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Cercetările arheologice sistematice
din punctele "Castraviţa" şi "La Ruptură", localitatea Desa, jud. Dolj
(campania 2001)
Petre Gherghe, Marin Nica, F l orin Ridi che

În cursul l unii septembrie 200 1 s-au efectuat săpături arheologice de salvare, în două puncte
distincte situate pe teritoriul localităţii Desa: "La Ruptură" şi ''Castravi ţa" urmărindu-se
identificarea şi stabilirea perimetrului aşezării de tip Basarabi, distrusă în proporţie de cca. 90% de
apele Dunării.
.
În punctul "'La Ruptură", în dreptul capătului de vest al i nsulei Acalia, şi la aprox. 1 km v,est
de punctul "Castraviţa", pe terasa Dunării , se află o aşezare romană, distrusă în cea mai mare parte
de apele Dunării . Din malul acesteia s-au recuperat fragmente ceramice hallstattiene şi romane.
Pentru obţinerea datelor stratigrafice s-au săpat patru secţiuni de mici dimensiuni la marginile de est
şi de vest cât şi la m ij locul aşezării, nu a fost descoperit nici un complex de locuire ci numai mici
alveolări şi gropi menajere cu material ceramic, obiecte de metal şi os.
După măsurătorile şi observaţiile noastre, din cele două aşezări nu a mai rămas în urma
eroziuni i apelor Dunării decât o suprafaţă de 400 m x 1 5 m .
În secţiunea S . I , cu dimensiunile de 1 O m lungime şi 1 ,5 m lăţime, după înlăturarea
nisipului eolian pe o adâncime de O, 1 m, a apărut un nivel de cultură roman gros de 0,6 m care
suprapunