan
Belu apără in teresele mănăstirii Coltea, proprietara moşiei Lich ireşti, şi ale
arendaşilor postelnicul Dan şi căpitanul Ştefan, izgoniti de noii colonişti, ca re
nu le permiteau să pescuiască in Iacuri 15 ) .
S ilistren ii ca şi toti emigrantii bulgari din timpul războiului d i n 1 806- 1 8 1 2
d i n Ţara Româ nească fac demersuri p e lângă autoritătile româneşti şi comandamen tul
rus, pentru a-şi asigura un statut de emigranti privilegiati, cu anumite scutiri
de impozite şi cu drepturi econom ice şi culturale. Mareşal u l Kutuzov numeşte
ca epitrop general al emigranJilor pe AI. Coroneli, care numeşte pentru judetele
cu mai multi emigranti pe comisarii săi
la Bucureşti pe Atanas Necovici,
pentru Brăila şi Galati
pe căpitanul Logofăt, pentru Giurgiu
pe că pitanul
Ca ravia , pentru la lomiJa - pe secretarul de colegi u Dumi tru Macedonski 16 ) . Kutuzov
însărcinează o comis ie, formată din mitropolitii in emigratie Sofronie al Vratei
şi Chiril al Dristei şi din "deputatul" emigratiei bulgare Atanas Necovici să
formuleze propu neri pentru reglementarea juridică a tuturor problemelor economice,
ju ridice şi culturale a le emigranJilor. La 28 mai 1 8 1 1 coloniştii silistreni din
Nicolaev şi Lich ireşti, pe de o parte, pe de al tă parte em igrantii din Sviştov,
care intemeiaseră pe malul stâng oraşul Sviştovul cel Nou, iar la 29 mai 181 1
m itropolitul Sofron ie, in numele "tuturor bulgarilor, stabiliti aici" (la Bucureşti
şi in Ţara Românească) prezi ntă mareşal u lui Kutuzov expuneri cu dolean tele
lor 17 ) . Aceste expuneri sunt cel dintâi document despre scopurile burgheziei
bulgare in formatie de a-şi asigura anumite privilegii pentru activitatea lor comercială,
ca şi conditii materiale şi jurid ice pentru dezvoltarea invătămâ ntului şi cul turii
in limba maternă a em igratiei bu lgare in Ţara Românească. Ei vor o autonomie
fată de administratia tării. Pe drept cuvânt, mareşalul Kutuzov, care cere informatii
suplimentare, stud iază problema cu seriozi ta te, răspunde ca aceste pretentii depăşesc
competenta şi d repturile sak După inlocuirea lui Kut uzov cu genera l u l Cigacov,
tăranii emigranti devin impozabili şi supuşi iobăgiei. de aceea, după semna rea
tratatului din Bucureşti, majorita tea coloniştilor bulgari din Ţara Românească
se retrag odată cu trupele ruseşti şi se stabi lesc in Rusia 18 ) . Totuşi, destui
sunt cei care ră mân, printre care multi silistreni, stabi lili in judet u l lalom iJa
şi in Lichireşti.
Î n timpul ocupatiei ruse a Silistrei ( 1 829- 1 836) după pacea de Ia Ad rianopo le,
unii em igranti silis tren i din la lomita cumpără casele tu rci lor care pă răsesc oraşul,
şi se intorc in oraşul lor natal, cu toate încercările autoritătilor Ţării Româneşti
de a-i retine 19) . Dar există şi cazuri când silistrenii, stabiliti in Călăraşi, profită
de imprejurarea că Silis tra este administrată de ruşi, vi n la Si listra numai ca
să-şi vâ ndă proprietătile lăsate la voia intâmplării. La 31 august 1831 Marincio
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Ivan vinde pentru 3000 de lire turceşti o casă cu 4 camere, magazin, pivnită
şi curte, proprieatea bunicului său Nicola Abagi. O cumpără cetăteanul silistrean
Mosco Dimitrov20) .
Dar la 30 august 1836 trupele ruseşti de ocupatie părăsesc Silistra şi satele
adiacente. Î ncepe un nou exod, chiar cu câteva luni inainte de predarea cetătii
autoritătilor otomane21 ) . La 6 iunie 1 836, un grup de fruntaşi silistreni adresează,
in greceşte, o petitie către principele Alexandru Ghica, cerând, in numele unei
păqi importante a populatiei, decişi să părăsească oraşul, permisiunea de a se
stabili in oraşul Călăraşi. Pentru a fi scutiti de orice indatoriri fată de moşieri,
ei sunt dispuşi să plătească cât se cuvine pentru pământul unde se vor aşeza.
Preferă să locuiască in Călăraşi, dat fiind legăturile strânse economice şi demografice
care există din vechime intre cele două oraşe. Nu vor să se îndepărteze prea
mult de patria lor, cunosc demult Călăraşii şi nu fac distinctie intre Silistra şi
Călăraşi. Promit că vor face din micul oraş, in care se vor aşeza, un oraş mare
ca Brăila. Semnatarii cererii sunt: Hagi Ta nas Toncovici, Costa Hristu (in greceşte),
Hristu Calciu, Anghil Ivanuf, Dobri Calinovici, Dimitris Sava (in greceşte), Ştefan
Triful, Petrache Cintăret, Ivan Ivanovici (in greceşte), Hagi Ivanciu Sava. Rezolutia
autoritătilor, in franceză, este să se ceară părerea lui Riickmann, ca nu cumva
guvernul turc să protesteze22) . Cel putin unii din doritorii de a emigra au rămas
Ia Silistra, ori s-au reintors. Petrica Cintăret este Petre Mihai, cântăret bisericesc,
care in 1849 devine primul invătător român la Silistra.
Dar o mare parte a populatiei părăsise oraşul. Î n 1837 el era aproape
pustiu. N-avea decât 4000 de locuitori 23) .
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EVENIMENTELE DIN BALCAN I (1908-1 913) IN
REFLECTAREA PRESEI DIN CĂLĂRAŞI
Stoica LASCU

î n urmă cu opt decenii, semna rea la Bucureşti a Tratatului de Pace
(28 iulie/1 0 august 1 9 1 3) ce avea să ducă la liniştea popoarelor şi să impună
o nouă ordine teritorială, echitabilă între statele din zonă - ca urmare a pierderi i
marei majo ri tăti a teri toriilor europene apaqinând Imperiului Otoman, d ispărut
ca atare de pe harta continentului - a consfintit aplanarea uneia d intre potentialele
crize internationa le, generatoare de un conflict general iza t, a unui război europea n
1
care, acum, a fost evitat ) . S-a evidentiat, în acel context, rolul istoric pozitiv
jucat de tara noast ră, asumarea cu responsabilitate a unor actiuni politico-d iplomatice
şi in extremis chiar mil itare, în scopul stabilitătii păcii în sud-estul european,
a impu nerii unui echil ibru geostrategic corespu nzător cu in teresele nationale,
economice şi teritoriale a le tărilor respective, în consonantă cu evol uţia istorică
şi ech ilibrul necesar interstatal 2) . De altminteri, justetea hot.ărârilor Tra ta tului
de Pace de la Bucureşti a făcu t ca, cu pu 1ine exceptii, liniile gran itelor trasate
at unci să-şi dovedească viabili tatea; pe de altă parte, evolutia spectacu loasă,
în cascade, a istoriei Europei centrale şi sud-est europene, în ultimii patru
ani, ne indritu ieşte a face apel la circumstantele istorice premergă toare izbucnirii
primei con flagratii mondiale a secolului, evenimentele din Balcani, de atunci,
putându-ne ajuta la o intelegere mai apropiată de adevăr a situatii lor contemporane;
am pu tea, astfel, şi contracara mai eficient şi prompt acele teze şi aseqiuni
făcute public peste hotare, care nu concordă cu adevărul istoric
î n ceea ce
priveşte contextul evenimentelor şi istoriei s tatelo r balcanice, a relatiilor din tre
ele -, în care subiectivismul şi vădi ta directionare/ma nipulare a trecu tului concură
spre impu nerea unei imagini deformate a complexitătii evenimentelor acelor
ani, tintind scopuri co ntemporane subîntelese, care sunt
oricu m
blamabile
în l u mea de astăzi. O lume a întelegerii în tre popoa re, a respectării unor traditii
comu ne, a evidentierii unor trăsături istorice comune, a conlucrării de bună
vecinătate într-o Europă ce tinde, tot mai mult, spre integrare multiplă şi echil ibre
regionale şi in terstatale3 ) .
Simptomatic pentru oraş ul d unărea n Că lăraşi, înveci nat cu oraş ul bulgar
Silistra, even iment ele din Balcani din anii 1 908- 1 9 13 (dar şi din anii precedenti)
au fost recepta te, precum întreaga presă română, ca o consecinlă a existentei
mozaicu lui etnic în regiune, pe fondul necesitălii men tinerii unui echili bru de
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putere între state şi al necesitătii protejării intereselor României
strategice
şi nationale. lată, în acest sens, continutul unui articol din septembrie 1 908,
pus sub titlul Noua situaJie în Turcia 4) : "Î n Macedonia, de multă vreme Grecii
şi Bulgarii sunt în permanentă luptă. Şi unii şi altii sunt animati de idei de
cucerire, şi de desnationalisare. Lupta s'a dat nu atât între ei, cât mai ales
contra populatiunei li niştite, care nu voia să fie nici bulgară, n ici greacă. Pe
această populatiune au schingiuit�o mai mult bandele Bulgăreşti şi Greceşti.
Românii din Macedonia nu urmăresc să facă din tara lor u n stat românesc
adaugă, îndreptătit, autorul, nesemnat, al acestui artico l-editorial
dar n u
voesc să devină nici Greci nici Bulgari. Locuitori pacinici şi supuş i credincioşi
ai Sultanului, ei voesc să fie şi să rămână cetăteni osmani, fără însă să-şi
piarză l imba şi nationalitatea.
Din cauza s lăbiciunei imperiului tu rcesc, multe au avut Românii de îndurat
de la veci nii lor creştini.
Acum, prin noua orga nizatiune ce s'a dat Imperiului, veleitătile de cucerirea
Macedoniei, din partea vecin ilor, s'au tăiat, bandele s'au imputinat sau au dispărut
şi Românii, prin urmare, trebuie să fie multumiti de proclamarea constitutiei.
Interes u l tuturor Românilor, şi d'acolo şi d'aici, este ca Imperiu l Turc
să fie cât mai puternic, ca Constantinopole să fie numai al Turcilor, căci numai
astfel Românii din Macedonia se vor putea menJine în mijlocul slavismului (subl.
n.), gata în totd'auna d'a-i inghiti.
Schimbarea organizatiunei in Turcia se cuvine s'o primim ca u n bun
augur pen tru viitor bun. Numai dacă constitutia ar fi d urabilă ş i revo l u tionarii
turci nu s'ar desbina, după cum de alt fel ne arată istoria că a u făcut toti
revo l utionari i".
Se regăsesc în acest articol şi luare de atitudine din partea presei călărăşene,
premonitii ce-şi vor dovedi, în anii u rmători, o materialitate expresă, mai ales
în privinta soartei românilor sud-dunăreni din granitele statelor creştine d i n
Peni ns ula Balcanică, după 1 9 13. Până atunci, însă, evo lutia evenimentelor d i n
zonă era c u atentie urmărită şi explicitată opiniei publice călărăşene. Astfel,
este sesizat faptul că evenimentele din Balcani, respectiv mai a les relatiile bul
ca u rmare a proclamării, la 5 octombrie 1 908, a Independentei
garo-turceşti
Bulgariei - "pot turbura pacea europeană". Analistul ziarului săptămânal "Liberal u l "
porneşte d e la premisa că acest act de afirmare a s uzeranităJii taru lui Ferdi nand
1, insolit de incorporarea Bosniei şi Heqegovinei de către Imperi u l Austro-Ungar
şi unirea Cretei cu Grecia, "toate sunt lovituri mari şi îndrăznete ce s'au dat
Turciei şi tratatului din Berlin, opera tuturor puterilor celor mari" 5 ) . Î n această
situatie, i n ternationalizarea evenimentelor din Balcani n-ar putea, totuşi, să fie
luată în considerare, interesele Mari lor Puteri impunând o interventie pentru
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recunoaşterea statu-quo-ului real izat; "cu toată surprisa - poate mai m u l t prefăcută
ce le-a produs aceste evenimente şi cu toate nemulţumirile ce vor fi având,
e foarte puţin probabil că vor scoate sabia ca să apere tratatul ce l i s'a s fâşiat".
Aceasta cu atât mai mult cu cât, în fapt, "Rusia nu poate fi, în sufletul ei,
de care nu e de crezut că
d e cât satisfăcută de lovitura dată de Bulgaria
a fost s treină", iar "Austria şi-a făcut deja partea leului Şi nu ar putea imputa
Bulgariei nerespectarea tractatului din Berlin. Cât pentru cele alte puteri deja
se vor fi găsit sau se vor găsi alte compensaţiuni". Părerea ed itorialistului călărăşean
era că î n ţelegerile d intre Marile Puteri vor salva pacea, în condiţiile în care
i n teresele lor c!rau
într-un fel sau altul
satisfăcute, prin diverse rapturi
teritoriale, mai mult sau mai puţin mascate. "Cât pentru agitaţiunile din Serbia
ş i M u ntenegru s'ar putea prezice, cu siguranţă, că nu ele vor fi in s tare, chiar
dacă dela vorbe a r trece la fapte, să readucă l ucrurile cum au fost mai inain te",
constatare s umbră, dublată, in credinţa autorului, că "in diplomaţie nu te susţine
nimeni, n umai d i n d ragoste; trebue să fie un i nteres la m ijloc sau o temere",
concluzionându-se: "Pentru cei mici, cum suntem noi, e greu să a tragi simpatiele
celor mari fără sacrificii"6) .
Î n vizi unea amintitei gazete că lărăşene, even imentele d i n Balcani, d i n
toamna a n u l u i 1 908, nu s e vor regăsi in vreun areopag european, in ciuda
acceptului, principal, din partea Marilor Puteri Europene, căci l a o eventuală
masă a tratativelor va ieşi la iveală "contrarieta tea de interese a d i feritelor
state•7> . În aceste împrejurări, zvonurile pentru o eventuală convocare a unei
conferinţe nu-ş i au substanţa; chiar in cazul desfăşurării ei, "Un lucru însă
se poate afirma cu siguranţă: ce s-a făcut se vor considera ca fapte împlinite
ş i prin urmare vor rămâne neatinse. Germania a declarat deja că n u inţelege
a lua parte la con ferinţă decât cu condiţiu nea ca să nu se discute nici o cestiune
l a care Austro-Ungaria ar face vr'o obiecţiune. Aceasta înseamnă că răpirea
Bosniei şi Herzegovinei, pentru care bieţii Sârbi şi Muntenegreni se agită, nici
nu va fi adusă in discuţiunea conferinţei. Cea mai mare nedreptate ce s'a săvârşit
este d eja consfinţită"8> .
Ş i oficiosul local conservator ia atitudine faţă de evenimentele d i n Balcani,
informând mai pe larg despre desfăşurarea lor, in 1 908. Astfel, se arată că
"Pe când marile puteri europene nu ştiau ce atitudine să ia ca să silească
pe Turci să introducă reforme in Macedonia şi să garanteze liniş tea publ ică
prin stârpirea bandelor de antaqi cari asasinau şi jefueau populatia paşnică,
iată că S u l tanul făcu Europei şi lumei intregi surpri nderea de a acorda o constituţie
i ntro ducând ast-fel reforme nu numai in Macedonia, dar în întreg imperi ul.
expl ică "Deşteptarea lalomiţei"
de sigur că nu se
Acest mare act
dato reşte numai presi unei puterilor şi stăruinţei lor de a pacifica Macedonia.
267
www.cimec.ro

El se mai datoreşte, şi încă in foarte mare parte, revol utiei corpului al treilea
de a rmată turcă trimes să pacifice Macedonia. Ofi terii din acest corp s'au unit
cu partidul tinerilor turci cari cereau reforme, şi Sultanul s'a văzut de o dată
in fata unui pericol mai grav de cum ar fi fos t amenintarea unui războiu sau
invaziunea armatelor unei puteri streine•9> .
P roclamarea independentei Bulgariei şi anexa rea Bosniei şi Heqegovinei
de către Austro-Ungaria prilejuiesc, fireşte, comen tarii de substantă; astfel; este
exprimată ingrijorarea
perfect indreptătită, de altfel, aşa cum au p ro bat-o
că "Bulgaria nu se va opri aci. Ea va urmări mai
evenimentele u lterioare
departe visul ei de a deveni o Bulgarie mare şi va lupta să'şi a nexeze Macedonia,
sau o parte din ea, unde este multă populatie slavă". Detaliind pozitiile fiecăreia
din Marile Puteri Europene, autorul articolului intitulat Copilul "cuminte" este
de . părere că "in politică, ca şi in toate operile omeni rei energia este totul.
Cei care au energie şi îndrăzneală urmăresc un scop şi il indeplinesc, învingând
orice piedici. Cei cari n'au energie şi curaj, se pierd neobservati şi despretuiti".
Expl icatia aceasta a even imentelor istorice, prin reducerea motivatiilor doar la
unul dintre vectorii declanşării şi sustinerii lor, nu este întâmplător i nt rodusă
in demersul a nalitic al contextului politic şi istoric interna t ional. Ea viza sensibilizarea
opiniei p ublice româneşti, a cercurilor diriguitoare din cadrul societătii i n fata
politicii agresive pe care o promovau unele state în acea perioadă, o conduită
ma terializată pe dreptul fortei şi a faptului împlinit. De aceea, in conceptia
autorului articolului mentionat, blândetea ş i "cumintenia", toleranta neamului
românesc trebu iesc insotite, într-o perioadă a agresivitătilor teritoriale ş i nationale,
d e o mai energică revitalizare a politici i de apărare a i ntereselor proprii. "Î n
s ituatia asta s u n tem noi, românii (de neluati in seamă, datorită, chipurile, l i psei
de energie şi curaj
n.n.); fiind-că, tim izi cum suntem din fire
ceea-ce se
explică prin lipsa noastră de energie (o hiperbolizare, fireşte, ce ar vrea să
slujească sustinerea argumentat iei initiale n.n.) - am tinut tot-d'auna să j ucăm
rolul băeJilor cuminte, din familiile numeroase. Băetii cuminte nu fac nebunii,
n u se joacă zgomotos, şed l iniştiti şi tot-d'auna ascul tători; iar guvernanta ş i
mama d e familie le arată o deosebită consideratie ş i l e d ă o bomboană mai
mult
o bomboană care nu costă mult. Dar mama de familie şi guvernanta
de ş i a u momen te de s upărare cu copiii energiei, a u şi satisfacerea de a'i vedea
că cresc bine şi se impun a tentiei tuturor. Pentru că băeatul cuminte este u n
copil lipsit d e energie, lipsit d e vointă, lipsit prin u rmare d e vitalitate, pe
când cel sburdalnic este sănătos şi plin de viată". Acestei alegorii
nedrepte,
in fondul ei, cu dinamismul şi vitalitatea unui popor plin de intelepciune ş i
cre§ti nească tolerantă ii urmează şi detalierea unor concreteti istorice. Astfel,
autorul arată: "Cei cari au călătorit prin tările vecine ştiu că sate Româneşti
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compacte şi tinuturi însemnate locuite de români se găsesc d i n Polonia in Dalmatia
ş i din Tesalia până d incolo de Chiev. Toată această i mensă s uprafată pe care
sunt semănati românii, a(r) (fi) putut fi teritoriu românesc şi statul român
să n umere astă-zi 5_0 sau 60 de mil ioane. Ce a trebui t însă pentru aceasta?
Energie!
Fiind-că acest popor n'a avut destulă energie şi activitate sustinută, a
rămas u n stat coprins in nişte granite strimte, înăbuşi t de .toate păqile de
popoare mari şi expansive; desorientat şi timid.
Am pierdu t pe rând Bucovina şi Basarabia; n-am fost in s tare nici măcar
să i m p unem vecinilor noştri respect pentru năzuintele fireşt i ka orce popor:
de a se inchega cu toate elementele lui omogene.
O mână de bulgari din Tulcea îşi afirmă nationalitatea lor, cu tărie,
cu îndrăzneală, in fata autoritătilor noastre. Noi a ici in regat, nu in Ungaria,
tremurăm de grijă ca nu cum-va ungurii să ne bănuiască de i redentism ! " Evidentiind
şi alte momente ale istoriei moderne, defavorabile unitătii neamului românesc
fără a circumstantia, însă, împrejurările internationale şi spatiul geostrategic
in care este plasat poporul nostru, statul român, la intersectia a tâtor interese
ale marilor imperii vecine -, autorul îşi exprimă, pe bună d reptate, i ngrijorarea
fată de p revizibilele aliante statale in zonă, potential periculoase pentru România :
"Pe viitor, cine nu poate vedea in ce cleşte teribil vom fi strânşi, d i n cauza
i ntelegeri i şi sprijinului reciproc al celor două state vecine: Austria şi Bulgaria ? !
Austria?
Aşi ! Cine poate crede aceasta că Austria, buna noastră amică ş i aliat ă ,
pentru a l cărui sprijin politic sacrificăm de 32 de ani mari i nterese economice
pentru a imbogăti pe negustorii şi fabricantii nemti, Austria să fie contra noastră?
Austria al cărei monarch, Regele nostru a trăit toată viata în cele mai strâ nse
legături de p rietenie?
Nici o dată!
Austria este guverna nta care ne zâmbeşte că stăm ca u n copil cuminte,
pentru ca ea să aibă cât mai mult timp liber să petreacă.
Să nu uităm însă că copiii cuminte sunt condamnati la o moarte prematură
sau la o viată t icăloasă şi stearpă" 1 1 ) .
Sigur, a u torul acestui articol era i n cunoştintă de cauză cu istoria mai
veche a tării, nu neşansa de a fi "aşăzati intre trei vrăşmaşi cari cău ta u să
adaugă el
a sosi t vremea
ne înghită, între Turcia, Rusia şi Austria. Î nsă
ca această temere să n'o niai avem şi ca să ne afirmăm şi drepturile noastre
şi năzuintele noastre ca popor" 12) . Or comandamentele vremii reclamau, în viziunea
indreptătită a patriotului călărăşean, o mai tranşantă politică externji d in partea
guvernului român, punându-se in prim-plan apărarea in tereselor nationale ale
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tării. "Se întelege că nu pu tem cere guvernului să tragă sabia pentru faptul
că Bulgaria s'a declarat independentă şi pentru că Bosnia şi Heqegovina a u
fost anexate la Austria. Î nsă putem cere u n u i prim-ministru (nota bene acesta
fi i n d l i bera l , i n terpu nerea p o l i t i cianistă d i n pa rtea period i c u l u i conserva tor
că lărăşean este vizibilă şi, să adăugăm, forţată) al tărei să fie mai rezervat
in la udele şi in consfi n tirile ce face unor acte cari se pun mai pre sus de
d reptul international şi despre cari toate statele mari fac rezerve formale şi
unele d i n acestea nu se sfiesc a le blama.
Putem cere oamenilor noştri de stat să urmărească, chiar cu sacrificii
băneşti, a strânge legăturile tărei cu românii din provinci ile subj ugate şi a intretine
acolo oameni de propaga ndă, aşa cel putin cum au făcut cu românii macedoneni,
de unde n'avem mari sperante să ne vie vre un folos sau vre un ajutor". De
asemenea, a u torul arată că aceeaşi trebu intă natională o resimt şi frat i i d i n
provi nciile subjugate, in terventia României putând '.l-se pune măcar p e acelaşi
plan al interventiei "Rusiei şi Austriei în Balcani pentru reforme şi pentru
civi l izatie în favoa rea unor populatii cari nu sunt nici ruşi nici nemti. cu acelaş
d rept poate in terveni un guvern român in favoarea românilor d i n Ungaria ş i
Rusia. Iar când un mi nistru strein s'ar mira d e interesul ce'l punem n o i pentru
românii din tările subjugate, i s'ar putea răspunde frumos: ce a u cele două
puteri de amesteca t in pen insula Balcanică şi cu cât popoarele din gran i tele
lor stau mai bine de cât acelea din Turcia?" 13)
Efortul i n formational al gazetei călărăşene este, in toamna anului 1 908,
co nsta n t şi remarcabil, cititorilor fu rnizându-li- se şi alte comentarii ori ştiri,
originale sau reproduceri 14 ) . Astfel, prezentarea teoriei colonialiste, tipic im
perial iste, a fos tului ministru de externe englez, Chamberlain, potrivi t căruia
"statele mari vo r deveni tot mai mari şi statele mici vor deveni tot mai mici",
este serios criticată, evidentiindu-i-se neaj unsurile şi greşelile de fond ale unei
conduite bazate pe drep tul foqei. "Î nsă nu numai mijloacele violente pot să
rezolve o problemă in tcrnatională. Pu tem face demersuri diplomatice stăruitoare,
şi pe ca lea aceasta să câştigăm in partea noastră pentru această d reaptă cauză,
pe cele-l'alte state ale Europei, pen tru ca să aj ungem la emanciparea fratilor
noştri subjugati". Aşadar, evenimentele din Balcani constituiau un motiv în plus
pentru impulsionarea eforturilor diplomatiei româneşti în sensul satisfacerii idealului
national: "Pentru aceasta trebue să ne în temeem pe forţele noastre ş i să avem
îndrăsneală.
Dacă n'am pierit în timpul marilor furt uni cari au bâ ntuit Europa, putem
5
fi s iguri că nu vom pieri nici acum", concluzionează "Deşteptarea lalomitei" 1 ) .
Î n a n i i ce vor urma, presa călărăşeană va informa, in continuare, opinia
publică despre situatia din Balcani, mai ales reproducând extrase din gazete
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din Ca pitată 1 6 ) ; pledând pentru întărirea legăt urilor cu Italia, cu ca re avem
identitate de rasă, de interese şi relaţi uni st rânse: "Şi unii şi alţii avem fraţi
s ubjugaţi acelu iaşi stat şi prin u rmare interese de a co nl ucra la ocrotirea lor.
Şi u n i i şi alţii avem aceeaşi teamă, ca Austria să n u inain teze până la Salonic.
Italienii, ca Austroungaria să nu ocupe şi Alba nia şi prin u rmare tot l i toralul
vecin al Ad riaticei, ceeace ar pune pe Italia in stare de inferioritate pe Adriatica,
iar noi, ca nu cu mva Austroungaria ajungând la Salonic, in scop de a trăi
i n armonie cu bu lga rii, să n u -i împi ngă in Dobrogea" 17 ) ; relatând despre Înarmarea
femeilor sârbe, considerându-se că "Î n istoria modernă e primul caz că femeile
se organ izează i n număr mare pentru războiu", perceptându-se, defo rmat că "Este
un simptom a l patriotizmului d us la fanatism. Femeile sârbe, vre-o două mii,
se pregă tesc de mai multe săptămâni cu exerciţiul armelor, pentru ca in momentul
când patria va face apel, ele să poată da aj utor sotilor şi fi ilor lor. O doamnă
bogată, văduva unui patriot sârb a agitat această idee şi a in temeiat p rima
legiu n e de femei in numă r de 200. Un colonel
se spune î n con t i n u a re
a ceda t rugă rilor com itetului de in iţia tivă şi a pus la dispoziţia bel igeran telor
viitoare o fiteri instructori şi arme. Zi lnic se fac exerciţii de tir şi de m â n u i rea
armelor şi domneşte o disciplină exemplară. Sunt hotărâte să n u dezarmeze
până nu va ceda d uşmanul (subl. n.)" 18 ) ; se consemnează cu satisfacţie, sfâ rşitul
Conflictului cu Grecia, cauzat de "vandalismele din portul Pireu", criză pe parcu rsu l
căreia "Trebue recu noscut că in acest con flict, guvernul a avu t o completă susţi nere
d i n partea t u t u ror Româ nilor, câ t şi din partea partidelor şi bărbati lor de o rice
cu loare polit ică, ceeace i-a dat pu terea ca să sustină mai cu energie d reptu rile
n oast re. Această aprobare unanimă, dovedeşte că atunci când sunt în joc interesele
şi demnitatea Jărei sau familiei Regale, lOJi lasă la o parte certurile sau resentimentele
şi pun umărul ca să eşim cu bine din orice împrejurări critice (subl. n.). Mai m u l t,
"Sfârş i t u l con flictului in bine
deşi chiar dacă n u aveam ce pierde
totuşi
ne bucură, căci dorinta n oastră este ca să stăm bine cu toate s t a tele, intre
care şi cu Grecia, cu care n u avem nimic, nici de împărţit n ici pentru ce
1
să ne certăm" 9) .
În co ntextu l evoluliei evenimentelor din sud-estul Eu ropei, când devenea
tot mai evident că pa rtea eu ropeană a Tu rciei avea să fie impăqită intre statele
creştine, pen tru tara noastră chestiu nea alialilor şi aliantelor se punea cu o
acuitate sporită. Este o preocupare ce răzba te şi din paginile presei timpului
- recte, a celei din Că lăraşi, îngrijorată, pe bună dreptate, de perico l u l slavis m u l u i
sud-d u n ă rean, acolo u nde trăiau atât de mulţi fraţi ai noştri. C a şi in u rmă
cu doi ani, şi acum
in 1910
este reiterată semnifica ţia şi importanta unei
a lianţe cu Turcia; a unui stat cu ca re desele co n fl icte din secolele Evu l u i Med i u
n u a u p u t u t al tera, în perioada modernă, existenţa unor relaţii civi lizate, mai
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ales d upă obtinerea, pe câmpul de luptă, a Independentei, în 1 877. "Acest ultim
războiu ne-a adus Regalitatea şi a pus capăt certurilor din tre noi ş i turci,
cu cari n u mai avem azi contact de hotare. El ne-a mai dat acces la mare
şi astă-zi pavilionul Român fâl fâe peste mări şi oceane, deschizâ nd noi orizonturi
desvoltării noastre economice.
Con fl ictul din tre noi şi turci, resolvi t atât de bărbăteşte, nu ne-a pus
însă la adăpost nici pe noi, nici pe ei, de alte griji privitoare la tările noatre.
Un inamic comun ne stă în fată, care, dacă astă-zi se pare a nu fi.
atât de supă rător, el va deveni cu sigurantă în viitor; şi acest i na mic este
Slavismul". De aceea, autorul editorialului călărăşean este de părere că "Am
lucrat ca d uşmani cu turcii, este timpul să lucrăm ca prieteni. Astă-zi deci,
vestea că "vin turcii", trebue să ne bucure şi ne bucură. Ast-fel se esplică elanul
de entusiasm cu care escursioniştii şi studentii turci, ce ne sunt oaspeti, au
fost primiti la Bucureşti. Aceste vizit� cam şi cele făcute de români la Constan t i nopol,
ne fac să ne cu noaştem mai bine şi vor s trânge raporturile de prietenie ce
trebue să domnească între noi.
Cu regimul constitutional ce există acum în Turcia, va fi uşor să regulăm,
în mod echi tabil şi loial, chestiu nea învătAmân tului şi pe cea religioasă a a românilor
din Macedonia, chestiunea vacufuri l or d i n Dobrogea, cum şi conventiile comerciale
şi consulare.
Dar în afară de aceste chestiuni, destul de importante şi ele, este o
alta care primează şi pe care trebue să o avem în vedere, d intr-un ord i n cu
totul superior
apreciază "Deşteptarea la lomitei"
că e vorba de existenta
şi a noastră şi a Tu rciei în viitor.
Î n contra Slavismului trebue, se impune, să ne unim ca să ne apărăm".
Se apreciază, în încheierea articolului că o viitoare apartenentă şi a Turciei
la Tripla Aliantă, p recum şi o eventuală aliantă militară româno-turcă, sunt
de natură ca "inam icul să fie mai putin îndrăsnet şi pacea va fi garantată
pentru mult tim p, dacă nu pentru tot-d'auna, dându-ne şi nouă şi popoarelor
balcanice posibilitatea unei cont inue şi neturburate desvoltări (subl. n.) 20) .
D e t e r i o r a rea c l i m a t u l u i i n t e r n a t i o na l , î n t o a m n a a n u l u i 1 9 1 1 , p r i n
declanşarea ostilitătilor italo-turce, pentru stârpirea Tripolitaniei, repune î n atentia
opiniei publice îngrijorarea fată de o posibilă extindere a conflictului în s ud-estul
Europei, mai ales că Marile Puteri erau evident favorabile Italiei. "Şi, în adevăr,
Turcia va trebui să cedeze, căci pericolul cel mare pentru Statul Turc nu este
perderea Tripolitaniei, cât amenintările ce-i vin din peninsula balca n ică, unde
Grecia întâi de toate, apoi Bulgaria, Serbia şi Muntenegru, pândesc momentul
când să

ridice a rmele contra

Turcie i .
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Fiecare din aceste stătulefe mici au ceva de rupt din corpul Turciei Europene,
şi grija puterilor este să nu se tntinză focul tn Balcani, nu din cauză că doresc
cu tot denadinsul păstrarea integrităfei Turciei sau faimosul "statu-quo", dar pentru
că socotelile nu sunt încă făcute, para nu este tncă coaptă (subl. n.).

Nenorocirea Turcilor este însă, că nu vor fi lăsati să se organizeze temeinic
pe baze constitutionale. Dacă nu chiar acum, după exemplul Italiei - d iagnosticul
comentatorului călărăşean va fi validat, după cum se ştie, de către desfăşurarea
evenimentelor (n.n.) -, dar in scurt timp vor isbucni in peninsula Balca nică n o i
confl icte care a u d e scop depărtarea Turcilor d e Europa.
Aceasta este fatal", conchide, premonitios, organul de p resă al conservatorilor
călărăşeni 21 ) .
Pe măsură ce conflictul italo-turc se cronicizează, complicarea relatiilor
d i n tre Turcia şi celelalte state din Balcani retine atentia, cu indreptătită ingrijorare,
a ziarulu i "Deşteptarea Ialomitei"; astfel, in primăvara anului 1 9 1 2, analizând u-se
stadiul a m intitului război, se aprecia că "primăvara vine şi odată cu ea apar
nori şi semne de furtună pe cerul Europei", considerându-se însă că "După
chipul cum se prezi n tă lucrurile acum, sunt mari temeri că răsboiul dintre Italieni
şi Turci să nu fie inlocui t cu un răsboiu mai mare, in care să fie a mestecate
m ul te puteri europene şi in care să fim târâti şi noi Românii" 22) . Mai apoi,
declanşarea celui de-al doilea război balcanic, in octombrie 1 9 1 2, va d uce la
inmulti rea articolelor circumstantiale chestiunilor balcanice, in special a relatiilor
României cu Bulgaria
pe larg şi din varii puncte de vedere relevante.
Astfel, i n articolul Două rase: una în fafa alteia. Românii şi Bulgarii 23) ,
intins pe o întreagă pagină a ziarului săptămânal "Deşteptarea Ialomitei", sunt
consemnate interesante aprecieri asupra caracterului şi istoriei poporului vecin;
ideea generală este aceea a atragerii atentiei asupra exclusivismului national
al bu lgarilor, lipsa lor de toleran tă conjugându-se cu "spiritul lor de vendetă
şi pornirea duşmănoasă a lor
popor şi stat
contra românilor
popor şi
stat". Iată, însă, câteva d intre aceste consideratii puse sub semnătura M. (probabil
Th.C. Mănescu, redactorul responsabil al gazetei): "( ) Ş i noi a m uitat toate
aceste m izerii suferite de strămoşii noştri, nu tocmai depărtati; iar bulgarii ne
spun mereu: Nu uitati Istoria.
Dar este cestiune de rasă. Noi uităm, dar rasa bulgară nu uită. Noi
a m tratat in Dobrogea cu o extremă blândete pe turci, supuşii statului român
de la 1 878, iar bulgarii pun astăzi pe femeile turcilor să frământe pâine pentru
ceea-ce românii s'ar fi simtit degradati
armata care se luptă contra turcilor
la o asemenea idee, căci sen timentul umanitătei este la români mult superior
de cât la bulgari, şi aceasta este şi o dovadă de superioritate de rasă.
...
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Or, adevărul ştiintific este că educatia pe care timpul o face raselor
umane, se face in sensul şi direqia aceasta, a toleran tei, a uită rei trecutului
d u reros se ava nsează, la Că lăraşi, o conceptie de abordare şi reda re a istoriei
de o surprinză toare modernitate, atât de actuală, in primul rând, astăzi (n.n.)
-, a i ntovă răşirei pentru uşurarea traiului şi pentru fericire, a propierei tuturor
neamurilor ce apaqin speciei umane. Totul ne duce într'acolo: inmultirea şi
perfeqia m ijloacelor de comunicatie ne apropie acum de antipozi mai m u l t
de c â t eram cu o sută d e a n i i n urmă aproape de Viena sa u de Paris; progresele
ştiintelor şi industriei ne fac să vedem tot mai l impede ce mare nebunie universală
este răsboiul cu maşinile lui distrugătoare din zi in zi mai teribile; cu explosivele
lui, şi cu rezultatele desastruoase ce lasă in urmă, in familii, in comeq , in
industrie". Această p ledoarie pentru pace şi intelegere intre popoare, atât de
necesară mai a les ca urmare a lărgirii orizontului informational dar şi pe fon d u l
accelerării posibilitălilor de distrugere in caz d e război - este necesară, in economia
articolului de fală, căci aceste realităli ale lumii de at unci era u contrazise de
atitudinea veci nilor d i n sud, aşa cum este ea surprinsă, in continuarea articolului:
"Dar bulgarii sunt mai putin toleranti de cum au fost turcii. Bulgarii a u putut
trăi sub turci patru sute de ani, păstrâ ndu-şi limba, nalionalitatea şi biserica,
atunci când in contra turcilor Eu ropa era neputincioasă. Iar in ce ne priveşte
pe noi românii, există şi până astăzi in Bu lgaria peste o mie de sate locuite
de români ş i aceşti români au păstrat sub turci nationalitatea lor, pe când
astăzi bulgarii nu le permit nici să vorbească româneşte; şcolile române le-au desfiintat,
şi cele cari au mai rămas: la Turtucaia şi La Sofia, sunt necontenit supuse La toate
mizeriile (subl. n.).

Spre a vedea cât de departe merg bu lgarii cu intoleran1a lor pentru
tot ce este românesc, voiu cita
scrie autorul
un exem plu care este destul
de eloquent.
Sunt aproximativ zece ani, mergând intr-o zi de vară la Silistra, insoti t
de câti-va prieteni, a m găsit acolo un român c u sotia lui d e asemenea româncă,
cari trecuseră acolo de putină vreme, şi tineau o mică bucătărie in deal la
"Chiuciuc-Mustafa". Amândoi solii vorbeau între ei şi cu copiii lor, m ici încă,
numai bulgăreşte, copiii nu ştiau româneşte. Indignati in contra purtărei acestui
om care ne mărturisise că este român originar din satul Călăraşii-Vechi, l'am
intrebat de ce nu vorbesc româneşte cu copiii.
El însă, uitându-se cu frică imprej ur, ne-a răspuns: Nu putem Domnule,
ne urăsc bulgarii şi nu mai vine unul în prăvălia noastră, şi murim de foame,
dacă nu vom vorbi numai bulgăreşte.

pe

un

Ne-ar ven i nouă, românilor, in cap ideea aceasta de a urâ şi persecuta
strein, pe :un bulgar se întreabă, pe bună d reptate, autorul articolului
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că vorbeşte cu ai săi l imba sa maternă ! ? Noi suntem atât de nepăsători,
poate se mai
in această privintă, că am găsit în satul bulgăresc Ciocă neşti
femei bătrâne şi bărbati cari nu ştiau româneşte cu toate
găsesc şi astăzi
că de o jumătate de veac avem acolo o şcoală româ nească întreţinută de sat.
Din toată purtarea lor rezu ltă că bulgarii sunt u n pericol pentru noi,
pentru statul român - hiperbolizează, totuşi, patriotul român din Călăraşi, îngrijorat,
fi reşte, de reaqiile belicoase a unor cercuri politice şi ziaris tice bulgare faţă
de statul şi poporul nostru -, şi că mai curând sau mai târziu acest popor are
să ne aducă mari supărări (sub!. n.), mai ales că se simt protejati şi speră să
fie aj utati de imperiul rus, in con tra noastră" 24 ) .
Î ncă d i n primele zile ale anului 1913, în pagi nile gazetei "Deştepta rea
lalomitei" îşi fac loc multe materiale asemănătoare, fie reproduse din presa
bucureşteană 25 ) , fie din ziare străine26 ) , fie conţinând proprii comentarii. Astfel,
intr-unul dintre acestea, acelaşi Th.C. Mănescu crede că în faţa expansiunii
slavilor, sud ici şi nord ici, "Pen tru noi ideea salvatoare este exis tenţa şi întărirea
monarhiei habsburgice (Sic!) , în care avem atâtia români, cari tot au o viată
politică independentă, pe când românii din statele slave sunt destinati pierirei,
dacă nu vor sosi mai repede împrejurări favorabile pentru desrobirea lor.
Idea lul nos t ru pare a fi că, după o nouă orientare ce ne impune căderea
imperiu lui turc şi mărirea statelor slave din Balcani, o confederatie Austro
u ngaro-română, dacă oamenii de stat autriaci a r intelege să dea o nouă vigoare
Monarhiei"26 ) . Fireş te, o asemenea solutie nu putea întări românismul în aria
sa teritorială nord-dunăreană, solutia avansată fiind determ inată de pericolul
slav, receptat cu acuitate de către comentatorul
conservator din Că lăraşi, care
.
Î
avertizează: " n această stare de spirit, nu numai că nu este esc/us un răsboiu
cu bulgarii, dar el este inevitabil. El va fi intre noi şi bulgari; el a fost şi va
mai fi î ntre bulgari şi sârbi, şi fără îndoială, va fi unul între greci şi bu lgari.
Avem oare motive să ne temem de bulgari?
Răspu nsul la această întrebare depinde de împrejurări.
Astăzi putem tine cu ei un răsboiu victorios, ch iar dacă ei ar fi aliati
cu sârbii contra noastră.
Î nsă amenintările şi sfidarea ce ne aruncă bulgarii - apreciază T.C. Mănescu
au ca punct de reazăm speranta lor în aj utorul Rusiei, aj uto r ca re li se
va da negreşit pe ascuns, cum li s'a dat şi în răsboiul cu turcii, dacă Rusia
n u va fi sau n u va îndrăzni să'l dea pe fată de teamă să nu provoace in terventia
Austro-Ungariei"27 ) . Dezvoltând u-şi rationamen tul, autorul consideră că doar o
alianţă cu Austro-Unga ria poate fi pavăză pentru pretentiile bulgarilor, mai
a les că Rusia nu va mai interveni "pe faţă în împrejurările actuale, cu toate
ameni n ţări le ce a r face". Iată de ce, se consideră că o alianţă, totuşi cu bulgarii,
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"le-ar folosi numai lor, ca să poată lua cât mai mult din sfărâmăturile imperiu l u i
turc, ca s ă poată l ua Salonicul in detrimentul grecilor, Monastirul in detrimen tul
sârbilor, şi alte teritorii cari s'ar cuveni Albaniei"; in consecintă, se socoteşte
că o astfel de a liantă ar fi neviabilă: "Când ar fi vorba ca bulgarii să ne fie
de ajutor la înfăptuirea idealului nostru national, să fim siguri că nu i-a m
găsi acasă, pentru că sunt u n popor viclean, care nu'şi respectă cuvântul dat,
şi nici chiar semnătura pusă pe un tratat de aliantă"28> .
Fireşte, sunt n umeroase relatările de pe câmpul operatiunilor prim u l u i
război balcanic, relevându-se Grozăviile săvdr§ite de Bulgari §i de Greci (după raportul
inspectorului general francez al jandarmilor turci) , cum se subintitulează u n articol
titrat MĂCELURJLE ÎN BALCAN/: 29 > "Războiul coprinde in sine vărsări de sânge
şi grozăvii. Dar ceva nou şi neobişnuit in veacul al XX-lea este să vezi până
şi a rmate neregulate, biruitoare, măcelărind oameni neinarmati, cari n'au luat
măcar parte la războiu. Şi nici o Putere nu ridică glasul impotriva sălbăticiilor
ce se făp tuesc, in tocmai ca in vremea războiului de treizeci de a n i ! "
P e lângă consemnarea operatiunilor militare
şi a u n o r a precieri p e
marginea des făşurării l o r
"Deşteptarea lalomitei" acordă spatii largi ş i con 
tenciosului teritorial româno-bulgar. Şi - e cazul a o spune - aprecierile redactorului
responsabil a l gazetei sunt mai perti nente decât multe din opiniile p resei din
mai ales cea zis "independentă"
a "face servicii negative
Capitală, socotită
tării", prin modul in care prezintă chestiunea Silistrei, calchiată d upă presa
franceză, care, la rându-i, face servicii Bulgariei. Mai întâi, autorul arată că
tactica bulgară este de a atrage atentia asupra unui l i tigiu secundar
cum
este cel a l Silistrei, căci ei "ştiu de multă vreme că Slistra va fi intr'o zi
a României. Î n vederea acestei eventualităti ei n'a u făcut nici o imbunătătire
oraşului sau portului, şi l 'au mentinut in starea care era sub turci. Două m ilioane,
capital comunal, al S i listrei, guvernul bulgar le-a luat i n aju n u l războiului şi
noi a m publicat la timp delcaratia unui fruntaş bulgar din Silistra, care a zis
că de aceea nu s'a făcut la Silistra nici o imbunătătire, fiindcă bulga ri i n'au
voi t să facă aceste imbunătătiri pentru români, care o vor ocupa intr'o zi.
Î n schimb bulgarii au construit o mare clădi re pentru un liceu de băeti pe
care încă de mult l'au infiintat, tot aşa a u infiintat u n liceu de fete. Ş i despre
aceste şco l i p resa franceză a spus că sunt cele mai bune din toată Bu lgaria.
Se poate vedea de aci cât de departe au mers cu prevederea bulgarii
apreciază a u torul
ş i cât de just au aplicat ei planul lor, spre a'şi p regăti
in viitor tot ce le trebue pentru ca, cedând imprejurărilor şi fortei, scopul lor
naJional să fie urmărit mai departe, pdnă in ziua cdnd speranJa lor de a '§i incorpora
Dobrogea, să devie o realitate (subl. n.).
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N'au făcut mm1c pentru oraş fiind că aceasta nu-i i n teresează. Român i i
a u s ă facă destul pentru ridicarea Silistrei, cu m au fă�ut pentru Constanta ş i
pentru toate oraşele d i n Dobrogea. Bulgarii însă observă, nu fără amărăciune
şi simt critic a u torul
a u făcut ceea-ce Român i i n'au să facă: au făcut şcoli
bulgăreşt i care să fie, ş i s ă rămână ş i sub români (subl. n.) centre de cultură
natională bulgărească. Şi le-au făcut la Silis tra aceste şcoli, spre a fi, d upă
cedarea acestu i oraş,focarul de cultură natională pentru bulgarii din toată Dobrogea.
Căci bulgarii ştiau îşi dezvoltă, ziaristul din Călăraşi, observatiile, atât
că Româ n i i nu
de judicioase în context u l epocii şi in perspectiva istorică
vor p u tea să refuze şcoalelor bulgare din Silistra, toleranta pe care şi românii
o vor p retinde pentru institutiile de cultură română din centrele populate de
româ n i i din Bulgaria actuală ş i cei din Macedonia, care va urma să cadă i n
l o t u l Bulgariei.
Toată d iscutia, prin urmaJ;"e - conchide autorul , in prima parte a artico l u l u i ,
a t â t de impo rtant, credem, pentru a cunoaşte, peste timp, coordonatele judecătii
ş i a i n formatiilor furnizate opiniei publice călărăşene, in urmă cu opt decenii
pe care bulgarii o d uc împrejurul cedărei sau necedărei Silistrei, este n umai
o abili tate, o cestiune de tactică, care a izbu tit să ametcască pe deştepJi i de
la foi le noastre "independen te", aşa că aceştia ii dau zor să discute întrucât
Silistra este sau nu o pozitie s trategică necesară apărărei Dobrogei co ntra unui
eventual atac a l bulgarilor•30) .
Partea a doua a acestui articol pledează pentru obtinerea unei granite
strategice sigure, nu înglobând doar Silistra, care cum am văzut era oricum
cedată de către partea bulgară, ci o zonă extinsă, respectiv "mai sus de Turtucaia
pe D u năre ş i mai la sud de Balcic pe coasta Mărei Negre", avâ nd în vedere
că "Silistra şi forturile ei nu ne pot garanta pe noi contra unui atac cu succes
a l bulga ri lor, dar Silistra şi forturile ei, în mâinile bulgarilor sunt o a menin tare
pen tru noi, u n pericol permanent şi de neînlăturat. Aceasta este deosebirea".
Sugestiv este şi articolul, purtând aceeaşi semnăt ură, intitulat Bulgarii
ne urăsc fără motiv 31 ) , în care este vestej ită atitudinea ziarelor sofiote
dar
ş i a fruntaşului social- democrat român dr. Cr. Racovski -, ce stârncsc animozităti
în rândurile opini ilor publ ice ale celor două tări in jurul deciziei şi acceptul u i
guvern u l u i bulgar de cedare a Silis trei, căci aceasta nu "însem nează robia poporului
d i n Sil istra !", comentându-se sarcastic că, în caz contrar "Implicit, anexarea Dobrogei
la România, d upă răsbo i u l de la 1 877, a insemnat robirea poporului din Dobrogea !
Şi Racovski, care a făcu t ş i face parte din populatia Dobrogei , a căzu t ş i el,
încă de atunci, în robia Românilor! Şi robul acesta are totuşi l i bertatea să
vorbească ş i să u neltească in contra statului român, în con tra nati unei române,
adresându-se chiar românilor în propria lor ta ră ! " Nu mai putin categoric este
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şi fi nalul articolului, î n care se arată că ura bulgarilor vine ş i d i n revenirea,
la 1 878, a Dobrogei la Ţara-mamă, când tot aturici
era răpită acesteia d i n
urmă partea de s u d a Basarabiei, "ce era un teritoriu m u l t m a i bogat şi cu
o populatie mult mai curat românească. Dar ei uită că la 1 877 n'aveau, n u
Dobrogea, dar nici măcar o patrie a lor
reaminteşte Th.C. Mănescu istoria
vecinilor noştri sudici
în care să poată d ispune de soarta lor, ei uită că
până atunci erau robii turcilor şi că pentru desrobirea lor s'a vărsat mult sânge
românesc, şi uită încă ospitalita tea frătească ce au găsi t sute de ani, în acest
pământ românesc apărat de vitejiea şi udat cu sângele părintilor noştri, adăpost,
pâine şi apăra re. Atunci, când bulgarii veneau să caute adăpost la noi, nu se
simJeau căzuJi în robia noastră, cum li se pare astăzi că ar cădea în robie populaJia
din Silistra unde la 1 877 erau mai mulJi români decât bulgari (subl. n )"32> .
.

Definitoriu pentru starea de spirit, în primăvara anului 1 9 1 3, la sfâ rşitul
primului război balca nic, în rândurile opiniei publice călărăşene, aşa cum este
ea refl ectată în paginile oficiosului local conservator, ni se pare a fi artico l u l
intitulat România fafă c u răsboiul dintre aliaJii balcanici,33 > apaqinând, de asemenea,
lui Th.C. Mănescu. Comentându-se rezultatele conflictului abia incheiat, sunt
reti nu te n u doar "pagubele incalculabile" ale României, ca urmare a "stagnării
comerciale care a ruinat mii de comercianti" datorită afectării exportului , cât
noile raporturi de foqe între sta tele sud- estului european, defavorabile sigurantei
teritoriale şi economice a României; practic, "statul român, care era cel d intâi
între s tatele balcanice, rămâne al doilea după Bulgaria ca intindere teritorială.
Î n adevăr, Bulgaria, care avea 96.000 kilometri patrati a mai a nexat acum
57 mii şi pretinde că i se cuvine încă 40 de mii kilometri din tinuturile Macedoniei
ocupate de sârbi şi greci. Pentru a ocupa aceste tinuturi, Bulgarii n u vor să
declare răsboiu sârbilor şi grecilor, dar de fapt sunt in răsboi u cu aceşt i foşti
aliati a i lor şi caută să-i scoată pe unii din Salonic şi pe altii d i n Monastir,
Prilep, Ohrida şi alte oraşe pe cari bulgarii le revendică î n baza trata tului
de aliantă ce există în tre ei şi sârbi şi pe motivul că acele localităti sunt
locuite de bulgari, iar nu de sârbi". Or, în aceste împrejurări, autorul exprimă
deschis temerea că "peste zece sau două-zeci de ani /Bulgaria/ va fi o putere
m i litară de temut", la această întindere teritorială şi creştere a infl uentei sale
con tribuind
prin ajutorul acordat in ultimele decenii la eliberarea de sub
turci şi modernizarea structurilor statului vecin şi tara noastră: "Nu se poate
zice că noi n'am co ntribuit la mărirea Bulgariei; şi nu va fi decât vina noastră,
dacă într'o zi Bulgarii ne vor plăti cu gloante recunoştinta lor"... Cuprinsul
articolului se constitu ie, în fapt, într-o critică la adresa guvernului român care
nu a fost pregă tit
spune ·autorul
din punct de vedere militar, în primul
rând, a face fată diferendelor balcan ice; astfel, în momentul declanşării primulu i
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război balcanic, "Noi nu ne-am adus aminte la Septembrie 1 9 12, nici de ingratitudinea
bulgari lor, nici de interesele fratilor noştri din Macedonia, unde aveam o s ituatie
p rivilegiată sub turci, că pu team sustine cultura, existenta şi pro pagarea elementelor
româneşti în peninsula balcanică. Ni s'a spus: <<Voim să facem răsboiu Turciei
pentru l iberarea creştini lor şi nu pentru cuceriri teritoriale», şi noi am răspuns:
privim cu simpatie întreprinderea aceasta. Şi a tât! Am sperat că la momentul oportun
vom spune cuvântul nostru şi că atunci glasul nostru va fi ascultat". Î n credi nta
comentatorului călărăşean, România n-a împiedica t, totuşi, declanşarea conflictului
datorită faptului că "armata nu era pregătită, şi noi eram streini de urzirile ce
se împleteau în jurul nostru ; iar cei mai "in teligenli" dintre noi zâmbeau la vestea
_
că bulgarii, sârbii şi grecii îndrăsnesc să se măsoare cu turcii; şi poate că
u n i i aşteptau ca alianta balcanică, înfrântă de turci, să ne cheme în aju tor,
pentru ca atunci să răspundem: «ven im, dar cu anume conditiuni«.
Trebue să mărturisim că am fost cam naivi.
Dar adaugă, pe bună dreptate, autorul articolului este iaraş1 adevărat
că, d upă ce a început război ul în tre aliatii balcan ici şi Turcia, nu putea m să
sărim in spatele bulgarilor fără să ne fi atras dezaprobarea întregei l u m i civilizate"34 > .
Aşa cum n u era, de altfel, greu de prevăzut, contenciosu l etnica- teritorial
balcanic va cu noaşte o nouă răbufnire violentă prin declanşarea confl ictului
d i ntre Bulgaria şi .foştii aliati. "Se dovedeşte dar ce am afirmat noi, că bulgarii
se bat cu sârbii şi cu grecii pentru a scoate pe aceştia din loca l i tătile ocupate,
şi aceasta fără declaratie de răsboiu", concluzionează articolul Războiul dintre
aliaJii balcanici 35> ; sosise momentul, apreciază Th.C. Mă nescu, ca România să
ia atitudine, tinând seama de "in teresele ei în Balcani" şi de pasivitatea Europei
fată de schi m ba rea raportului de foqe.
Mobiliza rea armatei române, la 20 iunie, şi trecerea trupelor la sud
de Dunăre, la 28 iunie, impl icarea României în confl ictul din tre statele creşti ne,
sensibiliza rea opiniei publice, pregătirea şi intreti nerea unei stări emotional
patriotice specifice unor astfel de situatii sunt pe larg, de asemenea, reflectate
în paginile gazetei "Deşteptarea Ialomi tei". Astfel, sub titlul Momente mari 36> ,
este consemnată atmosfera pozit ivă în care populatia Că lăraşului a perceput
sem nificatie mobilizării. "Efectul. ce a produs asupra populatiei a fost grandios.
Toti orăşenii a u arborat pe la casele lor drapelul national, iar bucuria şi entuziasm u l
s e vedeau i n tipărite p e fetele tuturor.
Cu aceeaş i voie bună a fost primită ştirea şi de către tărani, cu toate
că mobilizarea venea într'un timp cu totul nepotrivit, căci bogata recol tă a
cerealelor d i n acest an nu este încă strânsă, şi secera grâu lui abia î ncepută.
Î ncă de Vineri au inceput să vină rezerviştii, iar Sâmbă tă ş i D u m in ică
o raşul era i nundat de lume, cum nu s'a pomen i t vre-o dată. Cu un avân t eroic
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şi cu st ngate de Trăiască România! intrau rezerviştii in grupuri compacte in
oraş şi mergeau la cazarmă ca să ;ne imbrăcati. O săptămână î n t reagă oraşul
a fost in sărbătoare•37 ) . Descriind starea de spirit, animată de responsabilitate
fată de destinul tării, încărcată de un autentic patriotism, gazeta amintită evidenJiază
devotamentul tăran ilor fată de indatoririle ostăşeşti şi chema rea sub d rapel,
însotită de . privatiunile specifice stării de război. "Dar, o dată cu mobilizarea
care a semănat entusiasmul, au ven i t şi rechiziJiile care au adus nota reală
a jertfelor ce incepeau a fi simtite. Ca să lupte pentru mărirea patriei, cetăteanu
care îşi lasă acasă sotia, copii, poate i n l ipsă, ogorul nemu ncit, mamă plânsă,
vine ca la n u n tă cân tând şi chiui nd. Rechizi tiile însă ii amintesc că el n u
este chemat l a petrecere, c i I a o mare şi supremă datorie pentru salvarea patriei.
Totuşi tăra n i i se resemnează şi aduc vitele lor, cu simtământul adevărat şi real
al sacrificiului. Patria, care i-a cerut fiii, ii cere şi vita de m uncă, tovarăşul
şi p rietenul nedespăqit al plugarului• 38 ) .
Sunt publ icate, de asemenea, materiale oficiale, articole de îmbărbătare
pentru cei mobilizati sau rămaşi acasă, un mobilizator şi patriotic Apel către
Călărăşeni: "Subscrişii, constituindu-ne într'u n Comitet spre a ven i in ajutorul
moral ş i material al fa miliilor oştenilor din Că lăraşi, cari au fost mobilizati,
facem printr'aceasta u n călduros apel către toti concetătenii noştri, spre a depune
obolul lor, pentru ajungerea scopului sus arătat.
Numărul membrilor acestui Comitet es te nelimitat; prin urmare orice
cetătean se poate i nscrie.
Lista sau listele de subscriptiuni ce se vor lansa, vor pu rta semnătura
D-Iui P refect, care face parte din acest Comitet, a D- lui Trajan Marinescu,
secretarul com i tetu lui, pecetea P refecturei şi va i ndica n umele persoanei căreia
s'a incredintat.
Nu ne îndoim că aşea precum oştenii noştri'şi vor face datoria lor deplină
pe câmpul de glorie, ne vom face şi noi pe a noast ră, contribuind fie-care,
în l i m ita puterilor sale, la aju torarea familiilor celor plecati, s p re a ne mări
tara şi prestigiul ei"3 9 ) ; între semnături
figuri cunoscute ale vietii p ublice
călărăşene, p recum, Alex. Negutz-Demetrescu, Alex. Bădulescu, Eug. M u n te, dr.
Samarian , N.C. Uşurelu, Trajan Marinescu, N.N. Seceleanu, C.l. Şeicărescu, Ath.
Mitulescu ş.a. De asemenea, este inserat u n Apel către cetăteni din partea prefectului
Alex. Negutz-Demetrescu, î n care, între altele, se arată necesi ta tea ca o rganele
statu l u i să fie receptive la nevoile familiilor celor mobil izati: "Consiliile com u nale
şi în genere toate autoritătile din judet sunt ruga te să aibă deosebită grijă
asupra familiilor rămase pe u rma celor mobilizati, luând toate măsurile posibile
şi dând aju torul moral şi material pentru a face să fie cât mai putin simtită
lipsa celo r plecati pe câmpiile Bulgariei, pentru apărarea tărei ş i mărirea gloriei
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şi a neamului românesc"40 ) . Pe larg sunt popularizate ofertele acelor proprietari
care vin în sprijinul sustinerii materiale a familiilor Jăranilor mobilizati 41 ) , după
cum este inserat şi un alt Apel din partea "SecJiei din Călăraşi a Uniunei evreilor
pământeni, in ca re se spunea : "Evrei români! Patria pentru a'şi apăra interesele
superioare a trebuit să facă apel la ultima ratia care este mobil izarea şi războiul.
Momen tul supremei datorii a sosit.
A ven i t vremea sacrificiilor nobile.
Evrei români!

Doved i li şi de astădată sentimentele patriotice cari vă î nsufleJesc în totdeauna
pentru Jara î n care v'aJi născut, unde aJi învăJat dulcea l imbă românească, pentru
Jara în cari zac osemintele părinJilor voştri.
Camarazii de armă creştini şi evrei, într'o înfrătire generoasă şi patriotică,
au plecat vo ioşi să dea vi tejeşte pieptcu duşmanul Jării, şi cu eroismul s trămoşesc
vor face să izbândească cu glorie cauza şi armata romana.
Iar voi cei-I'alti dati cu inima voioasă obolul vostru pentru trebui nJele
a rmatei şi pentru fami liile celor mobil izati.
Sus inimile!

Trăiască brava armată română!
Trăiască România ! "42) ; amintitul Comitet era compus din următorii cetăteni:
dr. 1. Weissberg (acesta îşi avea cabi netul de consultatii in str. Dobrogei n r.
26) , N aftali Levy, Z. Goldstein, Avram Iarchy, Tzadic Levy, H. Goldenberg, Leon
Papier, N. Revici.
După cum se ştie, interventia rapidă şi energică a României în cel de-al
doilea război balcanic a pus capăt con flictului prin încheierea Tratatului de Pace
de la Bucureşti (28 iul ie/10 august 1 9 13); consem nând "desăvârşi rea fericitului
eveniment"43 ) , presa ialomiJeană îşi îndreaptă atentia asupra învătămintelor ce
se pot ext rage d i n desfăşurarea campaniei militare44 ) , vis-â-vis de fost u l inamic
manifestând condescendenJă, dar şi fermitate: "Vecinii noştri nu merită însă
compătimire pentru Ieqia ce li s'a servit, căci cunoşteau prea bine s uperiori tatea
noastră şi trebuiau să fie concilianti"44 ) . Cu alt prilej este combătută actiu nea
acelor cetăteni româ ni "dar cu in imă bulgărească, cari de la începutul războiului
balcanic au făcut o aprigă propaga ndă prin tre români contra oricărei aqiuni
fa Jă de bulgari, sub cuvânt că am com ite o infamie dacă am căuta să l uăm
o palmă de pământ bulgăresc.
Eată însă că suntem, nu în posesiu nea unei palme de pământ «bu lgăresc»"
(par'că bulgarii Când au năvălit in peninsula balcanică au adus pământul cu
ei in traistă ! ) dar a unei întinderi ceva mai mari de cât o palmă"45 ) ; articolul
cu pricina, intitulat Ce sunt În stare să facă bulgarii cetăJeni români, îl com bate
pe d r. Cr. Racovski, care "demonstrase, in manifestul socialist, imora l i tatea
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aqiunii noastre in Bulgaria".aşezând intelegerea evenimentelor pe făgaşu l firesc,
al apărării in teresului national-teritorial românesc: "Şi trebue să ne spue bulgarul
Rachovski, cât datorăm noi tărănimei române, şi câtă grijă trebue să avem
de ridicarea materială şi culturală a tărănimei?
Noi ştim toate acestea, dar mai ştim că această Jărănime, pământul ei,
avutul ei, viaJa şi libertatea .ei, trebue apărate tnainte de or-ce (subt. n.). Şi când
avem dovada de ce este in s tare să conceapă şi să făptuiască semintia lui Krum
şi Aspa·r.uk, care ne-a dat dovezi proaspete de barbarie când au intors a rmele
contra a l iatilor sârbi a doua zi după ce aceştia au ajutat armata bulgară să
cucerească Adrianopolul şi să învingă definitiv pe turci; când a ucis populatia
sârbă dezarmată şi a p rădat avutul ei
noi trebue să ne gândim inainte de
toate la apărarea patrimoniului nostru. Eram datori [aJă de generaJiile viitoare
şi cu istoria desvoltărei poporului român, să reducem puterile unui popor impulsiv
cum este poporul bulgar şi să-I punem tn neputinJă de a ne alaca (subt. n.).

Barbarul învingător nu ne-ar cruta. Barbarul invins n'are drept u l să ne
impute că n u l'am lăsat să ne invingă"46 ) .
Ultimul număr al gazetei călărăşene "Deşteptarea Ialomitei", din anul
1 91 3, a re î ncorporat u n pertinent material având titlul s ugestiv Rolul României
47
(tn) Asigurarea păcei europene ) . Autorul nesemnat al acestui a rticol-sinteză
vădeşte o intelegere adecvat-istorică a evenimentelor ce au caracterizat sud-estul
Europei in respectivul an, surprinzând, cu deplină temeinicie, credem, rol u l pozitiv
al tării noastre in inrâurirea cursului lor. Exprimarea sperantei in con l ucrarea,
de acum inainte, paşnică, a statelor din zonă este reclamată ca o necesitate
vi tală i n folos u l progresului economic şi al sigurantei păcii, după cum respectarea
angajamentelor asumate prin Tratatul de la Bucureşti, in privinta respectării
dezvoltării cultura le şi nationale a minoritătilor recte, a românilor macedoneni
"este un principiu foarte insemnat, de care atârnă liniştea popoarelor din
Balcani, şi prin urmare pacea Europei, pentru asigurarea căreia România şi-a
pus i n cumpănă toată greutatea ei".
Iată, însă, continutul in extenso al acestui importa n t articol, semnificativ
nu doar pen tru intelegerea judecătii înain taşilor noştri in urmă cu opt decenii,
dar şi prin reverberatiile sale contemporane, intr-o lume şi intr-o regiune in
care tara noastră se manifestă
precum vedem, traditional
ca un factor de
progres şi democratie, de echilibru şi garant al păcii, a l valorilor pluralismului
democratic din zilele unui fi nal dinamic de mileniu in noua structură geostrategică
a Europei. " În socotel ile celor două mari grupări de puteri, tripla a l iantă şi
tripla intelegere, rol u l României avea o importantă secu ndară până la pacea
de la Bucureşti. De la această dată Începe să se desineze lămurit marea importanJă
-

a statului român, care şi-a câştigat un loc de frunte în sfatul puterilor.
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Pentru Eu ropa singura chezăşie a li niştei sale se găseşte acum in purtarea
Român ier (subt. n.), care a dat dovezi in acelaşi timp şi de energie şi de
intelepciu ne. Satele balcanice au recunoscut singure, că, numai având concursul
tărei noastre, ele pot să trăiască cu adevărat libere, scuturându-se de infl uente
streine, cari le pericli tează viitorul.
Chiar şi Bulgaria va trebui să caute prietenia României, de la care nu
se poate aştepta la nici un rău. Ca tară vecină nu trebue să se gândească
de cât că datoreşte tărei noatre recunoştintă. Revenind la sentimente mai bune,
poporu l bu lga r va incerca să se reculeagă pe urma greşelilor săvârşite şi să
se indrumeze pe o cale mai sănă toasă, in tretinând legături prieteneşti cu toti
vecinii.
Chestiunile de nationalita te, cari mai pot turbura liniştea tărilor balcanice,
nu sunt totuşi de natură ca să nu se poată găsi deslegare prin bună intelegere.
Pe temeiul reciprocitătei, al concesiunilor national-culturale, statele balca nice
au posibilitatea de a se împăca. Popoarele din Pen insula Balcanică nu se cuprind
n ici u n u l in limitele statelor respective, astfel ca să nu trăiască ames tecate
două sau mai multe impreună. Din cauza aceasta o împărJire politică a peninsulei,
după grupările etnice, este cu nepuJinJă (subt. n.).
Nici o tară balcanică nu trebue să-şi sporească teritoriul in paguba celorlalte,
râvnind Ia rolul de conducătoare. Ori-ce incercare in scopul acesta trezeşte
in chip fatal sentimentul de sol idaritate in sânul tărilor păgubite. Şi foarte cuminte
a procedat România, când putea şi n 'a voit să se întindă prea mult pe socoteala
Bulgariei (subt. n.).

Prin purtarea sa corectă tara noastră a devenit arbitrul situatiunei. România
va veghea, ca toate statele d i n Ba lcani să-şi ind repteze sili ntele lor spre intelegerea
in tereselor comu ne, să pună bazele unei înfrăJiri, întrecându-se prin muncă şi hărnicie
pe calea progresului, iar nu să nutrească gânduri vrăjmăşeşti unele împotriva altora

(subt. n.).
Eu ropa priveşte l iniştită la opera intreprinsă de tara noastră şi se întrevăd
acele zile senine · pentru Orien tul eu ropean, când pacea nu va fi primejduită
d i n această parte. Precum cele două mari grupări ale puterilor europene a u
asigurat pacea l umei, tot astfel, România prin stabilirea echilibrului d e forJe în
Balcani, a garantat pacea în Orient (subt. n.).
Rolul României a fost şi va fi din tre cele mai frumoase. Astăzi popoarelor
balcan ice li s'a desch is un teren nou de muncă, un drum lung spre un viitor
strălucit. Şi, după ce se vor fi cicatrizat rănile războiului, popoarele îşi vor
fi u itat şi duşmănia, imprietenâ ndu-se ca nişte buni vecini, cari îşi datoresc
aj utor reciproc.
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Pentru a putea tnsă a asigura pacea Europei cu deplin succes, fara noastră
va trebui să-şi sporească puterile ei militare şi economice (subl. n.). Prin bogătie

şi prin putere România va şti să se achite de misiunea ei in acest colt sbuciumat
al Iumei. Calea, pe care trebue să urmeze, este lămurit desenată; ea nu umblă
pe căi lăturalnice, şi din cauza aceasta tara noastră şi-a atras simpatia şi admiratia
popoarelor europene.
Recunoştintă datoresc însă popoarele din Balcani tărei noastre, şi această
recunoştintă se poate arăta, dacă grecii, sârbii şi bulgarii se vor tine de angaj amentele
luate prin protocolul păcei de la Bucureşti, prin care aceste popoare se obligă
ca să garanteze Românilor Macedoneni libera lor desvoltare prin şcoală şi biserică

(subl. n.). Acesta este un principiu foarte insemnat, de care atârnă liniştea popoarelor
din Balcani, şi prin urmare pacea Europei, pentru asigurarea căreia România şi-a
pus in cumpănă toată greutatea ei"48) .
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LES EVENEMENTS DE BALKAN (1908-1 913)
REFLETES DANS LA PRESSE DE CĂLĂRAŞI
(Resume)
L e s j o u rn e a u x l es p l u s i m p o r t a n ts q u i o n t p a r u â Că l ă r a ş i e n t re
1 908 e t 1 9 1 3 refl e t e n t les �ven emen ts de B a l k a n : des n o uvel ls s u r l e s
re l a t i o n s i n t e rb a l ka n i q ue s , d es c o m m e n t a i res s u r I es d i ff�r e n d s d e l a
z o n e , m a i s a u s s i s u r l ' a t t i t u d e d e l a R o u m a n i e , p a r r a p p o r t a u x �v� n e m e n t s
de B a l k a n . La p l u s p a r t d e s ref� ren ces s o n t des ext ra i t s d u j o u r n a l
" Deş t e p t a rea I a l o m i t e i "
q u i refl e t e
d e s c o n se rv a te u r s d u C ă l ă r a ş i
Ies s e n t i m e n t s de l ' op i n i o n p u b l i q ue ; l a c o n c i l i a t i o n des d i ff�r e n d s p a r
des a c t i o n s p a c i fi q ues et d e m a n d � l ' i m p l i ca t i o n p l us a c t ive d e la R o u m a n i e
p o u r l a d e fence d e I a fro n t iere de D o b ro u dj a . D a n s l es p a ges d u m e m e
j o u r n a l n o u s t ravons d e s a rt icles s u r l a B u l ga r i e e t l e p e u p l e b u lg a re.
On co n d a m n e les i n t e n t i o ns a n nex i o n i s t es de l ' � t a t v o is i n . E n f i n , l a
presse d e C ă l ă raş i a a p p uy�e p a r des a rt i c les p a t r i o t i q ues l ' a c t i o n p o l i t iq u e
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e t m i l i t a i re d e 1 9 1 3 d e l a R o u m a n i e en c o n s i d era n t q ue " l a R o u m a n i e a use
d e p r u d e nce quand elle a pu mais n'a pas voulu s'etendre de plus vers Bulgarie"
("Deşteptarea Ialomitei", 12 decembre 1913).
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CONTRIBUŢII CĂLĂRĂŞENE
LA MAREA UNIRE

Nicolae ŢIRIPAN

Moment cu ample şi adânci semnificatii in multimilenara noastră istorie,
Uni rea cea Mare real izată la 1 Decembrie 1 9 1 8, a fos t rezultatul l uptei permanente
pe care poporul nostru a purtat-o pentru i ndependenţă şi u ni tate statală.
După veacuri de suferinţă şi necurmate l upte a venit război u l care ne-a
adus împlinirea visului de veacuri l), război ce a reprezentat o dramă bogată în

peripefii, în care un neam întreg şi-a jucat viitorul şi şi-a riscat existenfa, pentru
împlinirea unei chemări istorice 2 ) .

Dar ca acest vis de veacuri să devină realitate a fos t nevoie de u riaşe
sacrificii umane şi materiale, de grele jertfe, plătite cu sânge pe câmpurile
de luptă ale primului război mondial, in care România a intrat cu singurul
scop a l eliberării fratilor subj ugaţi ş i pentru intregir� a neamului, intregire care
s-a plămădit din sdngele flăcăilor şi din ruinele fării. Nu e palmă de pămdnt care
să nu fie stropită de sdnge romdnesc. Nu e Romdn, căruia secera morJii să nu-i
fi luat o fiinJă dragă, ori căruia pdrjolul distrugerii să nu-i fi cotropit o parte mai
mare sau mai mică din avut 3 ) . Acesta a fost pretul plătit pentru ca România

să devi nă Mare.
Î n apelul pe care regele Ferdinand şi guvern u l il adresau popo rului român
se arată că Astăzi ne este dat nouă să întregim opera lor (a înaintaşilor
n.n.)
închegdnd pentru totdeauna ceea ce Mihai Viteazul a înfăptuit numai pentru o clipă:
unirea Romdnilor de pe cele două păr{i ale CarpaJilor.
De noi atdrnă astăzi să scăpăm de sub stăpdnirea străină pe fraJii noştrii
de peste munJi şi din plaiurile Bucovinei unde Ştefan cel Mare doarme somnul lui
de veci.
În noi, în virtuJile, în vitejia noastră stă putinJa de a le reda dreptul ca
într-o Romdnie întregită şi liberă de la Tisa pdnă la Mare, să propăşească în pace
potrivit datinelor şi aspiraJiunilor gintei noastre.
Romdni,
ÎnsufleJifi de datQria sfdntă ce ni se impune, hotărdJi să în[runtăm cu bărbăJie
toate jertfele legate de un crdncen războiu, pornim la luptă cu avdntul puternic al
unui popor care are credinfă neclintită în menirea lui 4).
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Prezenti în toate marile momen te ale istoriei moderne a României, călărăşenii
n-a u l ipsit nici de la acest examen de energie, răspunzând prezent la chemarea
istoriei.
Era în noaptea de 1 4 spre 15 august 1 9 16. Glas ul clopotelor de aramă
ale bisericilor
glasul intregirii neamului -, a răsunat prelung şi tânguitor,
în toate col turile tării Mobil izarea. La sunetul goa rnelor şi tobelor care vesteau
chemarea tării, insufletiti de un puternic patriotism, mii şi mii de români, întrezărind
ce soartă măreată va avea poporul român câ nd va scăpa şi de că tuşele ce
încă-i împiedica mersul, au pornit ca nişte valuri năprazn ice, să se bată pentru
apărarea tării ş i a neamului, pentru mutarea pietrei de hotar acolo unde trebuia
să fie dinto tdea una.
Î ncepuse ceea ce este cunoscut în istorie ca războiul pen tru întregi rea
României, război la finele căruia vom co nsemna cea mai mare fa ptă din istoria
poporului român
Un irea cea Mare.
Î ntre cei ce au făcut suprema jertfă pe frontul întregirii neamului româ nesc
în luptele din Dobrogea, de la Cerna, Jiu, Olt, zona Câmp u lung şi apoi î n
vara anului 1 9 1 7 Ia Mărăşti, Mărăşeşti ş i Oituz, inscriind în paginile istoriei
fi le de neasemuit eroism, se numără şi miile de călărăşeni care la chemarea
tării au lăsat totul şi au plecat să-şi aducă, alături de fratii lor, modesta contributie
l a împlinirea măretului ideal.
D i n cei plecati, multi nu s-au mai întors. Cei rămaşi în viată, s-au rein tors
victorioşi, cu piepturile pline de decoratii strălucitoare, sem n al vitejiei lor.
Unii în tregi la trup, altii schilodili pe via tă, dar toli cu gâ ndul la cei rămaş i
î n tra nşeele posturilor de luptă, jertfili pe altarul sfânt al patriei, împreună
în tregind cartea de aur a eroilor intrati in nemurire. Ei reprezintă o parte
din jertfa de sânge pe care acest colt de tară a plătit-o pentru împlinirea
dezideratului na1ional, o parte din miile de dureri ce au insâ ngerat inimile
celor rămaşi acasă.
Ar trebui o carte mare pentru a insera numele tuturor celor care, porniti
din u mbra sălciilor de pe malul Borcei, nu s-au mai întors. Amintind o parte
d i n tre ei considerăm că aducem prinosul nostru de recu noştintă tuturor celor
care nu s-au mai putut bucura de binefacerile României Mari.
Î n cartea de istorie a neamului, la loc de cinste stă înscris numele
locotenentu lui Stoicescu Alexa ndru, originar din Că lăraşi. Absolven t al Şcolii
Superioare de Comeq din B ucureşti, in u rma examenelor de specialitate obtine
gradul de sublocotenent în rezervă. La 1 aprilie 1 9 1 6 este avansat locotenen t
şi incadrat în Regimentul 76 Infan terie pa rtea sedentară. La intrarea Român iei
in primul război mondial, doved ind un ina lt spirit patriotic, a solicitat trecerea
la partea operat ivă a unitătii cerând să fie lăsat să-şi apere patria 5). A participat
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la luptele de la Turtucaia,de unde scapă trecând înot Dunărea. Este t n m ts
cu regimentul din care făcea parte la Câmpul ung, unde ia pa rte la luptele
de pe frontul de Ia Câmpulung-Dragoslavele din prima decadă a lunii octombrie
1 916. S-a remarcat în încleştările din sectorul Cândeşti-Albeşti, participând în
rând cu s ubordonaţii la execu tarea unor crâncene contraatacuri la baionetă 6 ) .
A fost lovit mortal de două gloante de mi tralieră. Dâ nd dovadă de o vointă
rar întâlnită, el reuşeşte să scoată o hârtie din porthart, pe care a scris cuvintele:
Să se continue lupta/1 ) . A încetat din viaţă în timp ce era transportat spre
u n post de prim ajutor. A fost înmormântat acolo, de unde osem intele i-au
fost aduse la Călăraşi şi înmo rmântate în cimitirul eroilor. Î n semn de recunoştinţă
faţă de acest fiu a l o raşului, urmare şi a raportului făcut, în anul 1 930, de
fratele său Nicolae Stoicescu din str. Griviţa nr. 179, primăria hotăra ca una
d i n străzile o raşu lui nostru să poarte numele acestui brav erou 8 ) .
Î n ordinul de zi nr. 49 din 1 martie 1918 al comandantului Regi mentului
Matei Basarab nr. 35 din Divizia a IX-a, Brigada 18 Infanterie, colonelul Argh ir
Constantinescu, se ara tă: Caporalul Ştefănescu Petre, ctg. 1 908, din compania a
III-a, prin faptele de vitejie săvârşite pe câmpul de onoare, în războiul cel mare
din anul 1916/191 7 în luptele de la Câmpul Porumbacului
Transilvania, s-a arătat
9
)
demn urmaş al eroilor neamului , iar soldatul Marin Marin/907, din compania

a II-a prin faptele de vitejie săvârşite pe câmpul de onoare, în războiul cel
mare, în luptele de la Mărăşeşti Muscel, s-a arătat demn urmaş al eroi lor neamului.
�egimentul Ma tei Basarab nr. 35 înscrie pe aceşti eroi în «CARTEA D E AUR»
a Corpului, pentru ca amintirea faptelor lor să fie un îndemn pentru ostaşii
care vor avea cinstea să servească sub cutele drapelului, purtat cu avânt în luptele
10
pentru idealul naJional ) .

La 2 martie 1 920, comandantul Brigăzii 19 Infanterie înainta primăriei
oraşului Că lăraşi un tabel cuprinzând ostaşi şi ofiţeri călă răşen i, căzuti eroic
pe câmpul de l uptă în campania 1 9 16-1918 pentru întregi rea neamului românesc.
Tabelul era însoţit de raportul comandantului Regimentului 23 Infa n terie în
care se a răta că pentru ca numele lor să fie cetit de toată lumea şi ca semn
de recunoştinJă din partea noastră, cred nimerit a propune D-voastră ca parte din
străzile acestui oraş ce n-au aşa importanJă istorică să poarte numele acestor nemuritori
eroi al Patriei, care s-au jertfit pe altarul datoriei.
Cred aceasta numai un început şi-mi place să sper de asemenea, că se va
lua iniJiativa ridicării unui monument în amintirea acestora şi a altor mulJi călărăşeni
morJi pentru acelaşi scop.
Această datorie pioasă se cuvine amintirii celor jertfiJi Patriei, iar viitorul
va servi ca un exemplu viu că eroii neamului nu pot fi uitaJi niciodată l l )
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Dintre cei înscrişi in tabei 12) , amintim pe colonelul Constantinescu Constantin
şi l t.col. Magheru Tra ian, moqi eroic in linia 1 in luptele de la Tatlageac
(Dobrogea) in 7-8 octombrie 1 9 16; căpitanul Măcelaru Nicolae mort luptând
vitejeşte in fruntea u nitătii sale in luptele de Ia Parachioi (Dobrogea) , lupte
in care au mai căzut eroic plt.maj. Nicolae Florea, serg. Cristea Ion ş i soldatul
Teodorescu Marin, in perioada august- octombrie 1 9 16; sublocotenentul Maramotescu
Marin, mort eroic în luptele de la Cocargea (Dobrogea) la 5 septembrie 1 9 1 6;
plt. Petcu Gheorghe mort eroic în luptele de la Arabagilar (Dobrogea) la 6
octombrie 1 9 1 6; sublocotenentul Stoenescu Ştefan mort eroic in fruntea unitătii
sale in atacul de la Epureşti (Vlaşca), atac în care a u mai sfârşit tragic s ublocotenentul
Virgiliu Dumitru in perioada 16-19 octombrie 1916 şi sergentul i nstructor Muşat
Costache, mort eroic ca comandant de pluton în atacul de la Epureşti (Vlaşca)
la 18 noiembrie 1 9 1 6; plutonier-major Rânceanu Traian, mort in înaintare pe
Valea Zăbrăutului, împreună cu sublocotenentul Vel icu D. Ilie; soldat Andone
Vasile mort eroic în fata tranşeelor inamice fiind aflat în recunoaştere, în ofensivă,
pe frontul de la Mărăşeşti, Ia 16 august 1 9 17, precum şi soldatii Stan Gheorghe
şi Sacrilă Nicolae moqi eroic in luptele de la Panciu d i n aceeaşi zi.
Tot în martie 1 920, generalul Râşcanu inainta primăriei un raport î n
care, printre altele, mentiona că sentimentul naJional § i de sacrificiu în u n popor
s-a întreJinut întotdeauna prin răsplata acelor ce fără nici o ezitare §i-au pus în
13
serviciul Jării, tot ce aveau mai scump, viaJa lor ) . Arătând că in regimen tul

pe care 1-a condus în luptele de la Turtucaia a fost şi locotenentul Haneş
Gheorghe, fiu al oraşului Călăraşi, sublinia că acest demn §i viteaz ofi.Jer a murit
ca un erou în capul unităfii sale 14 ) , la 24 august 1 9 1 6 şi roagă pe primar să
se dea u nei s trăzi a oraşului numele eroului.
Dând curs rapoartelor întocmite de cei doi ofiteri şi dorind să eternizeze
memoria eroilor călărăşeni moqi în luptele pentru reintregirea neamului, Consiliul
comunal al o raşului Călăraşi hotăra ca una din s trăzile oraşului să se n umească
strada locotenent Gheorghe H aneş 15 ) , iar în anul 1 925 d i n initiativa unui comitet
de cetăteni a i oraşului, condus de Gheorghe Cristodorescu, cu fonduri adunate
prin colectă publică, a început actiunea de ridicare a monumentului eroilor
d i n oraşul Călăraşi moqi în războiul din 1916- 1 9 1 8, operă a sculptorului Theodor
Burcă, situat in fata catedralei Sf. N icolae şi care simbolizează forJa ve§nic trează
a Armatei Române care, după ce a realizat România Mare o va apăra §Î păstra
16
străjuind-o în toate primejdiile ) , monument dezvelit la 1 4 februarie 1 926 cu o

mare solemnitate.
La 2 iunie 1 938 erau aduse în Călăraşi osemintele a 900 de eroi d i n
Regimentul 2 0 Artilerie şi 23 Infanterie, căzut i p e câmpurile de luptă d i n zona
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com unelor de pe Valea Prutului, ca să fie îngropate cu cinste şi datină s trămoşească
in cimitirul d i n capitala judetului.
Slujba religioasă şi solemnitatea inmormântării in cimitirul eroilor au
avut loc a doua zi, 3 i u n ie, in prezenta notabilitătilor oraşului şi judetului
şi a unui i mpresionant n u măr de oamen i din oraş şi d i n alte zone ale fostului
j udet lalomita 17 ) .
Toti cei amintiti, aici, precum şi multi altii ale căror trupuri au Fămas
pe câmpurile de l uptă şi nimeni, n iciodată, n u le-a făcut un morm â n t, reprezintă
o parte d i n uriaşele sacrificii umane făcute de popor pentru realizarea dezideratului
său national.
Şi, in vreme ce zeci şi sute de călărăşeni dădeau suprema jertfă pe
frontul intregirii neamului românesc in hotarele României Mari, cei rămaşi acasă
aveau să suporte, pe lângă dorul de cei plecati, rigorile regimului de ocupatie,
oraşul i ntrând din dimineata zilei de 27 noiembrie 1 9 1 6 18 ) şi până in noaptea
de 1 1 - 1 2 noiembrie 1918, când t rupele germane şi toate serviciile s-au retras
distrugând prin dinamitare calea ferată Călăraşi- CiulniJa la curbe şi macazuri (.. ),
comunicaJia telefonică, telegrafică §i po§tală, iar singurul aliment pe care I-au lăsat
19
era mălaiul de mei, pentru 10-12 zile ) .
Alături de jertfele celor plecati pe front, prin sacrificiile făcute, prin
tot ceea ce au s u ferit din partea armatelor de ocupatie, cei rămaşi acasă au
contribuit şi ei la realizarea Marii Uniri.
În in tervalul de la 30 august şi până la 25 noiembrie 1916 când s-a
ordonat evacuarea, oraşul şi imprejurimile lui a primit 14 vizite ale aeroplanelor
duşmane, fi ind bombardat de 18 ori cu şrapnele şi obuze de 150 mm, aducând
pagube însem nate la un număr mare de lo•;uinte particulare şi edificii publice 20 ) .
Palatul administrativ, singur a primit 7 proiectile dărămându-se una din cele 3
cupole de la frontispiciu 21 ) a cărui restaurare n u se mai putea face i n 1 9 1 9
n ici cu 200.000 l e i . Clădi rea liceului "Ştirbei Vodă" a fos t lovită de obuze dărămându-se
o aripă î mpreună cu turla din colt, distrug.ere evaluată la suma de peste 150.000
lei, iar pagubele produse locuintelor particulare se ridicau la peste 1 .000.000
lei 22) . U n proiectil a căzu t in curtea Băncii Nationale din s trada Bucureşti,
distrugând dependintele băncii şi o parte a imobilelor din jur23) .
Tot cu ocazia bombardamentelor efectuate asupra o raşului, după ocuparea
S ilistrei, cu aeroplane şi art ilerie, au fos t omorâti şi răniti mai multi locuitori 24) .
Referitor la vexatiunile şi imixtiunile armatelor de ocupatie in memoriul
pe ca re p refectu ra judetului Ialomita il inai nta M inisterului de In terne la 6
februarie 1 9 1 9, se a răta că Acte de ofensă şi batjocură s-au adus Coroanei, Guvernului
şi funCJionarilor. Parte din cei rămaşi au fost tnlocuiJi, iar parte au fost tnjuraJi,
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bătuJi şi arestaJi la comandatură pentru că nu aveau putinJa să execute în termenul
dat ordinele deoarece nu cunoşteau limba 25 ) .

Acest fapt este con firmat şi de raportul pe care primăria oraşului îl
înainta aceluiaşi m iniste r Ia 28 ianuarie 1 9 1 9, care mentionează arestarea l u i
N. Venculescu, judecătorul Ocolului 1 Călăraşi şi Gheorghe Micu, administratorul
financiar al judetului, tinerea lor în arestul preventiv şi eliberarea numai în
urma mai multor stăruinJe26 ) .
Imed iat după ocupatie, autori tatea militară a înlocui t functionarii cu dezer
torii fugiti de pe front care le făceau serviciu aşa cum cereau, dedându-se la
tot felul de delaJiuni, asuprind şi torturând populaJia cum le plăcea. În această operă
de asuprire ei erai ajutaJi de tălmaci, în majoritate evrei şi diferiJi supuşi ai statelor
centrale şi care de fapt erau conducătorii administraJiei. S-a mers până acolo încât
ştampilele administraJiei care aveau încrustată stema Jării au fost pilite, iar acolo
unde această ştergere nu a fost posibilă pecetele româneşti au fost înlocuite cu ştampile
care purtau inscripJia nemJească «Burg Maister» 21 ) . Această situatie a durat până
la 1 aprilie 1 9 1 7 când au fost repuse în functie autoritătile române, n u m i nd u-se
persoane agreate de inamic şi care inlesneau acestuia exploatarea şi umilirea
populatiei. În memoriul prefecturii se subliniază că au fost sfâşiate steagurile
tricolore de la primării şi celelalte instituJii, aruncându-se în noroi stema Jării, tablourile
regelui şi reginei, în faJa locuitorilor, cărora le spuneau că suntem o naJiune de
ticăloşi care trebuie exterminată, că regele şi cu ceilalJi oameni politici vor fi spânzuraJi,
că de acum înainte România nu mai există28).
La Călăraşi, imediat după i nvazia t rupelor bulgare au fos t i ns talate autorităti
poli t ieneşti, chemându-se în serviciu oameni ce n u fuseseră n iciodată î n asemenea
functii şi a fos t constituit, încă din prima zi de i nvazie, un nou consil i u comunal
cu denumirea de "Comisiune interimară ş i de rechizitie", compus d i n persoane
în majoritate s trăine29 ) .
După i ns talarea în oraş a autoritătilor bulga re s-a dat ordin să li se
prezi nte o listă de 13 persoane dintre notabilii oraşului pentru a fi luaJi ostatici.
S-a format lista timp de 4 zile şi în acest timp cei care dădeau câte
2-3 mii de Iei ofiterilor bulgari erau şterşi de pe listă, l i se dădea d rumul
şi î n locul lor veneau altii, până câ nd în cele d i n urmă această listă s-a intocmi t
defi n itiv d i n 1 3 notabili d i n oraş şi anume: Ion B . Pita, Zam fi r Ionescu, Petcu
Mazâlu, Costache Lupu, Gr. U rsan, Ion Ghica Soare, Gh. Grebenea, Gr. Cristescu,
Dobre Vasi lescu, Marin Rădulescu, C. Florescu, Nicolae Mateescu, Gh. Petruş,
care î n ziua de 1 Decembrie 1916 au fost transportati la Silistra, u nde a u
stat a restati î n cazărmi şi după o şedere d e 5 zile au fost porniti l a 6 Decembrie
1 9 1 6 pe jos Ia Şumla fără a li se da n imic ca hrană şi dormind prin grajdu r i.
De Ia Şumla au fost trimişi cu trenul la Stara Zagora ş i de aici la Cazanlâc
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u nde au stat 1 8 zile şi au fost inapoiati in tară după 46 zile in care timp
a u îndurat cele mai mari suferinti fi ind intrebui ntati la corvezi grele care nu
cadrau cu situatia lor socială şi dat fiind etatea la unii dintr-ânşii destul de
inain tată 30 ) .
Timp de 2 săptămâni populatia oraşului a avut de suferit batjocura ş i
jafurile armatelor bulgare care n u a u crutat nici avutul şi nici onoarea cetăJenilor
şi a familiilor lor rămaşi în oraş, dealtfel destul de paşnici şi supuşi. Prăvăliile
au fost devastare iar mărfurile au fost încărcate şi transportate la Silistra de unde
erau pornite în interiorul Bulgariei. De asemenea, au fost devastate casele ridicându-se
mobilier, lucruri din casă, rufărie şi în general tot ce găseau încărcau în căruJele
coloan_elor bulgare, care plecau astfel încărcate.
Noaptea şi ziua aceste armate formate în bande, cutreierau oraşul intrând
din casă în casă şi în prăvălii, devastând totul şi distrugând ceea ce nu puteau
ridica, iar cetăJenii întâlniJi în drumul lor pe străzi erau bătuJi şi jefuiJi de tot
ce a veau asupra lor, şi toate acestea se petreceau sub ochii ofiJerilor şi ai administraJiei
bulgare, astfel încât populaJia a fost lăsată fără apărare, majoritatea fugind în
afară din oraş şi pe unde puteau ca să-şi salveze viaJa şi onoarea familiilor
31
lor ).
Pentru a con firma cele de mai sus, vom exemplifica cu câteva extrase
d i n s u tele de plângeri ad resate in ianuarie 1 9 17, primăriei, de către cetătenii
o raşului. Din plângerea cet. Nită Stoenescu, str. Grivitei n r. 52 reiese că în
ziua de 26 noiembrie mi s-a luat cu forJa din buzunar, de către soldaJii bulgari,
pe stradă, suma de 970 lei, iar în ziua de 28 · noiembrie 1 91 6 pe la orele 4,30
seara luându-mă cu forJa din faJa palatului comunal, m-au forJat să le dau cheile
de la magazinul de tutungerie din str. Ştirbei- Vodă nr. 56. Dânşii, mai mulJi la
număr, au descuiat şi devastându-mi magazinul, au furat marfă în valoare de 2250
lei32) . Călin Ti trade, face cunoscu t in plângerea sa că cu ocazia intrării în oraş
a soldaJilor bulgari mi s-a devastat de ei întregul magazin, luându-mi toată marfa,
în valoare de 50.000 lei33 ) . Maximilian Moldoveanu se plânge că este prima victimă
căruia i s-a prădat locuinfa pe care am avut-o la Uzina de apa a oraşului, la
ora 5 p.m. şi mi s-a luat şi 280 lei, diferite haine şi rufărie, o pereche de cisme
noi, o curea de piele, un ceas de perete şi un ceas portativ de argint34) . Cetăteanul
D. M i ncu arată că i s-a scos din magaziile "Alexe Popescu" aflate i n str. GriviJa,
aproximativ 1 8-20 vagoane de grâu din ord i nul Comendu irii bulgare şi transportat
la S ilistra 35 ) . Cetă teanul Ion Dragomirescu arată in plângerea sa că marfa d i n
magazin u l său, si tuat in str. Sf. N iculae, şi din pivnită a fost ridicată de ofiterul
bulgar N iculae Boiangiof din Regimen tul 5 Infanterie, iar la ridicare a fos t
foqat de am încărcat timp de 6 zile marfa în căruJe în număr de 48 şi trimisă
la Silistra 36) .
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Lungul şir al acestor fă rădelegi ar pu tea continua, puline fi ind casele
care au scă pat fără să fie\ prădate sau jefui te.
La 1 0 decembrie 1 9 1 6 s-a instalat in oraş admin istratia germană.
Raportul primă riei oraşului Călăraşi caracterizând această perioadă mentiona
că De la data ocupaJiunii, autorităJile germane s-au substituit în locul celor române,
care de fapt deşi existau în parte, însă era o administraJie auxiliară celei germane,
singura în drept a dispune, şi prin acest sistem s-a înlăturat cu totul autoritatea
31
noastră şi ca o consecinJă şi posibilitatea satisfacerii intereselor generale româneşti ),

iar prefect ul judetului Gh. Drăghici intr-o expunere prezen tată in fata Consiliului
General al judetului lalomita, i n 1 9 1 9, arăta că : Erau aşa de necinstiJi şi lacomi,
că vitele rechiziJionate le plăteau şi cu 70-80 lei bucata, când valorau 700-800 lei.
La percheziJiile ce făceau şi care erau foarte dese, confiscau scoarJe, preşuri, covoare,
Jestituri de lână, sub motiv că sunt făcute din materiale prohibite, iar sumele de
bani ce plăteau locuitorfior pentru vitele rechiziJionate, le luau înapoi în felul următor:
Fiecare şef de post avea un carnet În care scria numele şi suma ce s-a plătit fiecărui
locuitor şi după câtva timp, acest locuitor era amendat, fie că câinele n-a fost legat,
fie că a lătrat, sau omul n-a ieşit la timp la corvoadă şi alte multe motive.

Î ncasarea amenzii se făcea fără chitantă şi imediat. Dacă cel amendat
n-avea suma şi n-avea nici o avere ca să i-o rid ice, era fortat a se imprumuta
la bancă, iar banca populară era obl iga tă a-1 imprumuta, astfel s-au plătit rechizitiile
făcu.t e şi prea putini au scăpat dacă nu l i s-a u luat tot ce l i s-a plătit 38 ) .
Referitor la rechizitii in raport u l primăriei oraşu lui Călăraşi inaintat
M i n isterului de Interne la 28 ianuarie 1 9 1 9 se arată că se făceau atât prin
organele instituite de inamic din ai săi, cât şi prin autorităJile noastre poliJeneşti
şi comunale, care erau la dispoziJia lor. Toate obiectele rechiziJionate se luau în
primire de armata germană, iar de prin case se ridica tot ce se putea. Cerea/ele
erau ridicate În lipsa proprietarului, iar agenJii germani însărcinaJi cu rechiziJiile treceau
numai ceea ce credeau şi la preJuri care deşi erau derizorii nu erau cel puJin achitate,
ci li se dădeau mici aconturP9 \ iar in memoriul adresat de prefectură aceluiaşi
mi nister la 6 februarie acelaşi an se con firmau cele subliniate in raportul primăriei,
mentionându-se că n-a existat nici o formă ci numai bunul plac al armatei de
40
ocupaJie ) . Î n acest mod arbitrar s-au ridicat 70% din vitele rămase, din cerea le,

lucruri din casă , obiecte de îmbrăcăminte, alimente. Toate local urile de primării
şi de şco l i au fost golite de mobilier şi in ele s-au incărtiruit soldati şi, după
,
nevo i, a u fos t transformate când in spitale, câ nd in grajd uri. S-au rechizitionat
clăd iri particulare pentru care nu s-a plătit nici un ban. Cu bisericile s-a procedat
la fel, i n plus s-au luat toate clopotele, toate odoarele şi toată zestrea de
a rgintă rie, aramă şi alamă 41 ) . Î n Că lăraşi autorităţile germane au ridicat clopotele
de la cele 4 biserici Catedrala oraşului a fost transformată În lăcaş de rugăciune
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a armatelor turceşti, iar mai În urmă a celor germane - se arată în rapo rtul primăriei
-, astfel că nu s-au crufat nici avutul bisericilor şi nici credinfa cetăfenilor4 2) . Comisia

de constatare şi evaluare a pagubelor suferite de bisericile din o raş constata;
î n 1 920, că la biserica Sf Nicolae, catedrala oraşului s-a luat de către armatele
inamice un clopot• mare, în greutate de 31 0 kg şi un clopofel mic din altar. De
la biserica filialei din Măgureni un clopot în greutate de 29 kilograme. De la biserica
Sf Paraschiva un clopot de 385 kg, iar de la biserica Sf Împărafi s-a ridicat de
armatele de ocupafie două clopote În greutate totală de 467 kg4 3 ) . Pentru toate
aces tea s-a dat u n bon, de că t re armatele germane, cu ca re protoieria a încasat
de la Adm i n istratia fina nciară lalomita, suma de l l 9 1 1ei, socotit a 1 leu kilogramul 44 ) .
În vederea relaxării sis tem ului de rechizitii, prefectul judetului lalomita,
I.C. Fi litti, ad resa Comandantului german de etapă o scrisoa re prin care-i făcea
cunoscut că am intervenit prin adresă oficială, către comandatura districtului rugând
să se aducă, dacă se poate, oareşcare Îndulcire cu privire la rechiziJiile prin case4 5 )
şi-1 ruga să co nsidere că proviziile de hrană care se găsesc la particulari au
fost strânse cu mari greutăJi şi cu mari cheltuieli pentru a asigura hrana unor familii
numeroase, şi că judecând cu atenfie şi socotind numărul membrilor familiilor, cantitâfile
nu sunt mari, mai ales că nu se ştie pe cât timp trebuie să ajung�6 ) .
Aceasta deoarece autoritătile germane, prin agentii lor speciali, făceau
controale în o raş şi la cei care se găseau alimente li se confisca u, sub pretext
că nu au vo ie a se aproviziona mai mult decât li se dă pe ca rtelă. Aceste
al imente co nfiscate erau luate de militarii germani şi împacheta te în lădite,
ce se expediau la fa mili ile lor, căci fiecare soldat avea nu numai dreptul, dar
şi obligaJia de a trimite cel puJin 4 lădife cu alimente lunar, pentru ai lui de acasă,
contrar pierdea drepllll la permisie şi prin acest procedeu expediau zilnic, vagoane
întregi cu alimente luate din casele populaJiei călărăşene4 1 ) . Î ntrega produqie de
lapte a fost rech izitionată şi vâ ndută de armatele germa ne unei aşazise societă ti
străi ne, peştele şi carnea fuseseră şi ele acaparate de armatele germane, pentru
populatie stabilindu-se o porJie săptămânală de carne de 200 grame, iar ca zile
de post luni, miercuri şi vineri48 ) . Prin acelaşi ordin din 13.12. 1 9 1 7 se stabilea
şi poqia zilnică de pâine pen t ru o persoa nă de 375 grame făină
225 grame
fă ină de grâu şi 1 50 grame făină de mălai
poqie red usă printr-un alt o rdin
d i n 7.03 . 1 9 1 8 la n umai 300 grame făină zilnic
1 50 grame fă ină de grâ u şi
1 50 grame fă ină de mălai
care combinată dă o pâine gustoasă de 350 grame4 9 ) .
Aces te măsuri au avut ca efect faptul că la un mome n t dat, popu latia
a fost lipsită de produse alimentare şi, în conseci ntă, bol ile inerente foametei
a u secerat o mult ime de vieti omeneş ti, în special copii.
Când la 22 iu lie 1922, Ministerul de Interne solicita primăriej bonurile
de rechizitii pe care le posedă, primăria comunica că nu are nici unul căci
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armatele de ocupatie şi În special cele bulgare nu au dat nici un bon sau alt act,
luând totul cu forJa 5 0 ) .

Populatia era scoasă la corvezi şi dusă pe şantierele de munca, Jar p ri n
oraş î n zilele de corvezi era o adevărată pan ică deoarece militarii germani umblau
din casă în casă şi pe străzi şi adunau lumea, fără a Jine câtuşi de putin cont
1
de situaJia sau etatea fiecărnia 5 > . Într-un ordin al Comandaturii germane d i n
8 noiembrie 1 9 17, s e arăta că primarul este obligat să p u n ă l a d ispoziliune
4 0 de muncitori statiunei Călăraşi (Gara de Nord) pentrn a se face jonCJiunea drumului
de fier cu magazinul militar. Komandatura etapelor va pedepsi asprn populaJia civilă,
dacă numărnl indicat de muncitori nu va fi pus la dispozitiunea companiei Drumului
de fier 77, întrncât această jonctiune trebuie să fie terminată înainte de începerea
2
iernii5 ) .
Un alt exem plu elocvent in acest sens este mentionat in raportul primăriei
din 28 ianuarie 1 9 19, care precizează că elevii liceului Ştirbei Vodă au fost scoşi,
din ordinul Comandaturii germane la muncă în baltă pentrn tăiere de stuf şi la
paza vitelor ce le aveau rechizitionate; această măsură a fost luată nu pentru că
ar fi fost o necesitate, din lipsă de brate, ci mai mult ca o ofensă adusă Institutiei,
deoarece părinJii elevilor s- au obligat să-i înlocuiască prin oameni de muncă plătiJi
de dânşii, însă li s-a refuzat propunerea sub ameninJarea să fie ridicati cu forta
iar părintii lor amendati şi pedepsiti cu închisoarea. Cu această ocazie unul din
profesori protestând a fost bruscat şi amenintat de autorităJile germane să fie trimis
În Moldova ca instigator5 3 ) .
Acelaşi raport mentionează că in timpul ocupatiei oraşul a fost obligat
la plata unei amenzi de 600 lei, invocându-se ca motiv că autorităJile nu au
scos la timp oamenii pentru corvezi, deşi ei au venit cu o Întârziere de maximum
5 minute peste ora hotărâtă5 4 > .
Statis ticile întocmite de primăria oraşului Călăraşi la cererea Comandaturii
etapei locale germane, demonstrează că tot ce era de origine umană, an imală
sau materială i n t ra in s fera de interese a ocupantului. Astfel, primăria era obligată
să raporteze periodic nr. animalelor şi păsărilor existente in oraş 55 > ; ca ntitălile
de p rod use al imentare aflate la cetă1eni 5 6> ; obiectele de aramă, alamă, cositor
şi bronz5 7> ; situatia populatiei oraşului pe sexe, profesiuni şi dacă erau b u n i
de m uncă s a u n u 58 > . N-au fost crutate n i c i bunurile ce făcea u parte din patrimoniul
national. Sem nificat iv in acest sens credem că este u n ordin al Comandaturii
ger m a ne î n c a r e , p r i n t re a l tele, se m e n t i o n a că Muzeul german din Munich vrea
să aibă o moară de apă completă împreună cu clădirea; până la 1.Xl. 1 91 7 se va
comunica dacă există tn periferia oraşului Călăraşi vreo moară de apă În funcfiune5 9 ) .
Vin in sprijinul acestei afirmatii şi documentele ce atestă marile distrugeri de
arh ivă sau încărcarea acesteia şi expedierea ei in Germa nia.
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Î n t r-un raport al Căpitaniei Portului Că lăraşi din 10 decembrie 1 9 1 R,
se mentionează că din arh iva lăsată la evacua rea o raşului nu s-a mai găsi t
nimic, dosarele, coresponden1a şi regis t rele fi ind scoase d i n biroul vamal unde
fuseseră depozi tate şi a runcate într-o magazie făcută de germani în curtea căp i tăniei.
Dosarele fi ind desfăcute de sfori, foile s-au risipit, iar cele rămase au fost
intrebu i n tate la aprinderea focului după cum am constatat din cele ce am găsit

În podul localului ciipitiiniei, unde germanii au construit o afumiitoare de cărnuri60 ) .

Î n t r-un a l t ra port din 1 2 martie 1 9 19 se arată că în magazia serviciului
h id ra u l ic din port a fost depozi tată arhiva diferi telor autorităti din loca l i ta te,
care a fost des făcută din dosare, amesteca tă şi lăsată fără pază, d i n care ca uză
cine dorea rid ica de acolo dosa re 61 ) , iar I.C. Fi l i t t i consemnează în memoriile
sale că arhiva prefecturii evacuată la Slobozia n-a mai fost găs ită 62) .
Au fost rid icate d i n oraş toate obiectele de alamă, aramă şi bro nz, înlocuin
d u -se ivărele d e la uşi cu altele de tablă, ordi nare şi d e neîntrehu intat. Î n
1 9 1 8, prin hotărârea Comanda ntului su prem Mackensen, toate acoperişurile de
aramă d i n o raş au fost rid icate, iar materialul de compensa tie pentru acoperişurile
rid icate
se spu nea în o rd in
se va trimite din patrieli 3 ) .
Cartiruirile s-au făcut prin autoritătilc mili tare germane care au ocupat
toate clăd i rile importante din o raş, pa rticulare sau proprietate a comunei, a
căror admi nist rare În tot timpul cât au fost ocupate a fost atâl de rea încât clădirile

sunt deteriorate şi parte aproape nelocuibile, iar pentru aducerea lor În starea de
mai inlliiite necesită sume destul de importante şi pe care cheltuielile comunei nu
le poate suporta deoarece În timpul ocupaJiei finanfele comunei au fost epuizate,
fiicându-se cheltuieli care nu ciideau în sarcina conwnei64 )
raporta primăria la

începu t u l anului 1 9 1 9.
Se adaugă la cele amint ite mai sus, crimele, violurile, siln iciile, precum
ş i jafurile şi dist rugeri le provocate de armata rusă în ret ragere, armată ca re
a a runcat in aer toate gă rile şi instalatiile de prin gă ri, a ars şi fu ra t toate
produsele ş i materialele manuta ntei din Că lăraş i, proprietate a M i n isterului de
Război , a ars şi d istrus clăd i rea depozi tului de subzistentă cu toate bunurile
a flate în ea 65 ) .
Când, după încheierea războiului, s-a pus problema evaluării paguhelor
de război provoca te de a rmatele inamice: bulgare, t u rceşti, aust ro-unga re, germane
ş i de cele ruseş t i , în retragere, acest lucru a fost greu de rea liza t , deoarece
prin bomba rda rea oraşului, prin jafuri, fu rturi, distrugeri, rech izitii, impu neri
d e dări, amenzi, despăgubiri date su puşilor st răini ş.a., s-a u cauza t atâtea pagube
materiale, atâ tea pierderi de vieti. răniri grave sau punerea mu ltor persoane
ră nite în i nca paci tatea de a munci, încât cunoaşterea t uturor vict imelor şi eva l ua rea
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t u t uror pagubelor pricinui te nu s-a putut face n ici atunci cu exac t i t a te �i n u
se va putea face vreodată.
Şi totuşi, pe baza documentelor şi a verificărilor făcute s-a încercat o
evaluare a pagubelor prod use de armatele de ocupat ie, pagube ce au fost evaluate
la cifra de 1 .229.203,07 lei.
Nu i n t ra aici valoarea pagubelor pricinuite prin distrugerea averii mobiliare
şi imobi liare a prefecturii judetului, evaluate la 81 7.739 lei 66 ) ; cantitătile de
cereale, lână şi alte mă rfuri ce se aflau încărcate pe vasele a ncorate î n portul
Că lă raşi tt 7 ) ; cele peste 300 ambarcatiuni mici rechizitionate de la populatie 68 )

ş i n ici imensele daune provocate cetătenilor, pen tru care n u existau acte dovedi toare.
Luând in dezbatere declaratia de pagubele de război prin care p rimă ria
o raş u l u i Că lăraşi, preti ndea, în baza actelor depuse la dosar, că dau nele s u ferite
in t i m p u l ş i din cauza războiului se rid ică la suma de 1 .229.203,07 lei, Comisia
judqcană pen t ru consta tarea şi evalua rea pagubelor de război, î n şedi n ta d i n
2 Y a u gus-t 1 920, anal izâ nd documen tele depuse la dosar, admitea numai i n parte
ce re r i l e formulate de primărie şi anume: Lipsa de folosinJă pe timp de doi ani
a /o c :a lu rilor comunei: primiiria, patru şcoli primare, cazarma pompierilor; serviciul
de cură(enie şi localul judecătoriei ocolului 1
evaluate la suma de 50.000 lei;
lipsa de folosinJă a curentului electric şi consumul de apă, pe acelaşi timp, evaluat
la mma de 80.000 lei; stricăciuni cauzate clădirilor de mai sus; valoarea terenurilor
pen tm cimitire; valoarea instalaJiilor telefonice, de electricitate şi de apă stricate de
armatele de ocupaJie, conform dovezilor; valoarea aparatelor de incendii şi curăJenie,
stricate şi a împrejmuirilor comunei evaluate la suma de 80.000 lei, cu o diferenJă
de preJ pentru refacere de lei 1 60. 000; mobilierul palatului comunal, sălii teatrului
şi judectitoriei, conform devizelor, apreciat la suma de 20. 000 lei, cu o diferenJă
de preJ pentru refacere de lei 40. 000; 22 de cai şi 8 boi ai serviciului de curăJenie
şi pompierilor, apreciat la suma de 14. 000 lei, cu o diferenJă de pref de 56. 000
lei: harnaşamente luate de la serviciul de pompieri şi cel de curăJenie, conform devizului,
aprecim la suma de 2. 000 lei cu o diferenJă de preJ pentru refacere de 8. 000 lei;
lipsa de folosinJă a moşiilor, a caselor de locuit, fabricilor
130.000 lei; imobile
HO. OOO lei cu o diferenJă de preJ pentru refacere de 1 60. 000 lei; mobilier şi obiecte
casnice
20. 000 lei, cu o diferenJă de preJ pentru refacere de 40.000 lei; animale
de muncă (cai, boi, vaci)
1 4. 000 lei cu o diferenJă de preJ -de 56. 000 lei; animale
2. 000 lei cu o diferenJă de preJ de 8. 000 lei; uneltele
mici (oi, capre, porci)
atelicrelor, fabricilor, morilor şi ale meseriaşilor
1 . 000 lei, cu o diferenJă de 3.000
lei şi diverse (valori, amenzi)
600 lei. În total doar 514.600 !ei69 ) .
Am făcut acest mic istoric al modestei contributii ad use de călărăşeni
la înfăptuirea Marii U n i ri şi n -am reuşit să dăm decât o palidă idee de vecsa1iunile
ce a avut de îndurat populatia oraşului in timpul ocupatiei şi de violentarea
JOO
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fizică şi morală a autoritătilor româneşti, silite să lucreze cu baioneta in piept
sau cu pistolul in ceafă, suferind foarte mult.
La scurtă vreme după ce calvarul călărăşenilor lua sfârşit, clopotele biserici lor
băteau din nou. De data aceasta anuntau rezultatul final a tot ceea ce se făcuse
până atunci: Unirea cea Mare fusese realizată.
Deşi durerea pentru tot ceea ce suferise era mare in rândul populaţiei,
bucuria care a cuprins atunci intreaga Jară a fost şi la Călăraşi nemărginită. Dar.
din cauza necesităţii refacerii oraşului, după retragerea trupelor de ocupatie, nu
s-au putut organiza manifestările dorite imediat după eveniment. Primăria a pregătit
o mare adunare populară pentru sărbătorirea înfăptuirii unirii depline pe 24 ianuarie
1919. Cu prilejul mitingului organizat de seqia locală a Ligii Culturale, in sala
parcului comunal, după cuv�ntarea preşedintelui Seqiei V.N. Stanciu, care a vorbit
despre realizarea acestui vis măreţ al neamului un cortegiu format din elevii tuturor
şcolilor din oraş În frunte cu Comitetul Ligii, membrii corpului didactic, directorul
prefecturii, care tnlocuia pe prefect, apoi armata, un numeros public, a parcurs străzile
oraşului, oprindu-se În centrul urbei, unde s-a jucat Într-o mare ÎnsufleJir� Hora Unirii70) .
NOTE
1. Constantin Kiriiescu, Istoria războiului pentru tntregireaRom4niei, 1 916·1918, voi. 1, Bucureşti,
1922, prefaiă, p. 3.
2. Ibidem.
3. Ibidem.
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6. Ibidem.
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8. Arhivele Statului Călăraşi (in continuare Arh. St. Călăraşi), fond Primăria oraşului Călăraşi,
dos. 31/1930, f. 1 15-1 17.
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St. Călăraşi, fond Căpitănia Portului Călăraşi, dos. 6/1919, f. 61.
7/1919, f. 8.
69. ldem, fond Primăria oraşului Călăraşi, dos. 24/1920, f. 8; dos. 41/1920, f. 13-15.
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Sectia Ialomita, p. S.
Arh.

68. Ibidem, dos.

BEITRAGE DER BEWOHNER DER STADT
CĂLĂRAŞI ZUR GR08EN EINHEIT
(Zusammenfassung)
Aufgrund der Nachforschungen in Archiven versucht der Verfasser den Beitrag
dcr Bewohner der Stadt Călăraşi zur Durchfiihrung des alten Traumes der Rumlinen:
dic GroBe Ei nheit.
Der Artikel besteht aus zwei verschiedenen Teilen. Der erste Teil l iegt
das Blutopfer der Bewohner aus Călăraşi auf den Schlachtfeldern des Krieges fur
dic Wiedergr� nzung in dcn Schlachten in Dobrogea, Oltenia, auf dem Gebiet Cârn pul ung
Argeş und dann in jenem Fencrsommer des Jahrcs 1917 bei Mărăşti, Mărăşeşti
und Oituz vor, wo hunderte von Călăraşi bewohnern haben heldenhaften Tatigkeiten
gemacht, die fiir immer sie im Geschichtcsbuch des rumănischen Volkes eingeschrieben
wurden.
In dem zweiten Ten schildcrt der Verfasser die Periode in der diese Stadt unter
der Besetzung dcr auslăndischen (bulgarischen und dann deutschen) Armcen war.
UnermeBliche Opfer der btirgerlichen Bevolkerung sind hervorgehoben.
Diese Bevolkerung ertrug allerlei Entbehrungen systematische Raube, Be
schlagnahmen, Truppenquartierungen, Bestellerungen, allerlei Frondienste.
Man kann auch Einmischungen der Besatzungstruppen in der ortlichen Ver
waltung auch dic Verderben und Schaden, die Bombenangriffe der feindlichen Armee
und Bewertung dieser Schaden am Ende des Kri�ges erfahren.
Ein groBer Tcil dieser Auskiinften sind unverOffentlicht und ihre Publizierung
heiBt ein bescheidend Beitrag zur Erkănntnis ei ner kritischen Periode aus der Geschichte
der Stadt Călăraşi auch des Beitrages ihrer Bewohner zur Durchftihrung der GroBen
Einheit.
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CONTRIBUŢII CĂLĂRĂŞENE
LA REFORMA AGRARĂ DIN 1921

Doina HAGEA

Ne pro p u nem a scoate la lumină câteva documente existe n te în cad r u l
arhivelor c.ă lărăşene, referitoare l a o vastă şi i n teresantă p roblemă a istoriei
nationale: reforma agrară din 1 92 1 . Ştiut fi i n d faptul că una din p roblemele
i m portante care îşi reclamau rezolva rea d u pă fău r i rea s t a t u l u i national u n itar,
în con text u l social politic al unei acute crize, era problema tărănească. P romisă
încă din anul 1 9 1 3, de şeful Pa.r ti d u l u i Libera l, Ion B rătia n u , care a n u n ţa
î n t r-o scrisoare publ ică, ca un punct esenţ ial al progra m u l u i vi i t o r u l u i s ă u
guvern, exp roprierea foqată, n u m i tă "expropriere p e n t r u u t i l i tate natională"
şi i m p li c i t mod i ficarea Constituţiei, promisă şi de regele Ferd i n a nd soldatilor
din t ra n şee, î n i a n uarie 1 9 1 7 , legea pentru reformă agrară din i u l ie 1 92 1 ,
î n s umează ş i desăvârşeşte toate actele po l i tice, j u r i d ice ş i economice înce p u te
î n că de la 1 9 1 4, p r i n alegerea camerelor de revizuire ş i îndep l i n i re p r i n
Decretele legi şi legile i n termedia re d i n 1 9 1 7 - 1 92 1 .
Reg i m u l j uridic i n s t i t u i t prin legea agrară d e la 1 92 1 a fos t com p letat
prin legil e din 1 925, 1 929 în ceea ce priveşte ci rcu latia proprietătii creată
de împroprietărirc,legea din 15 mai 1 927, 'referi tor la îm proprietări rea decorat i l o r
cu ord i n u l " M i hai Vi teazu l", legea d e colon izare d i n 1 936, legea pentru organ izarea
şi încuraja rea agricu lturii din 1 937. În 1 92 1 , când această reformă a fos t
legiferată d e fi n i tiv, a încep u t aplicarea e fect ivă a exproprierii. D i n cele 6. 1 20.000
ha expropriate cu despăgubiri, în perioada care a urmat legiferării reformei,
3.464.000 ha au fost împăqite la aproximativ 1 milion şi jumătate de capi
de familie, iar restul de peste 2 milioane ha izlazuri şi păduri au devenit în
cea mai mare parte, proprietate comunală, de care Jăranii beneficiau în schimbul
u nei taxe.
I n formatii asupra modului de aplicare a acestei legi pe meleagurile noastre
detinem d i n tr-o "Mică Dare de seamă a regiunii agricole Călăraşi", d i n j udetul
lalomita, în tocm ită la data de 25 septembrie 192 1 . O regiune bogată, cu c
populatie ale că rei ocupatii de bază erau agricultura, creşterea vitelor şi pescui t u l
şi în care, I a d a t a exproprierii, în 1 9 1 9 existau 1 3 moşii. Din acestea, s-au
expropriat î n întregime 2 moşii, proprietatea statului: 2 ale institutiilor des fi i n tate,
i a r restul de 9 m o ş i i de la proprietari, con form legii de expropriere, 'în suprafată
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totală de 1 4.367 ha şi 99 ari 1 ). Moşiile expropriate in 1 9 19, după u ltimele
hotărâri ale comisiilor de expropriere erau 2):

N umele moşiei
şi comuna

Suprafata
expropriată

Nu mele
proprietarului

S uprafata rămasă
proprietarul ui

ha

ari

ha

ari

Societatea
Dacia-Română

1 95 7

50

3 98

8

Ministerul
Domeniilor

443

91

265 0

86

M ăn ucu de Sus
Cacomeanca

N.M. Popescu

5 29

10

2 1 97

90

M ă n ucu d e Jos
Cacomeanca

M . l . Bădulescu

932

96

1 4 96

4

Ceacu Valea Plopului
Cuza-Vodă

Min isterul
Domeniilor

1 87

13

1000

Călăraşi-Lichireşti
Călăraşii-Vechi

Eforia
Spit. Civile

4095

14

1 1 98

94

Căliiraşi -oraş
Călăraşi

Ministerul
Domeniilor

1 64

Tonea Hara bolu
Ton ea

M.R. Costinescu şi
AI.Gh. Delciu

882

141 0

42

Tonea-Devălmaşi
Ton ea

Vie. Luxija
Atanasescu

12

40

1 37

60

Tonea-Devălmaşi
Tonea

Elena Macri

15

30

1 44

70

Tonea-Devăl maşi
Ton ea

F.P. D umitrescu
S. Angela Bulgaru

68

23

45 7

25

Tonea-Harabolu
Ton ea

Violeta Maican

949

62

201 7

38

Ecateri na Cretulescu

4 1 31

40

2883

28

U l mu-Chirnogi
Ulmu
Rasa-Cuneşti
Rasa

Roseti
Roseti

Pe o parte d i n moşiile expropriate se aflau semănături de toamnă făcute
d e p roprietari, care s-au recoltat in dijmă cu tăranii.
Con form decretului lege 5 9 1 6/1 9 1 8 apar i n primăvara anului 1 9 1 9 s tatutele
obştei de improprietărire pentru exploatarea terenurilor expropriate, raJiunea
i nfii n tării acestora fiind explicit prezen tată de inginerul agronom regional, astfel:
"În regiu nea agricolă Călăraşi, ca şi in celelalte regiuni in care se i n fi i n Jează
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obşti de împroprietă ri re, ideea înfiintării obştilor de împroprietărire a fost izvo râtă
d i n nevoile locale ale săten ilor, care deşi trăiau într-o regiune bogată, însă
d i n cauza lipsei de bani, nu puteau să se folosească pe deplin de bogătiile
ei". Exceptie au făcut sătenii din comuna Vărăşti, care n u au avut moşii, nici
î n sat, n ici în împrej u rimi, pentru a le lua cu arendă pământ de cultură pentru
obştile de împroprietărire. De altfel sătenilor acestei comune li s-au mai vâ ndut
loturi de împroprietărire î n anul 1 887 din moşia Vărasca, proprietatea statului.
În aceeaşi situatie a fost şi comuna Ciocăneşti, care deşi, neavînd moşii î n
s a t sau vecină, totuşi sătenii au infii ntat obşte şi au l u a t î n a rendă moşia
Mars i l ie n i proprietatea Maria Filality. În regiunea agricolă Călăraşi s-au infiintat
12 obşti şi 3 comitete, în 1 4 comune încă din primăvara anului 1 9 1 9. "Rostul
obştilor a fost uşor de inteles atunci câ nd s-a văzut câştigul ce li s-a adus
din moşiile expropriate ş i cultivate de ei (n.n.: tăranii) putând astfel să-şi achite
datoriile ce aveau de la bănci sau pe la diferiti îmbogătiti şi a-şi mări i nven tarul
agricol. Aceasta se datoreşte î n mare parte şi a preturilor foarte frumoase cu
care se vindeau recoltele ce făceau•3 ).
Cele 12 obşti · de împroprietărire infi intate erau:
1 . Ciocăneşti î n comuna Ciocăneşti.
2. Călăraşi i-Vechi î n comuna Călăraşii-Vech i.
3. Călăraşi Târg
Călăraşi oraş.
4. Independenta in comuna Independenta.
5. Podul Lupii î n comuna Găunoşi.
6. Rasa în comuna Rasa.
7. Rad u Negru în comuna Radu Negru.
8. Roseti in comuna Roseti.
9. Ştefan-Vodă în comuna Ştefan-Vodă.
1 0. Tonea în comuna Tonea.
1 1 . Ulmu î n comuna Ulmu.
1 2. Fă urei î n comuna Ulmu.
Din suprafata expropriată scăzând rezervele 1709 ha şi 96 ari, laturi le
demonstrative ş i fermele model, în su prafată de 1 377 ha şi 78 a ri, a rămas
pentru împroprietărire o suprafată de 1 1 280 ha şi 25 ari, Ia ca re s-au adă ugat
1 1 236 ha şi 51 ari vâ ndut de regiunea Slobozia, care avea un surplus de teren.
Deci, îm proprietărirea sătenilor s-a efectuat pe suprafata de 225 1 6 ha
şi 76 ari, repartizat Ia u n număr de 4962 de tărani, rămânând ca 1 945 de
săteni să fie împroprietăriti cu laturile din terenurile din baltă, con form legii
agrare.
D i n cauza lipsei de teren, au rămas neimproprietărite 2 comune: Ciocăneşti
şi Vărăşti cărora li s-au repa rtizat loturi in băltile, proprietatea statului.
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Darea de seamă cuprinde un capitol referitor la "Sistemul de cultură
al terenurilor expropriate prin obştile de improprietărire". Sistemul de cultură
ce se folosea înainte de război era de 2 ani şi pe alocuri de 3 ani, însă
după război, sătenii au început a se preocupa mai mult de rentabilitatea pământului,
i n t roducând şi cultura plantelor de nutret, pe de o parte, pentru că aveau
nevo ie de n u t returi pentru vite, iar pe de altă parte, pent ru ca rotatia cerealelor
de toamnă să se facă mai rar, evitând degradarea pământului prin cultura lor
neî n t reruptă mai multi ani pe acelaşi loc.
Ceva mai mult s-a realizat in comunele: Şefan-Vodă, Cuza-Vodă, Călăraşii
Vechi, Tonea şi Rasa, unde prin i ntroducerea de căt re fabrica "Dan ubiana" Giurgiu
a culturii de sfeclă de zahăr s-a putut folosi şi asolamentul de 4 ani, tinându-se
con t de împrej urările locale, calitatea terenului ş i de interesul sătenilor.
Mod u l de succesiune al plantelor:
1. P răşi toare (porumb, fasole, cartofi)
2. Cereale de vară (orz, ovăz)
3. Nutreturi (dughie, borceag etc.)
4. Cereale de toamnă (grâu, secară)
recomandat de specialişti nu era respectat de săteni, aceştia având mot ivatia
l i psei de sem i nte bune şi de foqă vitală suficientă.
Inventarul agricol al acestei regiuni cu care "sătenii îşi fac cu a nevointă
ară turile în trucât n u le este suficient" se rezuma la următoarele: "unelte şi
4
maşini agricole", concentrate la marii şi micii agricultori ) :
Marii agricultori

Micii agricultori

Total

p l uguri cu brazdă

100

2440

2540

pl uguri cu două brazde

100

343

443

3

3

cultivatoare
grape de rier

20

206

226

grape de lemn şi mărăcini

40

600

640

tăvă l uge

30

57

87

semănători in rânduri şi
prin împrăştiere

50

36

86

maşini de cosit

10

3

13

maşini de secerat simpl e

20

18

38

maşini de secerat şi legat

15

28

43

garnituri de treierat

8

28

36
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· Marii agricultori

M icii agricultori

Total

vânturători

6

35

41

trioare

4

21

25

batoze de bătut poru mb

8

69

77

a utotractoare

5

că rute

80

1851

5
1 93 1

care

10

10
100

g hiociuri

1 00

Se fac î ncercări de i ntroducere a tehnicii noi. Astfel, în 2 Jocal ităt i :
Călăraşii-Vechi şi Ulmu, p e terenurile expropriate s-au infiintat 2 ferme model,
unde statul aducând autotractoare şi arând pământul in bune conditii, p roductia
obtinută a fost superioară celei a sătenilor. Din experientele făcute pe moşiile
acestor ferme cu autotractoarele tip Stoch s-a ajuns la concluzia că "hectarul
de arătură costă cam scump fată de pretul arăturii făcute de săten i cu plugurile
de 1 sau 2 brazde trase de vite, totuşi e de preferat arătura cu a u totractorul,
întrucât cu acest plug se ar� adânc şi se l ucrează terenu l mult mai bine. Războiul
acesta, prin micşorarea n u mărului de brate de muncă şi vite de m uncă, va
grăbi rezolvarea problemei motoculturii. Ministerul Agriculturii studiază ş i face
î ncercări cu aparate noi, pentru a se găsi timpul care să realizeze pe cât posibil
toate conditiunile esen tiale mai bunei functionări, adică simplicitatea practică,
economie, durabilitate, reparatii minime•5 > .
În anul 1 9 1 9 s-a făcut chiar o demonstratie de arătură pe terenul fermei
Lichi reşti, cu 5 autotractoare "Hansa Lloyd".
În urma răscoalei din 1 907, s-au creat şi in această regiune in p rimăvara
anului 1 908 un n umăr de 18 izlazuri, toate in suprafată de 27 1 7 ha şi 27
ari pentru 18 sate, com ponente a 8 comuni 6> . Numărul proprietarilor care au
dat aceste izlazuri sunt 3:
Eforia Spitalelor Civile
239,50 ha
Societatea Patria
ha
1 22
M inisterul Domeniilor
2355,77 ha
M inisterul Domeni ilor, dând suprafata cea mai mare a fost firesc ca
unele com une, ca de exemplu: Rasa şi Ciocăneşti să ia islazul p rea departe,
încât acesta nu a fost folosit ca păşune, ci cul tivat cu cereale, astfel încât
comuna Independenta cerea islazul com unei Rasa, iar comuna Găunoşi pe al
com unei Ciocăneşti, iar în schimb să se dea acestora alt islaz in băltile, proprietatea
statului.
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În primăvara anului 1 921 s-au expropriat conform legii păşunilor com unale
numai 1 35 1 ha, deşi necesitătile comu nelor erau mult mai mari. Din supra fata
expropriată s-a dat i n primire comu nei Tonea, suprafata de 1 1 3,50 ha, pe moşia
Ton ea Harabolu, proprietate Maria şi Violeta Maica n şi Alex Ghica, iar 156,50
ha au fost refuzate a se lua, 1 08 1 ha fiind fo losite de proprietari. S up ra feJele
necesare pentru păşune fi ind insuficiente, com unele Ciocăneşti, Cacomea nca, Cuza
Vodă, Găunoşi, Independenta, Vărăşti, Rasa, reclamau o suprafată totală de
30 1 7 ha, proprietari: statul, N. Popescu şi 1. Băd ulescu; de altfel explicatia
lipsei islazu rilor pentru aceste comune era i n terpreta rea greşită a unor articole
din legea păş u n ilor, de către Comisia locală de expropriere. Con form legi i agrare,
art. 29, bunuri le. mici, proprietatea statului trec asupra Casei Cen t rale pentru
a fi date la im proprietărire. În cuprinsul regiunii Că lăraşi exista i n vatra satelor
Dichisen i , Ulmu, Rasa, Că lăraşi oraş, Cuza-Vodă, Tonea, o suprafată totală de
44,44 ha de bunuri mici, "bu nurile situate in a fară de sat şi de câmp" bune
pentru improprietă rire pe raza corn. Rasa (sat Bogata), Independenta, D ichiseni,
Radu Negru, Găunoşi, Cuza-Vodă, erau in suprafată totală de 1 49,03 1 ha. Aceste
bunuri erau solicitate de a rendaşii, care le administrau, dar in acelaşi t i m p
şi de i nvă tă torii şi preolii comunelor, indreptătiti la improprietăr i re, con form
legi i agrare 7> .
Este demn de semnalat faptul că preocu pările specialiştilor d i n agricultura
călărăşea nă n u s-au rezumat doar la intocmirea unor dări de seamă, ca cea
de mai sus prezentată, ci s-au materializat in lucră ri de specialitate de mare
in teres -şi de un inalt nivel ştiintific.
La Că lăraşi, in anul 1 9 1 9, la Tipografia lonită Ch ristescu s-a editat s tudiul
"Împroprietărirea tăra n ilor" rea lizat de inginerul agricol I. Rizescu, consilier agrico l
al j u"detului lalomiJa, c u o anexă cuprinzând un proiect in colabora re c u 1.
agronom, profesor la Şcoala de Viticultură din Chişi nău. Acest
Teodorescu
studiu pe care, după cum mărturiseşte autorul 1 -a scris in vara a n u lui 1 9 17,
este structurat pe 8 ca pitole: "Introducere", "S tarea de azi a proprietătii mici",
"Idei pentru improprietări rea vii toare", "Aplicarea metodei de improprietărire
propusă", "Rezulta te", "Ce s-a făcu t in alte tări", "Organ izarea pentru vii tor"
şi "Vedere generală asu pra organizării proprietătii de pământ", iar ul timele file
ale lucrării sunt rezerva te anexei-proiect.
Lucra rea prezintă un i nteres deosebit printr-o analiză riguroasă a aspectelor
sociale şi economice ale improprietă ririi, care, d upă cum subli n iază a u torul este
o metodă "de a instări şi pune in raporturi economice juste o clasă de oameni
care formează peste 80% din populatia tării, de a face din ei, elemente economice
tari şi de sine s tătătoare. Împroprietărirea Jăra nilor la noi este deci in acelaşi
timp o p roblemă economică şi una socială"8> .
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"Starea de azi a proprietătii mici" este capitolul in care 1. Rizescu face
câteva consideratii argumentate, pornind de la ideea că forma proprietătii tărăneşti
din acea perioadă e ra defectuoasă, caracterizată printr-o serie de t răsături dominante,
i nconveniente pentru o productie mărită a pământului şi a intregii exploatatii
agricole. Caracterist icile proprietătii mici erau:
1 . P roprietatea tărănească era mică, in intinderea ei totală pentru fiecare
familie in parte şi deci, in conditiile ·economice existente, era insuficientă pentru
intretinerea fam i l iei proprietară şi pentru a absorbi in sine toată foqa de mu ncă
a fam il iei. De aici decurge un "fenomen economic un ic".
a) un m inus in mijloace de intretinere pe proprietatea proprie
b) u n plus de brate de muncă, complicat in regiu nea câmpiei M u n teniei,
cu o o rganizare a tăran ilor cu prisos de i nventar agricol viu şi mort. Era tăra n ul
d ijmar d i n regiunea câmpului, cultivator şi proprietar de pămân t care poseda
brate de m uncă şi inven tar agricol in plus peste t rebuin tele proprietătii sale,
brate şi i nven tar cu care aceste familii de tărani se ofereau pe piata agricolă,
pentru a putea căpăta in schimb alte intinderi de pământ, din a căror cul tivare
să-şi com p leteze restul de necesită ti neacoperite de proprietatea proprie. Rezul ta tele
acestei o ferte şi mu nci erau o completă dizarmonie intre i n teresele proprietarului
mare ş i cultivatorul mic, dezarmonie care, in ultima analiză se reflectă in produqia
agricolă foarte mică. M uncitorul agricol pe care il dă această clasă de tărani
era un m u ncitor de foarte slabă calitate şi u n element economic fără tărie,
veşn ic incu rcat in funqiunea lui de proprietar al unei foarte m ici bucăti de
pământ şi angajamentele lui de muncă. Autorul face o comparatie, in această
privi n tă cu situatia agriculturii d i n Germania, Franta, Ungaria, unde, in serviciul
aceloraşi exploatatii mari şi mijlocii lucrau in şir 2-3 generatii ale aceloraşi
familii de m u ncitori agricoli, agricultori de meserie şi unde familii de m uncitori
l iberi veneau mu ncitori agricoli pe toată campania, de zeci de ani, in aceleaşi
exploatatii, dând munca pricepută şi conştiincioasă.
2. P roprietatea tărănească era depărtată de locuintă şi cu defectul acestei
a doua formă ant ieconomică, făcând imposibil de practicat acele t rei secrete
ale succesului micului exploatator agricol liber, care erau:
a) marea cantitate de mu ncă depusă pe unitatea de suprafaJă;
b) util iza rea optimă a tu turor orelor de zi şi de noapte in m u ncă;
c) util izarea optimă a foqelor tuturor membrilor fami liei de orice vârstă
şi sex in inte res ul produqiei.
3. P roprietatea tărănească era pulverizată, fiind divizată in 2-3-4 parcele
m ici de câte 1 -3-5 pogoane. Pierderea de timp la muncile agricole şi mai ales
i m posibil iatea de a împrejmui o asemenea proprietate parcelată erau inco nven ientele
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puternice care concurau direct la m unca neeconomică a pămâ ntului, la p roductia
mică.
4. Proprietatea tărănească era i nstabilă. Dreptul moşten itorilor prin divizare
in păqi egale a pămâ ntului părintesc, făcea proprietatea tărănească şi i nstabilă.
Autorul conchide la sfârşitul acestui capitol: "Cu aceste defecte de o rganizare,
cu aceste forme neeconomice ale proprietarului, are de l uptat in produqia agricolă
cult ivatorul nostru mic. Şi n u este de mirare că n u poate progresa agricultura :
ori.ce s faturi s-ar d a , oricâti agronomi şi economişti s-ar strădui s ă salte p roductia
agricolă vegetală, ori să imbunătătească rasa vitelor agricultorilor mici, este
la bază, implacabila conditie a formei neeconomice a p roprietăJii tărăneşti, care
face să se s urpe toate s trăduinteJe•9) .
În capitolul "Idei pentru improprietărire viitoare", găsi m câteva principii
de bază, conditii sine qua non, in viziunea inginerului ialomitean, pentru creerea
unei p roprietăt i tărăneşti sănătoase. Aceste principii se fondau pe u rmătoarele
elemente: prod uctia (să se producă cât mai multe mărfuri bune, concurentiale,
având ca rezultat imbunătătirea traiului omenesc) p roprietatea (forma sub care
orice fond, deci şi pământul, se pretează mai bine pentru a fi folosit cu grija
perpetuă a mentinerii cel putin in aceleaşi foqe productive, dacă nu chiar a
i se creşte aceste foqe, in urmărirea productiei maxime), familia, ca formă
de organizare socială de bază pe ·care se reazemă societatea şi statul, pământul,
proprietate a familiei şi beneficiul, fără de care nu există i nteres i n u rmărirea
produqiei unei exploatatii agricole.
Principiile enun tate in studiu sunt:
1. U n i ta tea min imă a terenului, raportată la partea de câmp a M u n teniei,
era cam de 15 ha (30 pogoane), concepută sub această inti ndere proprietatea
m ică, tărănească era lipsită de defectul de a fi mică şi pulverizată.
2. Locui nta la teren, adică crearea de ferme, gospodării tărăneş ti m ici,
in care locuinta proprietarului cultivator să fie in mijlocul şi pe locul cultivat.
3. I n d ivizibi l i ta tea p roprietă t i i şi exp loatati e i agricole, con fo r m căreia
proprietatea tărănească se putea transmite, d i n generatie in generatie, numai
in i n t regime, ca u n tot u n i tar de exploatatie agricolă independentă.
Pentru aplicarea acestei metode de improprietărire, autorul p ropune câteva
faze de realizare a proiectului. O primă etapă se referă la completarea islazului
com u nal pentru tăranii proprietari, după care, organele cent rale î nsărcinate cu
î n făptui rea reformei agrare, s tabileau întinderea exploatatiei agricole, u nitatea
agricolă m i n imă a terenului.
Într-o u rmătoare etapă,un serviciu de specialişti: agronomi, geologi, ingineri
hotarnici s tabileau moşiile pe care situatia lor naturală: lipsa apei, in principal
le excludea de la posibilitatea organizării improprietăririi, după principiul "locuinta
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la teren". Modalitatea improprietăririi pe acele moşu 10 care apa se găseşte
la adâncime mai mare de 1 2- 1 5 m sau existenta sursei de apă la o distantă
mai mare de 2-2,5 km, se putea realiza cu sprijinul statului care, in contul
tăranilor improprietăriti, puteau săpa puţuri mari, prevăzute cu bazine mari
de beton pentru depozitarea apei, cu o capacitate corespunzătoare neces i tătilor
a 30-35 exploatatii agricole pentru maxim 10 zi le.
Moşiile declarate corespunzătoare aplicării metodei de improprietărire
recomandat, i n t rau in studiul agronomilor şi i nginerilor hotarnici, care s tabileau
şi trasau pe pământ marile şosele de circulatie, intre care erau cuprinse cele
două rânduri de loturi, având fermele şi locuintele aşezate la şosea.
D i n trei in trei km, pe şoselele de circulatie, se lăsa câte un lot pentru
constructia de şcoală rurală, locu i n ta invătătorului, lot de cultură al invătătorul ui
sau al şcolii, o asemenea institutie educatională având posibilitatea primirii copiilor
de la distantă pe şosea de ci rculatie de cel mult 1 - 1 ,5 km, ad ică de la 30
familii, circa 40-50 copii de şcoală.
Şoselele de circulatie erau amplasate in lungul moşiei, pe câ t posibil
ducând către şoselele judetene, gări, comunele din apropiere, paralele la distanţa
de 1 500 m, una de alta, cu şanturi de scu rgere a apelor, plantatie, intreti nere,
făcu te de proprietari pe poqiunile din fata loturilor respective.
Această schemă generală in ce priveşte trasarea şoselelor şi lotizarea
putea să fie apl icată numai pe domeniile mari, pe cele mici şi cu forme geografice
mai curioase, modelul putea fi adaptat, sch imbând suprafata lotului, d i ntr-un
dreptunghi de 200 pe 750 m, in orice altă formă, cu conditia de a se lăsa
pentru a rătura lotului o brazdă l ungă de cel puţin 200 m şi a da lotului ieşire
bună la şosea ua de circulatie.
În jurul fostelor armane şi conace ale proprietarilor mari ce se parcelează,
sau d i n distantă in distanţă, după stabili rea organelor centrale ale improprietăririi
i n ce p riveşte n umărul ş i intinderea loturilor mari, agronomul şi inginerul hotarnic
trasap forma şi locul proprietăti lor mijlocii care luau fiinţă in mijlocul micilor
cultivatori, pe aceleaşi moşii cu laturile mici.
Familiile de tărani, aşezati cu locuinta pe câmpul propriu, depindeau ad
ministrativ de comunele rurale i n raza cărora cade teritoriul respectiv, având legătura
cu comuna, in relatiile cu primăria, perceptia, politia rurală, biserica, ba nca populară,
cooperativele de vânzare a produselor agricole şi de aprovizionare cu mărfuri necesare
exploatatiei şi vietii familiale, serviciile san itare, veterinare etc.
Îm prej m u irea lotului de 15 ha la inceput cu un şanţ de 30 cm adâncime,
mai târziu, cu plantaţie de salcâm şi in final, cu sârmă ghi mpată legată de
plantatie, era actiu nea real izată i n t r-o u rmă toare e t a p ă , o d a tă cu altele: construqia
casei de locuit, a gospodăriilor, adăposturilor, magazi ilor, îngrăd irea cuqii caselor,
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a grădi n iţelor de pomi şi de legume, a islazului de pe lotul său. Şi toate
acestea realizate sub supravegherea şi îndrumarea serviciului de agenţi agricoli
comunali, agronomi regionali, pe baza unui plan bine întocmit de organele cen trale
ale împroprietăririi, specific caracterului de produqie al regi unii.
Autorul propune în proiectul său trei modele de asolamente, pe cele
1 5 ha, cuprinzând următoarele elemente:
1. Cereale de primăvară
2. Leguminoase: mazăre, li nte, fasole, n utreţuri leguminoase
3. cereale de toamnă: grâu
4. Prăşitoare: porumb, sfeclă, nutreţ, cartofi
la care se adaugă:
Ferma
Lucerna
Islazul
Ava ntajele pe care le oferă aplicarea acestui model de împroprietărire
s u n t prezentate într-un capitol, intitulat "Rezultate".
1 . Agricultorul, prin faptul că şi-a izolat şi despăqit prin împrejmuire
câmpul propriu, ne mai depinzând de modul de cultivare şi de felul de culturi
ale celorlalţi vecini, îşi poate exercita meseria liber, aplicând asolamentele con 
venabile, c u u n maxi m u m de beneficiu, specializâ ndu-se într-un anume m o d d e
exploatare a lotului cuvenit. Acest avantaj este î n con tradictoriu c u modul d e
productie agricolă în condiţiile proprietăţii parcelare.
2. Aplicarea metodei de împroprietărire propuse ducea direct la intensificarea
productiei, fiecare proprietar având tot interesul de a apl ica pe pămân t u l său
cele mai bune modele de cultivare, pentru reconstituirea şi menţi nerea forţelor
productive ale solului.
3. Sch imbându-se caracteru l agricu lturii, de la acel de producţie cereală
curată, la produqie de cereală şi producţia de animale, însăşi prod ucţia de
cereale creştea, căci d iversificarea culturilor agricole pe baza unor asolamente
mai largi, asigura fiecărei cul turi un spor de producţie prin utilizarea mai completă,
mai desăvârşită a puterilor productive ale solului.
4. Fizionomia întreagă a câm purilor suferea o schimbare în bine, concretizată
în:

a) Plantaţiile de esenţe lemnoase necesare exploataţiei şi de arbori fructiferi
deveneau posibil de î ngrijit şi întreţinut pe tot cuprinsul câmpiei prin acest
sistem de împroprietărire, pentru că proprietatea era închisă, iar prin aceasta,
ariditatea climei se îndulcea, vânturile specifice zonei erau îmblânzite, zăpezile
erau oprite să acopere culturile, regimul apei se ameliora.
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b) Şi crescătorul de vite avea avantaje, având posibiliatea asigurării unei
h rane corespunzătoare şi realizării unor rase performante.
c) Dezvoltarea meşteşugului agricultorului.
d) Disparitia a o serie de practici nocive din agricultură, precum : "păşunatul
oilor noaptea la câmp, neodihniti, plecatul la câmpul î ndepărtat, la sapa porumbului
ori Ia seceriş, cu butoiul de apă şi cotetul cloştii cu pui în cărută, cu capra
sau vaca de lapte legate de codirlă, cu copii, adormiti intre cuiburile de porumb,
cu toată fam il ia, stând nomazi pe câmp." Studiul său in care porneşte de la
ideea: "Când se renovează din temelie s tăpânirea pământului în Ţara Românescă
este bine a se lua în seamă ce s-a făcut în alte păqi, ce rezultate s-au oblinut,
pentru a nu se greşi într-o operă care numai o dată se face, şi asupra căreia
i n terve n i rea pentru corectare este din cele mai greu de aplicat" 10) mai cupri nde
ş i o bogată referire la experientele de atunci ale unor tări, cu o "bună eficientă
p roductivă şi în care se regăsesc principalele pri ncipii enuntate de i nginerul
ialomi tean . Este vorba de tări, precum: Canada, a cărei organizare a agricu lturii
a salvat-o de la "criza cereală", Ungaria, Danema rca.
Cu o largă viziune şi bună cunoaştere a economiei agrare a vremii,
autorul conchide: "Cu cu noaşterea serioasă a problemei agrare, cu fixarea clară
a scopurilor şi mijloacelor de i ntervenire în chestiunea reparării economice a
situatiei proprietătii parcelare de azi, cu un sistem de legi bine chibzuite şi
ferm aplicate. Statul poate face o mare operă de prevedere economică, lucrând
de pe acum la aşezarea pe baze solide a societătii agricole viitoare".
În ultimul capitol, intitulat sugestiv "Vedere generală asupra orga nizării
p roprietătii de pământ", autorul face analiză sumară a raporturilor economice
juste care trebuie să fie între cele trei tipuri de exploatatii agricole: mare,
mij locie şi m ică, începându-şi aceste consideratii cu remarca: "Cu asemenea tărani,
agricultori, diferentiati in exploatatii de s ine stătătoare şi cu putin ta de a -şi
in tretine i ndependenta economică prin prod uqia unei proprietăti agricole organizată
pe baze economice moderne, fiecare tip de proprietate, mare, m ij locie, m ică,
va intra în rolul şi funqiunea economică proprie, ne mai putâ nd căuta beneficiul
exploatatiei in încălcarea şi aservirea capacitătilor economice ale alteia• 1 1 ) .
În raportu rile economice juste, fiecare fel de exploatatie agricolă are
fu nctiunea ei precis determinată.
Exploatatie agricolă mare, considerată de autor, creierul in prod uqie
agricolă avea de partea ei, capitalul, inteligentă, cunoştinte agricole special izate,
punea problema produqiei agricole, dădea metode de obtinere a acestei prod uqii,
ameliora ş i creea rase, făcea industrie mare agricolă.
Exploatatia agricolă mijlocie se apropia de cea mare în ce priveşte pregătirea
de special i tate, însă îşi asigura colaborarea mai intimă şi mai si nceră a m u ncitorilor,
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preexecutarea in amă n u n t şi uneori personală a muncilor agricole, făcea i ndustrie
agricolă m ică, fi ind denumită metaforic "marea arteră de circulatie a directivelor
şi ideilor i n p roductia agricolă".
Exploatatia agricolă mică, "sistemul muscular complet in produqia agricolă"
avea intotdeauna de partea ei exercitarea fructuoasă a i nteresului şi muncii
personale, ea producând cantitătile in materia animală şi vegetală.
"În asemenea raporturi, organizarea proprietătii de pămân t, p rivită in
completul ei, aruncă continuu p roduse de viată pe p iata agricolă; concurenta
in cal i tăti şi p returi se stabileşte pentru a conduce la o viată abundentă ş i
ieftină a int regii societăti" 1 2) . lată concluzia c u care inginerul 1 . Rizescu îşi
incheia studiul său documentat şi progresist, in anul 1917.
Anexa-pro iect pentru exploatarea unei proprietăti tărăneşti de 15 ha este
u n model complet, incluzând parametrii economici, sociali, exprimat cifric: asolamen
tul, inventarul bunurilor mobile şi imobile ale familiei, inventarul a nimalelor
şi h rana acestora, can titătile de produse obtinute, consumul i n gospodărie d i n
cumpărături de p e piată şi cheltuieli a nuale, consumul familiei d i n productia
proprie.
Pri ncipiile generale ale proiectului ce se regăsesc dezbătute pe larg i n
cuprinsul l ucrării sunt:
1 . Împroprietărirea avea in vedere crearea de gospodării la proprietate
"Jocuintă Ia teren", pentru a se folosi maximum de timp in supravegherea
exploatatiei, atât cât permitea rezolvarea problemei apei.
2. Acolo unde constru irea puturilor pentru apă, Ia fiecare exploatatie
sau la câ te 5-6 exploatatii, n u era posibilă se putea da lot pentru micile ferme
şi locuinte la un Joc pentru un grup de 30-35 familii, acestea fiind aşezate
pe şoselele de circulatie, trasate după un plan studiat de specialişti şi adaptat
fiecărui caz (moşie) i n parte.
3. Un grup de 30-35 familii dădea 40-50 copii, conduşi de un invătător,
care p utea fi împroprietărit in mijlocul tăranilor, iar şcoala construită i n m ijlocul
fermelor tărăneşti, astfel încâ t copiii să aibă de parcurs 1,5-2 km.
4. Islazul era individual pentru fiecare fermă şi făcut in intinderea aferentă
la 15 ha. Islazul se impăqea in 2-3 parcuri pentru a se păşuna pe rând.
5. O grădină de legume, de fructe, o Jucernieră şi păşunea erau toate
lângă fermă.
6. Toate bratele fam iliei, de la copi l până la bătrân , se utiliza u d upă
forta lor i n produqia agricolă.
7. Lotul de 15 ha rămânea indivizibil şi dat unei singure familii. Un singur
urmaş moştenea gospodăria, iar ceilalti primeau instructiune profesională şi bani.
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8. Familia era compusă din 1 bătrân de 65 ani, un tată de 40 ani, o
mamă de 36 ani, o fată de 17 ani, care primea zestre, 1 băiat de 8 ani, care
devenea meseriaş, 1 băiat de 4 ani, care studia o profesie liberă, o ocupatie in
armată.
9. Statul avea autoritatea să determine pe micul fermier să facă lucrările
prevăzute in planul de cultură, asolamentul, creşterea vitelor etc.
Inventarul aferent acestei exploatatii era constituit din averea mobilă şi
imobilă a proprietarului, prezentat cu preturile respective acelei perioade: terenul
de 15 ha, cu o anuitate anuală de 80 lei de ha pe 20 ani, constructii: casa
de locuit şi ferma, vite, porci, păsări, maşinile şi alte instrumente agricole care
il ajutau pe sătean să-şi muncească pământul, constând in: plug cu 2 brazde, boroană,
tăvălug, car cu boi, cărută cu cal, saca, semănătoare in rânduri, secerătoare simplă,
unelte de lăptărie, harnaşamente.
D upă ce face o statistică minutioasă a consumului şi vânzării anuale de
produse a nimale şi vegetale, a cumpărăturilor şi cheltuielilor alimentare, social-culturale
ale familiei, autorul prezintă in finalul proiectului, bilantul acestuia concretizat
in încasări, cheltuieli şi economii, acestea din urmă fiind destinate retribuirii membrilor
pentru m unca depusă.
Pentru rigurozitatea ştiintifică, profunzimea şi originalitatea analizei economico
sociale a conditiei tăranului de câmpie la inceput de secol XX, lucrarea consilierului
agricol călărăşean poate fi considerată ca un studiu interdisciplinar complex şi
complet, de avangardă pentru perioadă când a fost creat.
NOTE
Arh. St. Căllira§i, fond Ocolul Agricol Călăra§i, dos. 29/1 921dos. 31/1921-1922, f. 22-23.
dos. 29/1921-1924, fila 1 verso.
fila 2.
fila 3.
fila 6.
fila 6.
8. Ion Rizescu, lmproprietărirea Jăranilor, Călăra§i, 1919, fila 4.
9. Ibidem, fila 9.
10. Ibidem, fila 27.
1 1 . Ibidem, fila 1 1 .
12. Ibidem, fila 32.
1.

Ibidem,
3. Ibidem,
4. Ibidem,
S. Ibidem,
6. Ibidem,
7. Ibidem,

2.

317

www.cimec.ro

1924,

fila

1.

BEITRĂGE AUF DEM GEBIET CĂLĂRAŞI ZUR
BODENREFORM AUS DEM JAHR 1 921
(Zusammenfassung)
Der Verfasser nimmt sich vor, Dokumente mit Bezug auf einige Aspekte
der Anwend u ng der Bodenreform aus dem Jahr 1921 auf d iesen Gebieten hervorgeben.
Die Arbei t besteht aus zwei untren nbaren verbunden Kapiteln durch das
Herangehen das băuerlichen Problem im la ndwi rtschaftlichen Gebiet Călăraşi.
D e r e r s t e Te i l h a t wie d o k u m e n t a r i s c h e Q u e l l e e i n e n " K i e i n e r
Rechenschaftsbericht" u n d schildert die landwirtschaftliche Situation d ieser Gegend
nach der Vertei lung aus dem Jahr 192 1 .
D e r zweite Teil, sch ildert detailliert ein in teressantes und u nverăffentl iches
Studium aus dem Jah r 1 9 19, betitelt "Die Verteilung des Gru ndbesi tzes an Bauern",
das von dem Ingenieur 1. Rizescu, landwirtschaftlicher Rat des Kreises IalomiJa

berichtet wurde, mit einem An hang, dem einen Gesetzenwurf von den Verteilung

des G rundbesitzes an Bauern aus dem Bărăgan. Ebene faBt, unter Zusammenarbei t
vom Agronomen 1 . Theodorescu, Professor i n d e r Weinbauschule i n Chiş inău.
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APA PREOTULUI ENCIU

Petre Diaconu

La 1 8- 1 9 km aval de corn. Ostrov şi la 3 km mai încolo de satul Pîrjoaia
(astăzi, Izvoarele) , in locul numit Kale Gherghe, si tuat pe malul d rept al D unării,
se a fl ă rui nele u nei cetăti impresionante prin monumentalitatea zidurilor ei.
Aici n u s-au în treprins încă investigatii sistematice, din punct de vedere arheologic.
Cu toate acestea, vremea şi oamenii au scos din malurile prăbuşi te o sumă
de documente arheologice, unice prin continutul şi semnificatia lor. Am î n vedere,
spre pildă, sigiliile comerciale provenind din oraşele m icroasiatice, monedele
de plumb din sec. V d.Chr., fibulele cu "butoni în formă de ceapă", di n tre
care u nele-s auri te, podoabele de bronz, argin t şi aur, un tezaur de arg i n t
compus d i n cupe, lingurite euharistice, o situlă, o casetă, cărămi zi ş tampilate
etc.
Toate aces te vestigii ş i multe altele au constituit obiectul unor note,
rapoarte ş i studii semnate de Vasile Culică, Petre Diaconu, Adrian Rădulescu,
Traian Cleante ş i Mihai Irim ia. Contributiile lor au apărut cu precădere în
revistele de specialitate Pontica, din Constanta şi Studii ş i cercetări de istorie
veche ş i arheologie din Bucureşti.
În treacăt voi aminti că la Kale Gherghe se întâ lnesc la tot pasul şi
u rme a le daci lor din sec. VI-I a.Ch.
Ceta tea a fost rid icată de romani. Un i tătile mil itare d i n garn izoana ei
ne s u n t cu noscute fie prin Notitia Dignitatum,
un fel de registru-inventar a l
trupelor romane, fie p r i n mijlocirea u n o r cărămizi ş tampilate.
Undeva pe Dunăre, la est de Kale Gherghe şi la apus de Alt i n u m (azi
Oltina), începea "grani ta" din tre provinciile Moes ia Secunda şi Scythia M i nor.
Cetatea de la Kale Gherghe se numea i n epoca romană S ucidava. Prin
urmare, ea purta acelaşi nume pe care-I avea şi cetatea romană din Oltenia
construită pe teri toriul Celei-ului, sat si tuat numai la câtiva k i lometri soare-apune
de oraşul Corabia.
În zilele noastre cetatea de la Kale Gherghe este acoperită de o păd ure
de stejari, u l m i , sângeri, corni, aluni şi alti arbori, caracteristici florei dobrogene.
Într-un och i de lum ină al pădurii, aflător la 20 m depărtare de zid ul apusea n
a l fo rtăretei, câtiva creştini au durat o cişmea de piatră (fig. 1 ) , î n anul 1 872,
deci în vremea s tăpâ n i r i i turceşti. Astăzi cişmeaua este dăunată.
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Pe fata crucii (crucea este partea centrală a cişmelei), pietrarii au amenajat
un "câmp" pentru inscriptie, rotunjit la partea lui superioară. Câmpul are o
i năiJime de 76 cm şi o lătime de 50 cm.
InscripJia este redată î n caractere cirilice. Întrucât fotografia pe care
o am la dispozitie nu are şansa .să se facă inteligibilă prin publicarea ei, voi
înfătişa cetitorului şi o copie manu propria (fig. 2) a i nscripJiei despre care
va fi vorba mai la vale.
Redau in caractere latine continutul i nscriptiei:
1 872. IS HS NI KA AJUTORU, ACESTA APA S'A ARIDICAT DE ROBU
(sic) LUI D U M N EZEU POPA ENCIU CU SOATA SA PRIOTEASA TINCA
CU TATAL LOR STEFANU PETRE LUNA SECTEBRI 2 1 .
Textul n e relevă câteva probleme de ordin lingvist şi chiar d e grafie
a li terelor. Asupra acestor chestiuni sper să revin, ceva mai pe larg, intr-o
altă notă. Aici voi remarca doar două fapte: 1. Folosirea verbului a ridica
cu p roteza a de către românii de la Dunărea de Jos in a doua j umătate a
veacul u i al X IX-lea. Dealtminteri, fenomenul e certificat şi in alte ştiri ale
vremii (vezi Tudor Mateescu, Documente privi nd Istoria Dobrogei ( 1 830- 1 877),
Bucureşti, 1 975, dac. n r. 1 64 din 13 iulie 1 853 şi dac. nr. 1 94 d i n 25 act.
1855); 2. Cuvântul "apă" din această i nscriptie este folosit cu intelesul de cişmea,
fapt, după ştiinta mea, necunoscut până-n prezent in lexicul ro mânesc.
Ci ne a fost popa Enciu, ctitorul principal al "apei" de la Kale Gherghe?
Să fi fost el una şi aceeaşi persoană cu preotul Encica din satul Mârlean u
(numit acum D unăreni) care, I a 5 septembrie 1877, de teama cerchezilor a
fugit cu enoriaşii săi în Balta IalomiJei? (vezi, Tudor Mateescu, op. cit., Dac.
n r. 277). Pentru o atare identificare, desigur, ipotetică, ar pleda atât asemănarea
n umelor cât şi apropierea din punct de vedere topografic intre Kale Gherghe
şi Mârleanu (aproxi mativ 1 2 - 1 3 km).
Cişmeaua, sau "apa" cum o numesc ctitorii ei, a fost repa rată in decursu l
existentei sale de două o r i ; odată la 2 1 m a i 1899, i a r altă dată, cândva, in
anul 1 930. Aceste lucruri le aflăm din i nscripti ile săpate de cei care s-au ingrij i t
de sănătatea cişmelei preotului Enciu, a sotiei şi socrului său.
Inscriptia din anul 1899, aflată deasupra insrisului primar şi realizată
d i n li tere amestecate "de tipar" şi "cursive", mari şi mici, sună astfel: SA'FOCUTU
REP 1 899 U MAU 3 O I. În legătură cu ea voi remarca următoarele fapte:
1 . Lapicid ul I-a folosit pe o in locu l vocalei ă în verbul "făcut"; 2. Acelaşi
lapicid s-a folosit în sintagma "u ma(i)u" de prepoziJia bulgărească u in loc
de p repozi Jia românească tn; 3 . A fost ciudată din greşeală litera i din substan t ivul
ma(i)u; 4. A fos t folosit d in loc de z in cuvântul zi (fapt curent la sfârşitul
secolului trecut). Redactorul i nscripJiei era familiarizat oarecum cu scriitura
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românească; aceasta ne-o sugerează n u numai folosirea laolaltă a l i terelor cursive
cu cele de tipar dar şi chipul prescurtării cuvântului "reparat".
Analiza celei de-a doua i nscriptii, aflate sub inscriptia i n itială, ne dovedeşte
că a fost execu tată în două etape de persoane diferite.
Primul lapicid a scris: S'A REPARAT IN ANU 1 930 D E ROBI (sic)
LUI D-ZEU IORDAN POPESCU S I PRIOTU IANCU. Al doi lea lapicid a adăugat:
S I STANA GALIDIA. Este posibi l ca Stana Gălidia să fi fost sotia preotului
Iancu.

Definirea celor două etape în săparea inscripJiei este impusă de chipul

d i ferit al duetului literelor S, N şi L. Într-un fel arată ele i n p rima parte
a i nscriptiei şi i n alt fel în a doua parte a ei. de notat că al doi lea Iapicid
nu ştia să-I facă pe g de tipar.
În s fârşit, voi rema rca şi faptul că li terele celo r trei inscriptii sunt acoperite
cu vopsea, cu precizarea însă că vopseaua de peste literele din inscriptia centrală
a fost p usă n u in 1872, ci in 1 899 sau chiar in anul 1 930, pri lej cu ca re
a fos t modificat, din necunoaşterea alfabetului chiri lic, d uetul real al unora
d i ntre litere.
Am aştern ut pe hârtie aceste rânduri nu spre a mă des făta i ntr-un exerci tiu
epigrafic, ci spre a stârni bunăvointa unui alt creştin ca să repa re pentru a
t reia oară "apa" preotului Enciu de la Kale Gherghe (Pârjoaia).
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CAII SFÂNTULUI THEODOR
Petre DIACONU

În ziua de 4 iunie a.c. am ascultat la Institutul de Arheologie din Bucureşti
o con ferinţă in care S"a pomenit de câteva ori numele Sf. Theodor Tiron. În
cele ce u rmează voi adăuga şi eu câteva date şi consideraţii pe marginea acestei
chestiuni.
Aproape de "rădăcina" stâlpului din stânga i ntrării in naosul bisericuţei
nr. 4 din masivul de cretă de la Murfatlar, azi corn. Basarabi, este scrijelită
figura unui ins, in picioare. Înălţimea figurii măsoară 0,26 m, iar lăţimea 0,13 m.
"Maniera de redare este stângace, de unde şi dispropoqia componentelor
corpului, i negalita tea d uetul u i literelor şi plasarea in aceeaşi direcţie a labelor
picioarelor". nasul, gura, ochii, n u se mai disting, desenu l
in acel loc
fiind
deteriorat d i n vechime. Nimbul e desenat nedibaci. Personajul in cauză poartă
barbă; este îmbrăcat in tr-o mantie până Ja genunchi.
Referindu-se la această figură, 1. Barnea scria i n Arta Creştină Il, 198 1 ,
p . 66, că e a i l reprezintă p e " u n bărbat într-un cojoc lung, in atitudine d e
rugăciune•. Figura nu-i, însă, a unui "bărbat" oarecare, c i a u n u i sfâ n t militar,
fap t sugerat, pe de o parte, de lancea ţinută cu mâna d reaptă, iar pe de altă
parte, de scutul pe care t rebuia să se sprijine mâna stângă. De reţi n u t că
atât scutul cât şi mâna stângă nu se disting in întregime. Şi aici desen ul a
fost dăunat d i n vechime, prin aşchierea peretelui de cretă.
Sfâ n t u l militar n u-i altul decât sfântul Theodor. Faptu l arătat de inscripţia
grecească (neobservată de 1. Barnea) de deasupra umerilor: ho aghios Theodor(os).
Prima parte a scri iturii este redată in poziţie cruciformă.
Calendarul nos tru î nregistrează mai mulţi sfinţi cu n .u mele d e Theodor,
dar n u mai doi dintre ei au fost militari: Sf. Theodor Tiron (tiro n î nseamnă
in latineşte recrutul) ş i Sf. Theodor Stratilatul (stratilates înseamnă i n greceşte
generalul):
În o rdine cronologică, primul este Sf. Theodor Tiron, originar d i n Amaseia,
localitate din Asia M ică. A fost martirizat in anul 306, deci in timpul domniei
lui D iocletian. Mormâ ntul l u i se afla la Euhaita, situată n u departe de Amaseia,
oraşul de baştină, după cum am spus, al Sf. Theodor Tiron.
Sf. Theodor S tratilatul apare mult mai târziu, după perioadele iconoclaste,
mai exact, inspre sfârşitul secolului IX. Se pres upune că mormântul lui s-ar
fi aflat la Euha neia (nu Euhaita) . Am spus "se presupune" fii ndcă acest s fâ n t
324
www.cimec.ro

n -a existat î n rea litate. Studiile făcute de mari specialişti din rândul cărora
il voi cita aici pe cel mai recent N.A. Oikonom ides au dovedit, fără p u t i n tă
de tăgadă, că S f. Theodor Stratilatul "a rezultat" dintr-u n proces de "ded ublare"
al S f. Theodor Tiron. Oricum ar fi, azi amândoi sunt prăzn uiti de creştini:
S f. Theodor Stratilatul la 8 februarie, iar Sf. Theodor Tiron, la 17 februarie.
Căruia d i n tre aceşti doi sfinti îi apaqine figura din bisericuta nr. 4
de la M urfatlar? Într-un prim moment, fără a dispune de argumente hotărâtoare,
eu am opina t că apaqine Sf. Theodor Tiron.
Dar, n u-i exclus · ca figura să-I reprezinte pe Sf. Theodor S tratilatul cu
atât mai mult cu cât o atare opinie poate să-şi găsească suportul în u nele
fapte legate de istoria Dobrogei din veacurile de mijloc. Să mă explic! În vara
a n u l u i 97 1 , deci în vremea in care la Murfat lar era gravată figura Sf. Theodor,
la S ilistra (vechiul Durostorum) se desfăşura faza finală a războiului bizantino-kievian.
Cro n icar u l Skyl itzes ne i n formează că armatele constantinopolitane n-ar fi izbândit
în bă tă lia decisivă dacă n u li s-ar fi arătat Sf. Theodo r Stratilat care i-a îmbărbătat.
D rept u rmare, ne spune mai departe cronicarul, împăratul Ioa n Tzimiskes, la
terminarea războiului, în semn de gratie fa tă de sfântul Theodor Stratilatul,
a sch i mbat n umele Euhaniei in Theodoropolis. Cro nicile ne spun că, în aceeaşi
vreme, la Silistra, in preajma împăratului se mai aflau Theophil, mitropolitul
Euhaitei şi alti câtiva comandan t i militari din acelaşi o raş, Euhaita. Se prea
poate ca tocmai in con textul evenimentelor de la Silistra, în care a fost impl icată
şi legenda S f. Theodo r Stratilat, să fi fost scrijelită figura de la Murfatlar.
Cititorul a observat, cred, confuzia care se face intre o raşele Euhaita
şi Euhaneia atunci când este vorba de evenimen tele de la D u rostorum, din
97 1 . Aceasta dovedeşte, odată in plus, că procesul de dedublare al S f. Theodor
nu se limpezise încă �a sfârşitul secolului X.
Vreau să mai adaug că Sf. Theodor Tiron (in unele păqi şi S f. Theodor
Stratilatul) este socolit ca patronul ca ilor. În mitologia româ nească populară
ca lul are u n caracter psihopomp, în sensul că e ghidul s u fletelor expiate. Aceeaşi
calitate o aveau şi unele divinităti greco-romane: Hermes, Orpheu, Charon , drept
pentru care fiecare d i ntre ei aveau şi porecla "psihopompul".
I nteresant că in complexul monastic de la Mu rfatlar, pe unul d i ntre
pere1ii de cretă, este redată o scenă circulară având in mijloc o cruce suprap usă
de un iepure, iar de j u r imprejur o suită de cai alergând. Nu î nca pe îndoială
că scena din centru il sugerează pe Christ jertfindu-se, în timp ce cai i de
pe margine îi reprezin tă pe apostoli.
Cal u l a păt runs in mi tologia creştinismului răsăritean venind d upă cât
se pare
din trad i1ia că lăretilor danubieni şi a "cavalerului trac". Dealtminteri,
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figurarea S f. Gheorghe şi a altor sfinti militari, pe cal, nu este altceva decât
un ecou, pe alt plan cronologic, al cavalerului trac.
Tocmai pentru că Sf. Theodor (Tiron) este patronul cailor multi d in t re
conducătorii populatiilor de stepă, crescătoare de cai, şi-au luat numele de botez
de Theodor. Am in vedere aici pe Theodor, unul din fratii asăneşti, pe Sviatoslav
Terter, unul d i n tarii bulgari, care, in legea creştină, se numea Theodor (acest
Theodor este reprezentat călare, chiar pe monede) şi, i n sfârşit pe Theodor
frate cu Balica şi DobrotiJă, principi dobrogeni, guvernând in sec. XIV zona
Coastei de Argi n t din sud-estul fostei Scythia Minor.
Putini mai ştiu, probabil, că până acum circa 40-50 de ani in satele
de pe malul Dunării de Jos dar şi in cele din m iezul Dobrogei, la ziua S f.
Theodor Tiron, ad ică 1 7 februarie, caii cei mai frumoşi erau împodobiţi cu
harnaşamente arătoase, cu şiraguri de mărgele, fu nde colorate şi, după u n ceremonia!
de rigoare, totul se termi na cu o autentică intrecere h ipică. Aceste l ucruri s u n t
înregistrate in câteva dintre monografiile săteşti, publicate in revista Analele
Dobrogei. Am tinut să le amintesc aici pentru că azi nu mai avem nici cai
şi n ici amintiri.
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CĂLĂRAŞII ÎN MEMORIA ŞI VIZIUNEA
SCRIITORILOR ROMÂNI
Profesor Ilie-Ştefan RĂDULESCU

Dacă, de mult, u n cântec popular de drumetie şi petrecere glăsuia: "Negustor,
negustoraş, 1 Hal la târg, la Călăraşi!" l), u n altul, scris, în august 1835, de peregrinul
transilvan Ion Codru--Drăguşanu, şi care începea cu versurile: "Den Parnas, 'naltu-Ji
locaş, 1 Coboară la Călăraşi!", cânta nu "petrecerea", ci nefericirea autorului, devenit

locuitor şi târcovnic călărăşean al părintelui protopop Andrei, căci peisajul natural
abia Feb
şi social i nsolit, întâlnit pe aceste meleaguri era dezarmant: "E ziuă
răsare, 1 E arşiJă, sufoc mare, 1 Parc-acum te topeşti, 1 N-ai unde să te scuteşti:
1 Case, bordeie, oboare, 1 Scunde, meschine, uşoare, 1 Nu dau nici un adăpost; 1 Umbră,
arburi nu-s, n-au fost. 1 Duci dor şi de apă rece, 1 Căci nu e; sudori te trece 1
1 Mâncare n-ai cere rară; 1 Pâne, fie de secară, 1 Dar vai! tot la mămăligă, 1 Ca
şi ieri, de me� te strigă. 1
1 Fierturi, nu pofi să te cerfi: 1 Tot castraveJi acri,
fierJi_ 1 Şi-n dumineci saramură 1 Ca un răsfăi pentru gură. /... 1 Vine seara, tot necazul
1 Uită-/ şi caută repausul. 1 Un pătuc e preparat, 1 De Jânfari împrejurat. 1 Dacă
vrei să repauzezi 1 Cu balegă tămâiezi, 1 Căci te pişcă cu cruzime: 1 Te cocoşi de
usturime. 1 Apoi vai! când plouă mult, 1 De pic nici unde-i scut. Case, bordeie se-nfundă/
Şi noroiul se desfundă 1 Ca un aluat lipicios, 1 Cum păşeşti, te trage jos. Când începe-a
bate vântu� 1 Parcă piere pământul. 1 Suflă vara Tramuntanul 1 Că răstoarnă Bărăganul.
1 Ca alte rele, mai crude, 1 Sunt miasmele palude 1 Cercetând din an în an 1 Cu
·
friguri bietul cojan... 1 Aşa-i Jara, aşa-i traiul: 1 vezi cum seamănă cu raiul?" 2).
În comparaţie cu accentele nostalgice odobesciene din "Pseudo- Kynegeticos",
versurile memorialistului nostru, stângace şi discursive, impresionează prin realismul
detaliilor şi umorul amar al observaţiei, evocând atmosfera de epocă a unui "vechi
sat Lichereşti al lui Lickerie (sau) Glicherie" - cum notează Nicolae Iorga în "Drumuri
şi oraşe din România -" din care Ştirbei Vodă a voit să facă un oraş, un port,
o capitală de judef", oraş a cărui lentă modernizare o surprinde, astfel, marele
istoric, la sfârşitul secolului trecut: "Intrarea în Călăraşi pare să arate că planurile
lui Ştirbei n-au fost tocmai bine atinse. O şosea se întinde printre case mici, printre
magazii de lemn, unde se drămăluiesc grânele de Jăran... În dreapta, pleacă încă
o ulicioară de sat sărac. Dar iată, în sfârşit, o clădire mare, pe faJada căreia stă
scrisă o deviză de învăfătură ("lnstruCJiunea baza civilizaJiunii"). E gimnaziul (Ştirbei
Vodă). Apoi, ceva mai departe, într-un parc, o alta, deosebit de frumoasă: palatul
administrativ, care reproduce liniile, micşurate, ale unuia din marile spitale bucureştene.
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Pe când în lat, două lungi strade înşiră prăvălii mărunte. Strada mare (tot Ştirbei
Vodă) se desfăşoară largă, cu case dintre care multe au două rânduri şi o înfăJişare
plăcută. Aici şi în altă părJi ale orăşelului zâmbesc trecătorului vile gospodăreşti
despărJite de stradă prin cochete grădini de flori. E un oraş creat de curând
Jine
să precizeze autorul
aceasta o arată sistemul european al stradelor, tăiate fără
cruJare fafă de un trecut umil. Capitală de judeJ, el a primit podoabele de edificii
publice ale acestora. Schelă frecventă, cum se vede din şlepurile ce aşteaptă încă
şi la această vreme, Călăraşii durară prăvăliile multe şi înJesate, care sunt şi o
podoabă ( ... )"3)
Acelaşi oraş, văzut peste ani de unul dintre eroii cărtii "Iarna bărba{ilor"
de Ştefan Băn � lescu, stă desfăşurat "cu pereJi albi, cu acoperişuri coloratae, cu turlele,
cu podul înalt de lemn dinspre luncă în valuri roşcate şi suprapuneri de praf gros,
dar transparente în soarele de amiază". "DimineaJa, la prânz şi seara, se aud spre
bălJi şi spre câmpie goarnele celor patru cazărmi din cele patru părJi ale oraşului
şi copitele cailor de la escadronul de cavalerie când se schimbă garda pe podul
de lemn din faJa catedralei din port... • "În grădina publică a aceluiaşi port, există
un fel de cafenea sau ceainărie, în care un octogenar arămiu
cu turban alb şi
cu un cerc de alamă în ureche râşneşte mereu cafea proaspăt prăjită, spală paharele
şi ceştile din ceas în ceas (... ), iar şase ceainice mari, în aşteptarea vapoarelor
de călătorie, care n-au venit şi nu vin, clocotesc în permanenJă, şuierând prin trâmbele
de abur ca un sextet de sirene... • 4 )
îşi amintea, in 1935, scriitorul I. Valjan (in
"Eram de vreo 1 0-12 ani
evocarea "Pe Borcea şi lacul Călăraşi" ), când părinJii mei sosiră în Călăraşi. Şedeam
în localul vămii, lângă Cazinoul militar, de pe vremuri ( ... ) Împreună cu fraJii şi
camarazii mei de gimnaziu, ne:am jucat toate jocurile cunoscute pe vremea aceea:
oina, şotronul, poarca, bătuta, ogoiul, Jurca, leapşa, barul şi capra. Parcă văd şi
acum
continuă, in stil humuleştean, autorul
bilele colorate în care dădeam
cu bucoaiele, parcă văd jocul de arşice cu miale ceruite, capre plumbuite, ichiuri,
reble şi soalbe (... ) Parcă mă văd făcând din transperante sau uluci de gard speteze
şi birlice de miel, punând limbi de briceag pe sfoară, dând cu coinacul, aşezând
vâjâitoarea şi înălJând seara câte un zmeu din opt, care turbura toată noaptea somnul
călărăşeni/or. În curtea vămii instalasem toate aparatele de gimnastică ştiute pe atunci:
trambulină, fus, inele, trapez, leagăn, cal şi paralele (... ) Nici un sport nu era străin
de noi. Am făcut şi bicicletă, patinaj şi mai ales am practicat inotul: voiniceşte,
câineşte, ca broasca, marinăreşte. Fiecare anotimp era cu sporturile lui. Vara eram
pe Borcea şi iarna cu patinele pe lacul Călăraşi ( ... ) Dar să nu-şi închipuie cineva
vrea să ne avertizeze autorul
că revărsarea şi risipa aceasta de forJă fizică
a anihilat vieaJa noastră intelectuală. Dimpotrivă, în ceea ce mă priveşte, niciodată
n-am citit aşa de mult ca în acea epocă. " 5). "Din cărJile de atunci
îşi dea pănă,
..
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cu recunoştintă, amintirile Vasile Ionescu-Vion, ztanst
am simJit primele emoJii
minunate plimbându-ne prin toate colJurile lumii; am cunoscut soarele Italiei, am
văzut valurile mărunte ale Mediteranei, am cercetat oraşe, muzee şi pinacoteci. Am
urmărit suferinJele eroilor descrişi de autorii cărJilor, ori inventaJi de ei; am iubit,
am suferit, ne-am revoltat o dată cu ei ( ... ) Oraşul copilăriei noastre depărtate stă
strâns legat de lungile plimbări, animate de interminabile discuJii de-a lungul bulevardului
Traian, pe cărările parcului de-abia sădit, pe cheiul vechi de ale cărui pietre Borcea
îşi izbea ca şi acum apele. . . " 6) "La liceul Ştirbei Vodă, unde am absolvit şi am
luat bacalaureatul în 1 922 - şi-aminteşte Vasile N. Vasilescu - am aflat sentimentele
cele mai adânci şi bucurii depline. Aici am înJeles iubirea de Jară, melodiile curat
româneşti... Cuceririle ştiinJei şi artei, deprinse de aici, au format idealurile noastre...
Din ce-a fost al înaintaşilor, din ce-a fost al nostru, a rămas o instituJie: <<Liceul
Ştirbei Vodă», care are pecetea sufletului nostru" 7) . "Eu însumi am urmat liceul"
(din "Mavrocordat" = Călăraşi), se deconspiră, prin vocea severă a "Milionarului"
din "Cartea de la Metopolis", prozatorul Ştefan Bănulescu: "Un liceu dificil, cu profesori
doCJi, rigizi, îmbâcsiJi cu latină şi greacă veche, cu pasiune pentru istoria romană
şi mai ales cu patimă secretă pentru istoria bizantină... " Călărăşenii ("mavrocordaJii")
"sunt cei mai deschişi la cultură şi modernitate"
remarcă scriitorul
neuitând

să comenteze, in romanul său, rolul jucat fie de o suprastructură comercială
reprezentată de un Ion Popescu "proprietarul mesei cu oglinzi", Vasile Bazacopol
"figura număru unu a oraşului", Leonida Reichenbach "bun negustor în mercerie"
sau de "Sumbassacu şi Fiii", fie de personaje cu un profil special, ca savantul
biza n t i n olog Filip Lăscă rescu sau p i torescul Co nsta n t i n P i e rd u t u l 1 - u l ( "regele
Dicomesiei"), "cel care făcea calcule rapide cu zeci de cifre deodată"8) .
În ce priveşte moravurile politice, un interesant tablou de epocă, de acum
o sută de ani, ni-l oferă romanul lui Duiliu Zamfirescu "Tănase Scatiu", tablou
critic prilejuit de vizita in Călăraşi a unui ministru, ceea ce ii va determina pe
"senatorii şi deputaJii din majoritate" să dea "de ceasul morJii". Primarul oraşului
umbla din prăvălie in prăvălie, ca pe vremea alegerilor, rugând lumea să iasă
la gară cu mic cu mare. "Negustorii erau invitaJi să cureJe stradele fiecare până
la jumătate, ca apoi "serviciul municipalităJei" să ridice noroiul. Unii zâmbeau la
auzul acestor pompoase calificări, deoarece "serviciul" in chestiune se compunea
din două camioane desfundate care mai mult murdăreau decât curăJau ulitele. Se
luară măsuri să se umple cu pietriş toate gropile şi hârtoapele din d rumul ministrului;
se hotărî trăsura care să-i aducă de la gară ... ; se ordonă subprefectilor să aducă
de primprejur tărani chiaburi şi altele. Mare neintelegere asupra persoanei care
trebuie să urce in trăsură cu ministrul: prefectul ori primarul? Unii ziceau "prefectul"
sau "consiliul judeJean", pentru că reprezenta pe "onoratul guvern", altii "primarul",
căci reprezenta un "oraş, casa noastră". În sfârşit, se hotărâră să-I insotească prefectul,
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până la palatul Prefecturii, iar primarul sa-1 tie un speach, la gară... unde erau
toti in păr: Alexandriu, Panaitopolu, Vasilică Sobor, Iancu Mânzu, Boteşteanu,
senatorii Vispescu, Cralea şi polcovnicul Stamate, directorul prefecturii cu toti sub
prefectii, primarul, consilierii j udetului şi ai comunei, politaiul in mare tinută,
comisarul şi subsomisarii, directorul arestului, şeful garnizoanei, apoi cetătenii alegători,
devotatii partidului de guvernământ, negustorii de toată mâna, cu decoratiile atârnate
pe piept, protopopul, directorul liceului, profesori, institutori, tărani, tot aparatul
administrativ. Judecătorii nu prea erau multi, ceea ce făceau pe unii să creadă
că a intrat «bizbiu» intre ministrul de interne şi ministrul de justitie. La Scatiu
acasă, erau pregătite două mese: una pentru ministru şi lumea aleasă, in sufrageria
cea mare; alta pentru "ciurucuri" intr-o "odaie de jos", in timp ce "muzica militară
era aşezată tocmai la mijloc, ca să se poată auzi din toate părJile... •9)
Buna dispozitie cetăJeanul obişnuit putea să şi-o câştige încă de la i ntrarea
in oraş, unde, Panait Istrati ne informează, in "Ciulinii Bărăganului", că "la cârciuma
de lângă oborul de cereale", drumctii obositi puteau să se ospăteze, "cu sarmale
10
gustoase" ) şi să bea vin bun sau tuică la cinzeacă. Iar lângă acest obor, pe
islazul co munal, se organiza, de Sf. Marie Mică, bâlciul anual, eveniment economic
.
şi spiritual de mare traditie pentru ialomiţeni. Botezând oraşul
"CălăreJi", în
romanul său "Funia de nisip", scriitorul George Radu rememorează, cu lux de
amănunte, prin eroul său Zevedei, minunatul spectacol ce i-1 oferea iarmarocul
călărăşan: "Muzica se auzea amestecată
de nu mai ştiai dacă auzi trompetele şi
tobele de la circuri sau de la căluşei, muzicufele din care cântau copiii, îndemnurile
negustorilor de mărfuri, pocnetele tiribombelor, fluierele şi strigătele de reclamă". Comediile
cu căluşei şi lanţuri erau cele mai frumoase, pictate in tot soiul de culori şi
cu tot soiul de chipuri de femei frumoase, cu mâini albe şi ochi albaştri; pe
alt rând erau figuri de voievozi, iar mai jos fete de la Jară îmbrăcate in costume
nationale... Cu o goarnă imensă, că abia o putea Jine cu amândouă mâinile la
gură, un scamator de la circ striga
"Cirrr-cul Vâr-te-jeaa-nuuu... Cel mai mare
circ din Jarii. . . ". Mai incolo de circ, unul, îmbrăcat in alb, stătea pe u n scaun
in fata unor borcane mari, aşezate pe un fel de masă şi pompa din ele o licoare
roşie sau galbenă, după cum dorea omul care plătea. Din când in când, mai ales
când nu se auzea goarna imensă a scamatorului, striga şi el cât il ţinea gura:
"Cine bea limonatăăă... face un băiat şi o fatăăă. .. ". Apoi, după ce umplea paharul,
il tinea in mână, deasupra capetelor celor din jur, şi-şi urma discursul: "Fata
�
să mi-o dea mieee, băiatul-la prăvălieee, Ca să-nveJe meserie!!!". P rintre zgomotele
iscate de voia bună a tinerilor, un negustor de stămburi răcnea şi el: "Taie, Nae,
măsoară Niculaeee!". Dând o raită prin bâlci, incercai "muzicuJe, fluiere, trompete,
fesuri, mingi cu elastic", căscai gura "la jocuri de noroc, la tragerea la Jintă, la
femeia şarpe, la omul cu o fafă de bou şi una de om, la zidul mor[ii, la încercarea
..
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puterii. . . " Pe ulita principală a bâlci ului, te îmbiau târgovetii cu turtă dulce, cu

gogoşi, cu acadele, cu bomboane, cu stafide, cu păpuşi, cu pieptăni, cu oglinzi,
cu bricege, cu «Încercati-vă norocul la roata norocului... e fără pierdere, doi lei
şi fără pierdere, lume, lume ... », cu «gogoaşa-nfuriată, ia gogoaşa neamule», scoţând-o
din cazanul cel mare şi plin de ulei şi tăvălind-o prin praful de zahăr alb ... La
intrare, "în marginea dinspre islaz, îşi aveau mărfurile mocanii nemJi de la munte
sau negustorii de la deal. CăruJă ldngă căruJă, aşezate la linie de un om special
venit de la primăria oraşului, ofereau trecătorilor toate roadele pământului şi ale
mâinii omului: căruJe pline cu mere galbene de pe dealurile Câmpulungului, sau
cu mere roşii de pe dealurile Argeşului; căruJe pline cu pere de pe dealurile prahovene;
căruJe pline cu prune vinete sau albe şi cu prune uscate şi afumate sosite dinspre
Buzău; căruJe pline cu mere venite dinspre Focşani; cărufe pline cu pepeni verzi
aduşi din Balta Brăilei sau cu pepeni galbeni aduşi din Dobrogea cea însorită,· cărufe
pline cu burdufuri de brânză şi rotocoale de caş venite din Moldova sau cu calupuri
de telemea şi rotocoale de caşcaval aduse de ciobanii de la Bărbafi; căruJe cu struguri
...
cu boabele cât pruna, sosite de peste Dunăre, de la Ostrov, în fiecare dimineaJă.
Erau, apoi, cărufe cu peşte de tot felul, scos din Jirlău şi Dunăre de pescarii din
marginea oraşului: pastramă de crap, năzdrăvan, sărat şi uscat la vânt pentru iarnă;
sărătură proaspătă de plătică şi roşioară pentru saramură
peşte numai bun să-I
pui la grătar şi să-I mănânci cu mămăligă,· scrumbii de Dunăre, afumate, cumpărate
şi de negustorii greci care le trimiteau peste Dunăre, în fara lor; hamsii, pregătite
în butoaie mari, gata să le pui direct în farfurie şi să le mănânci, slăbiciunea bătrânilor;
şalău şi ştiucă, proaspăt aduse chiar atunci din Jirlău, în lăzi mari cu gheaJă; icre
de ştiucă şi icre negre pregătite în butoaie mici sau în borcane de un kilogram
sau de-o jumătate; nisetru, cegă şi morun... (etc., etc.)" 1 1 > .
Coincidenta face ca, tot într-o zi de 8 septembrie (când era toiul b§lciului
evocat mai sus), dar în anul 1933, când Călăraşiul împlinea 100 de ani de când
devenise reşedinJă de judet, Nicolae Iorga să ne lase, ca un omagiu, în coloanele
gazetei locale "Pământul", următoarele rânduri cu privire la pecetea stilistică in
confundabilă a sărbătoritei urbe: "FaJă de oraşele dunărene, a căror fiinJă se datoreşte
Regulamentului Organic, adică în mare parte influenfei străine ruseşti - care se recunoaşte
şi în caracterul lor cu piafă centrală şi razele de străzi, cum se întâlnesc... până
la Port Arthur şi Vladivostoc, Călăraşi, cu un aşa frumos nume românesc istoric,
are alt tip: El vine de la noi, numai de la noi. Ca puntt de plecare
popasul
călăraşilor din Ţarigrad, care duceau ştafetele Domniei. Ca fel de alcătuire
acela
al vechiului sat românesc. Ca locuitori - mocanii coborâfi pe încetul până la străvechiul
vad al Dristoru/ui. Aşa fiind, oraşul trebuie să rămâie credincios tradiJiilor sale. Aşezat
pe un mal frumos ("dar pe Borcea în jos", adăugăm noi, împrumutând modelul
celebrelor versuri din "Manastirea Argeşului"), el are toată putinJa de a se dezvolta
33 1
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larg, cu grădini şi cu livezi care nu se văd la Silistra din [aJă... A venit vremea
- conchidea istoricul, oaspete de onoare al jubileului centenar -, să creăm tipul nostru
12
propriu de oraş" ) .
De Ia aceste memorabile cuvinte, au trecut 60 de ani şi se pare că dezideratul

marelui savan t îşi păstrează şi astăzi, in ciuda scurgerii timpului, deplina lui actualitate.
Cu două mii de ani in urmă, Cice(o afirma: "Patriae solum omnibus carum est"
("Pământul patriei e scump tuturor"), idee sacră a cărei valoare imi permit, printr-o
licentă, s-o parafez, la încheierea acestor rânduri: "Oppidum Equites omnibus carum
est" ("Oraşul Călăraşi e scump tuturor"):
18 octombrie 1 993
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RESUME

L'ouvrage ci-pr�sent, Călăraşii dans la memoire et la VlSlOn des ecrivains
roumains, par le professeur Ilie- Ştefan Răduţescu, pr�sent� dans le cadre du Colloque
"Culture et civil isation en bas du Danube" (le 22-24 octobre 1 993), se p ropose
d'�voquer â l'occasion de l'anniversaire de 160 ans depuis la d�claration du municipe

de Călăraşi comme viile et chef-lieu de d�partement
l'atmosphere sociale et
morale de cette aglom�ration urbaine, tout le long de sa biographie comme viile
d u Danube.
Limit�e in�vitablement par son contenu meme, l'ouvrage veut recomposer,
de quelques· tableaux pr�dominant artistiques, dans la dialectique de son d�veloppement
historique et ethnique, le profil spirituel:
en partant de quelques traditions folkloriques et commerciales du vieux
bourg patriarchal (dans le roman "Les Chardons du Bărăgan" par Panait Istrati)
ou des observations qui ne manquent pas d'humor et de verve artistique concernant
le paysage naturel et �conomique i nhospitalier (dans "Le P�lerin transylvain" par
Ion Codru Drăguşanu), aux moeurs politiques de la fin du siecle pass� (dans
le roman "Tănase Scatiu" par Duiliu Zamfirescu) ou â ceux scolaire et de l'enfance
ignorante et mlatre (d�cri t avec nostalgie par 1. Valjan dans l'ouvrage "Sur la
riviere de Borcea et le lac de Călăraşi" et par Vasile Ionescu-V ion dans l'ouvrage
"S'il existe ... ") , de la peinture s�mibalcanique des rues et des edifices publics, entre
les deux guerres mondiales, au respect infini pour le prestig� du lic�e "Ştirbei
Vodă" (dans l'ouvrage "L'hiver des hommes" et le roman "Le livre du Millionnaire"
par Ştefan Bănulescu), de l'image vive, pittoresque de la foi re annuelle de Sainte
Petite-Marie (dans le roman "La corde de sabie" par George Radu) aux appreciations
administratives et de bon sens du grand �crivai n et historien Nicolae Iorga (dans
ses �crits m�moriaux) concernant l'aspect europ�en de la viile â son empreinte
stylistique qui n'est jamais confonduee.
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PREMESI D ELLO
LA CITTA DI CALARASI
SVI LUPPO URBANISTICO NEL XIX SECOLO
Ileana ZB Î RNEA
Circa cento metri piu giu di Silistra, si stacca dai Danubio un braccio, che
prende il nome di Borcea, questo braccio si avvia prima verso nord-ovest e dopo
approssimativamente sei chilometri, fa una svolta brusca verso est (levante) e sco"e
1
ne/la va/lata, formando il limite meridionale de/ distretto IalomiJa ) e delia cittâ

di Călăraşi.
I I nome d i q uesta Iocalitâ, nome stabilita tram ite pergamena signorile2 )
i l 24 settembre 1852 e Ştirbei. Anche il nome di Călăraşi si e sovrapposto
ad un altro nome, molto piu vecchio, quello di Lich i reşti 3 ) . Gli abitant i n o n
s i potevano abituare al nuovo nome, quello di Ştirbei e d a i 1 877 sono ritornati
senza Ia sottoscrizione d i u n atto alia vecchia denominazione di Călăraşi .
Fino all'in izio d e l XVII secolo, d i fronte al fiume Argeş, s i distaccava
dai Danubio un braccio (oggi scomparso) che scorreva parallelo al Danubio
fin o a Călăraşi e continuava con i l braccio Borcea. La carta geografica austriaca
del 1791, una carta topografica nella quale si scrive con molta esatteza q uanti
e quali sono i dettagli e le localitâ, i ndica q uesto braccio come avendo d imensioni
com parabil i a q uelle d i Borcea 4) . Su questo braccio e sul Borcea apparivano
scali (porti) importanti che svolgevaQO una i n tensa attivitâ economica nei secol i
XVI-XVIII.
Nella carta geografica russa incisa nel 1835 la localitâ e indicata come
avendo una chiesa e essendo situata all'incrocio di d ue cammini importanti
uno i n d irizzato verso Silistra e arrivando dalla Moldavia, l'altro andando verso
B ucarest
la capitale delia Valacchia 5 ) .
La capitale del d istretto Ialomita viene stabilita a Călăraşi tramite i l
Regolamento Organica votato dalla Comunitaria Assemblea Straordinaria nel
maggio 1 83 1 . Questo avvenimento si e prodotto simultaneamente con la creazione
delle capitali degli altri distretti (infatti altri capitali di d istretto), tutte situate
vicino al Danubio, Giurgiu, Turnu-Măgurele.
Sebbene nel 1 848 il Regolamento Organica e annulato il ritmo der rin
novamenti impresso da q uesto si fa sentire molto tempo dopo, fatto che determi nara
che per alcune fra di loro gli abitan ti richiederano lo statuta di ci ttâ l ibera.
Questo desiderio di l iberazione e stato determinata dai consolidamento economica
delia piccola borghesia, dall'allargamento degli scambi commerciali agevolati dalla
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vici nanza del Danubio via importante di accesso versa i grand i cen tri europei,
dalla reazione ai resid ui feudali che impedivano ai q uei tempi la penetrazione
delle nuove idee dalla importante potenziale di lavoro accum u lato dalla cittâ
grazie alla m igrazione della popolazione rurale versa la cittâ. Un'altra caratteristica
com u n e di q ueste nuove cittâ, una voita liberate � che si organizzano secondo
piani e programmi prestabiliti aventi un forte carattere urbano6 ) . Le prime
i ntenzion i d i liberazione awengono tramite q uerela 7 ) , reclama indirizzato alla
grande potenza dagli abitanti del borgo.
Nel prima atto ufficiale concluso dalla prima commissione del borgo
il n ovembre 1 833, quando hanno fatto il progetto del bilancio, hanno ricbiesto
la l iberazione della cittâ carne una condizione indispensabile al p rogresso 8 ) .
La lettura d i q uesto progetto, ci da u n'idea riguardo a carne s i presentava
il borgo a q uei tempi (si tratta della lettura del progetto di bilancio); con
una via principale d i 250 s tâ njeni d i lunghezza (all'inci rca 500 metri) e 5 d i
larghezza (al l'incirca 1 0 metri), piena di fango e senza vegetazione. P e r l'abbel l i mento
del borgo si sono sostenute a quei tempi delle spesse d i 8.000 lei.
Nel 1 838 cittadini del b.orgo hanno di n uovo richiesto l'atto d i l iberazione.
La q uestione � arrivata d i fronte alla Commissione Finanziare delia Com u nitaria
Assemblea, la q uale riconobbe che fosse di interesse collettivo9), ma gli i nterventi
si fermano q u i .
L e richieste ripetute determinano, il 2 7 agosto 1 849, u n rapporto indirizzato
al principe, in cui si mostra che se si servissero di una di soldi con la quale
comprebbero un edificio produttore di un reddito uguale al reddito che ha dai luoghi
de/ borgo Călăraşi, si metterebbero d 'accordo sulla liberazione (da/la servitU) e per
concedere i diritti di proprieta 10) In novembre il Principe Barbu Ştirbei risponde
favorevolmente aggiungendo che il progetto dell'in tero larifondo dovrâ essere
effettuato l l ) . Il documenta signorile communicato alia Eforia dell'ospedale Col tea
che aveva in possesso il terreno il 25 novembre 1849 faceva conosciuta la nomina
d i Scarlat Popovici i n qualitâ di agrimensore per realizzare il progetto. Nella
primavera dell'anno seguente, l'ingegnere Popovici elabora i l prima progetto 12)
del borgo. Il 16 maggio 1850, i d irigenti s'incontrano e concludono u n "Giornale"13)
in 6 punti, e nello stesso tempo viene presentata la prima variante del progetto:
1. L 'estensione di questa citta sara di 541 posti di case, ognuna avra 1 0 per 20
di lunghezza, cioe 200 stânjeni quadrati (all'incirca 800 metri quadrati) e che verano
divisi in tre classi, 2. "...pascolo, un pogon (all'incirca 5000 metri quadrati) per
ogni casa, 3. Di questi luoghi soltanto allora si possono vendere ad altri che le
desiderano, quando gli abitanti attuali non vogliono comprarle, 4. Si permette la
riparazione delle case esistenti nei limiti della Iora posizione ne/la linea richiesta,
5. Ogni acq u i rente � obbligato a construire la casa sul terreno detenuto entro
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u n termine d i tre anni, 6. Giustificando la perdita di u n terreno d i 728 pogoane
(all'inci rca 3.640.000 metri quadrati) e di un numero di servi delia gleba (non
menzionato), L 'E[oria ha giudicato (ha sollecitato) il compensa seguente: la p rima
classe con 1 80 posti
6 lei/stâ njen quadrato, la seconda classe con 185 posti
4 lei/stânjen quadrato.
5 lei/stânjen quadrato, la terza classe con 1 68 posti
Su questo giornale il principe pubblica la seguente risoluzione, comun icata con
il n umero 2839 il 12 luglio 1 850: Quando qualeuno fonda una cittt1 libera, crea
per questa anche un futuro e non /o limita a 541 case,· percio un membro delia
E[oria, prendendo le statue di Alexandria, andra durante il periodo de/le vacanze
per studiare quella nuova citta, affinche si adotti cio che ci permetta di raggiungere
14
il nostro scopo ne/la maniera migliore ). Una nuova versione de/ progetto delia
cittt}, realizzata secondo i desideri de/ principe, e mandata alia Commissione de/
borgo con la indicazione de/ modo di costituire l'elenco di acquirenti contenuto in
lnstruzioni. Questa aveva lo scopo di stabilire i luoghi rimasti disponibili per
una vendita u l teriore. La Commissione del borgo, dopo solo 4 giorni dai momento
i n cui s i � communicata la vendita dei luoghi, faceva pubbl ica la deposizione
d i 240 richieste i n solo due giorni e che solo il brutto tempo imped iva che
molte persone ven issero ad iscriversi.
Quando la condizione n umero 7 delle lnstruzioni (cio� il fatto di deporre
una somma di 250.000 lei di anticipa) non puo essere soddisfatta, a l lora la
Commissione i nterviene pressola Eforia, con la scopo d i publicare u n avviso
nel Principato, i nvocando il motivo che u na parte degli abitan ti non possono
pagare i ntegra lmente la somma e che senz'al tro ci sarano delle richieste da
altre parti.
Il· 12 maggio 1 85 1 , La Commissione del riscatto (creata per l'occasione)
p rega la E foria d i i ngradire il luogo destinata alia piazza dai centro de/ colore
rosso, motivando che � il posto d'i ncontro delle strade piu importanti 15 ) , richiendo
allo stesso tempo i ndicazion i riguardanti la costruzione delle case
perch� il
progetto elaborata creava strade diritte e parallele i nterseca te da altre vie per
pend icolari, ma che non tenevano canto degli edifici esistenti 1 6 ) .
U n quartiere nuovo si formava davanti alia quaran tena
rimasta dopo
la occupazione russa, il quartiere dei volnaşi, cio� il quartiere d i queli che
si erano stabiliti come proprietari, a differenza di quelli del focolare del borgo,
che erano servi delia gleba e che si liberavano adesso.
Il 29 luglio 185 1 viene il pri ncipe Ştirbei stesso per costatare la fase
i n quale e rano giunti i lavori i nclusa tracciamento dei lotti del quale si faceva
riferimento nelle lstruzioni1 7 ) ricordate sopra. Poco dopo che la somma richiesta
come a n ticipa � stata raccolta, gli efori concludono l'atto d i slegatura per un
terreno d i 1 7 1 4 e 1 /2 ettari 1 8 ) .
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Per Ia fortificazione delia slegatura il principe Ştirbei dâ Ia Pergamena
di l iberazione e Ia legge lui stesso alia sua venuta il 24 set tembre 1 852. Come
riconocenza per il sostegno accordato alia liberazione gli abita nti hanno decisa
di cambiare a nche il nome delia cittâ dall Călăraşi ali Ştirbei 1 9 ) (nella pergamena
c'e ancora una voita scri tta l'area delia cittâ con quelle tre classi di Iotti rappresentanti
i colori del tricolore, oltre alle co ndizioni delia liberazione). La l iberazione
e s tato un mot iva d i festa; le case sono state ornate, si e costruito un padiglione
fuori dalla cittâ, e alia barriera e stato costruito u n arco d i trionfo.
Dopo la liberazione delia ci ttâ, la cose non sono con ti nuate molto con
questo ritmo, a ca usa delia guerra di Crimeea tutto si i n terrompe fino a 1856.
Nell fratempo I'Eforia degli ospedali capisce che vici no ai luoghi rimasti i nventuti
puo p rendere i n posseso anche le rive dei i'Ezer e del Borcea. Il Comune rifi u ta
questa pretesa invocando la pergamena e facendo una esposizione di motivi
in Notizie riguardo il processo fra l'Eforia con il Comune di Ştirbei per il possesso
delia terra 20 ). Per questa le due parti arrivano di fronte al tribunale. Il conflitto
si conclude il 5 febbraio 1875, 1 4 anni dopo, tramite decreto dato come conseguenza
de/ voto in Parlamenta e che fa vincere la causa al Comune delia cittil.
Alia data delia soluzione del processo la cittâ passava dalla area scritta
nella pergamena ad u na estensione piu grande.
Il piano da 1851 (Proiect pentru regu larisirea oraşului Călăraşi de inginerul
Scarlat Popovici 1 85 1 )
Progetto per la regolarizzazzione delia cittil di Călăra§i
dell'ingegnere Scarlat Popovici 1851 21 )
che e stato publicata per Ia prima voi ta,
p uo essere considera ta il terzo progetto di sistemazione delia cittâ, �asandomi
sulle affermazioni d i Pompei Gheorghe Samarian dai suo lavoro La storia delia
citta di Călăra§i da/la origine fino al 1852.
II p rogetto presen tato a colori ha nell'angolo a sin istra una Spiegazione
-

(leggenda)
Le
A.
B.

del p rogetto:

linee rosse significano l'allineamento progettato.
La piazza de/ borgo
La piccola piazza delia chiesa
C. La grande piazza (mercato)
D. La via sul/a riva del Borcea (viale, passeggiata)
E. Il fosso di delimitazione delia cittil.
Dai quartiere numero 1 fin o al 1 7 si usa colore giallo.
Dai quartiere numero 18 fino al numero 34 si usa il colore azzurro.
Dai quartiere numero 35 fino al numero 48 si usa il colore rosso. N.B.

(Nota bene).
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Ne/la piazza A e C si costruiscono le case con le facciate a/lineate mentre
ne/la picco/a piazza delia chiesa si devono aprire gli spazi e la facciata de/le case
ne/la via, mettendosi una fila di a/beri intorno a questa piazza.
Per il giardino pubblico, se si fara, verranno utilizati, i quartieri: numero
1 7 e 18 /ungo la riva deli'Ezer.
a. La ba"iera di Bucureşti
b. La ba"iera di Brăila
c. La ba"iera di Slobozia

Per quanto riguarda la cittâ di Călăraşi le infl uenze dai p rogetto sono
d i origine francese22)
La fonna del progetto delia cittâ e rappresentato da due quadrilateri articolati,
messi con la parte del lata lungo parallela con la riva del braccio del Borcea.
L'articolazione e generata probabilmen te dalie direzioni delle vie delia vecchia
localitâ non e senza importanza, dalie inflessioni delia riva sinistra del Borcea.
La cittâ e delimitata, cosi come si menziona anche nella Spiegazione,
tramite u n fosso
che non ha utilitâ difensiva ma segna il lim i te massimo
d i estensione delia zona suddivisa (per essere abitata). Gli accessi nella cittâ
sono sol uzionati tramite le tre barriere: Bucureşti, Brăila, Slobozia
i nomi
d i queste indicano le direzioni delle strade entrano nelle cittâ.
I l piano e caratterizzato da una trama ortogonale regolata contenente
una grande parte delia vecchia localitâ, non rispetando tuttavia la vecchia tessitura
dei cammini del borgo. Le vie sono nondifferenziate dai punto d i vista dimensionale,
s ia che sono penetrazion i nelle cittâ, sia strade di importanza secondare. Le
isole di abitazione sono u niformi, contenendo lotti di dimensioni uguali disposti
economicamente, con il lata corto versa la strada, e nel casa di vicina nza alle
piazze i l Iora collocamento e in conformitâ con lo stesso criterio. Carne spazi
pubblici ci sono tre piazze: A. la piazza del borgo situata nello s tesso posta,
conserva la funzione anteriore, B. la piccola piazza delia chiesa i n una forma
n uova conserva la destinazione del luogo essendo t rattata in maniera diversa
per la piantazione peri metrale, C. la grande piazza (il mercato
amplificata
planimetricamente in confronto alle prime due, questa raddoppia carne fuzionalitâ
la piazza del borgo.
Le costruzioni nominate nel progetto appartengono, i n parte, ai diversi
l'ospedale militare, 1 9
periodi delle occupazione russa: 1 8
la stalla delia
cavalleria, l a quaran tena, 2 2 g l i im piega ti delia quarantena, 26
la caserma
delia cavalleria, 27
stalla, 39-46
la locanda Tănascu, 42
locanda, 43-44
- (le case) Gred i nescu, 45 (le case) Cea uşescu, sulla riva del Borcea e ind icata
u n forpost (la posta).
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La trama regolata proposta net progetto si sovrapone alia vecch ia Iocalitâ
che si era svil uppata organicamente sulle vie principali di accesso versa Borcea,
o di transiti per il borgo. Nella zona delia piazza del borgo esisteva un incrocio
importante di strade e tutt'intorno a queste strade, nella quale vicinanza si concentravano
la maggior parte delle costruzioni (del borgo). La delimitazione dei Iotti vecchi
non si faceva con rigore aiia periferia, invece nel focolare del borgo si ha intenzione
di ordinare e anche di lottizare. Si possono osservare, su alcune parti, costruzioni
compatte e senza spazi tra di Iora dai lata delia strada. II collocamento delle
cosstruzioni non rispetta un orientamento (o una certa collocamento) nel lotto.
La chiesa e il secondo punto importante nel vecchio borgo (dopo l'incrocio dei
cammini), che tramite la sua presenza volumetrica e spirituale mette un accento,
che consiste in "un momento di respira" nell'affollamento disord inato di parcelle.
La n uova sistemazione proposta net piano del 1 85 1 e delimitata in tre
zone (colori denominate nella Spiegazione) : rossa situata nel cen tro e includendo,
la grande piazza del borgo, azzurra sovrapposta al focolare del borgo e rappresentata
dalla piazza del borgo e la piazza delia chiesa, gialla
completamen te n uova
3
)
i ncludendo una parte del quartiere Volna 2 . I lotti sono di d imensioni uguali
nelle quelle tre zone, le variazion i appaiono solo nel focolare del borgo. La
s uccessione delle zone in direzione nord, nord-ovest rappresenta il senso delia
svi l u ppo nell teritorio delia cittâ.
II l egame fra il piano del 1 85 1 e il piano del 1 875 e la co ntinuitâ
delle idee puo essere giustificato dall'iscritto che si trova sul progetto del 1 85 1 :
3 maggio 1 857 e che puo essere i l visto del Tribunale del quale s i paria net
p rogetto del 1 875.
Il piano da 1875
(Planul de situatie al oraşului Ştirbeiu) Il piano de/le
24)
situazione delia citta Ştirbei
c'e il secondo progetto inedita. Questo piano
e la seguente variante del piano del 185 1 , rappresentando una estensione del
p iano sopra descritto e il quale, tramite l'ind icazione scritta nell'angolo dalla
parte destra giu, prova la conservazione delia fase anteriore, con ti n uando lo
svil uppo u rbana nello s tesso spirito: Questo piano essendo una copia fedele del
piano dei signori 1ngegneri S. Popovici e S. Siminogeanu, che ha (il piano) la data
del luglio 1852 e e vistato dall Trib(:unale) dell Distr(:etto) Jal(:omiJa) nell'anno 1857,
maggio 3. Si certifica da noi, 1875, Agosto 14, Ingegnere (capo) Stef. P. Danielescu.
La forma net progetto delia cittâ soffre delle mod ificazioni delle proporzioni
d i q uei due quadrilateri articolati a causa delle estensioni: la prima sulla direzione
nord-est, fina al limite massimo di conservare a dimension i funzionali delia
penetrazione nord-es t e sud-ovest, fatto che generera, lotti stret ti affia ncando
q uesta entrata sul lata est, collocate, in maniera non economica. E add izionata
una n uova arteria paral lela con il braccio Borcea che com m u nica con i l vecchio
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complcsso solo tramite due punti; la seconda sulla direzione nord-ovest, (agevolata
dalla trama regolata; continuando sui tragitti delle strade parallele al Borcea e
marcando altre perpendicolari a intervalli piu piccoli (fatto che ha creata, isole
di abitati con numero riddotto di lotti
i lotti conservando la superficie delia
non conoscendosi il motiva di questa opzione.
vecchia lottizzazione)
Net piano si ritrovano gli edifici: D. 1 5, D. 6, - delia quarantena, dell'ospedale
militare, degli impiegati delia quarantena, fatto che mostra che questi edifici si
utilizzano continuamente.
Si osserva la piantagione lunga la riva del Borcea di una fila doppia di
alberi - con Io scopo delia delimitazione spaziale delia cittâ e con scopo decorativa,
ambientale. Questa piantagione diventa triplice fra le piazze C e A creando u n
viale alberato per passegiate. Il viale fa l'unione fra l a strada che esce dalla cittâ,
tramite la vecchia barriera delle Slobozia e il "forpost" (Ia posta gia esistente
net 1 85 1).
La lottizzazione nel ex-focolare si legge carne risultato delia reazione delia
vecchia Iocalitâ, alia trama ordinata che non ha tenuto canto completamente del
carattere del posta, le forme dei lotti non sono regulate e hanno varie dimensioni.
Nello stesso tempo i n questa zona si osserva un grande agglomerazione d i lotti
generata probabilmente di: l'interesso per la vicinanza delia piazza del borgo, del
accesso immediato al porto o gli ex-servi delia gleba (di mena ricchi) - che abitavano
in questa zona hanno comprato porzioni piu piccole.
La dispozilione degli edifici e di due tipi: 1. con il lata corto versa Ia
rappresentano un modello rurale,
strada (ritirate o propria uscite in strada)
2. la occupazione in proporzione di 1/2 e 2/3 dalla parte delia strada e un moda
di abbordare urbana di tipa evaluata.
Nell centro delia ciuâ molte case sono datate dai periodo anteriore alia prima
lottizzazione (quando per questa operazione sono state demolite molte case)25) _
Si conserva anche i fronti compatti costruiti versa la strada.
In questo nuovo piano le zone addizionate sono differenziate graficamente
tramite il colore verde, che vuol dire che sono delimitate dei traggiti E-E sul
lata nord-ovest net esterno del collocamento e sull lata nord-est, est in moda
identica, la parte nuova contenuta nella arca del colore (zona) verde e quella
gialla diventerâ nella stesssa misura gialla.
NOTE

B ucarest,

1. Pompei Gh.
1931, p. 5 .

Samarian, - La storia delia citta Călărasi dalie origini fino a 1852, (in romeno) ,

2. Citazione nella monografia di Pompei

Gh.

Samarian, op. let., p. 190-1 92,

copia al Comune d i Călăraşi.
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e esistente nella

3. 11 Lichireşti � indicato come villaggio grande nella carta geografica dell principe Cantacuzino
falia a Venezia nel 1718, la Biblioteca delia Academia Romena, La Stanza delle Carte.
4. La Biblioteca delia Accademia Romena, La Stanza delle Cane la quota DXXVII p. 91,
100.

5.

La

la quota I I I

Biblioteca delia Accademia Romena, La Stanza delle Carte, Karta voinf Evropf 1828-1829,

461.

Cincinal 1. Sfintescu, L 'Urbanismo (in romeno), 1933, numero 1 e 2, p. 71-78.
7. Archivi di Stato Călăraşi, fondo La Comune di Călăraşi, canella 1/1845-1851. Querele,
reclami di liberazione delia cittâ.
8. Archivi di Stato Bucarest, fondo Amministrativi Nuovi, 11 Distretto Ialomita. cartella 3087/1833.
9. Pompei Gh. Samarian, op. leL, p. 179.
10. Pompei Gh. Samarian, op. let. , p. 179.
1 1. Pompei Gh. Samarian, op. let. , p. 180.
12. Pompei Gh. Samarian, op. let. , p. 180 (non ho trovato questo piano in copie o in
originale).
1 3. Pompei Gh. Samarian, op. let. , p. 181.
14. Pompei Gh. Samarian, op. let., p. 181.
15. Nella sua monografia Pompei Gh. Samarian si riferisce ad un progetto con quattro piazze,
che non ho trovato in copia o in originale e che avrebbe potuto essere, una variante anteriore del
piano del 1 851 che ha tre piazze.
16. Archivi di Stato Călăraşi, fondo La Comune Călăraşi cartella 1851-1852, La Corrispondenza
delia Commissione dell borgo con L'Eforia degli ospedali.
17. Pompei Gh. Samarian, op. let., p. 182.
18. Pompei Gh. Samarian, op. let., p. 189-190.
19. Pompei Gh. Samarian, op. let., p. 190.
20. Archivi di Stato Bucarest, L'lnventario dell fondo delia Eforia degli Ospedali Civili 1832-1947,
11 Distretto lalomita, cartella 7/1861-1875.
21 . 11 piano appartiene al M useo del Danubio Inferiore di Călăraşi.
22. Cincinal I . _ Sfintescu, L 'Urbanissmo in genere e in Romania i11 mcdo speciale (in romeno),
Bucarest, 1931, p. 18-24. In fatti l'autore si riferisce al piano delia cittâ di Oltenita che ha numerose
rassomiglianze con il piano elaborate dall'ingegnere S. Popovici per la cittâ di Călăraşi.
23. 11 quartiere dei Volnasi.
24. 11 piano appartiene al Museo del Danubio Inferiore di Călăraşi ed � pubblicato adesso
per la prima voita.
25. Pompei Gh. Samarian, op. let. , p. 187.

6.

ILLUSTRAZIONI

Fig. 1 Il piano da 1 85 1

......

Progetto per la regolarizzazione delia citta di
Călăraşi dell'ingegnere Scarlat Popovici 1 851
in copia.
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Fig. 2 Il piano da 1875
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de/le situazione delia cittii Ştirbei

in copia.
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Fig. 3 Lo sviluppo u rbano net 1 875
conserva il piano da 1 85 1 .
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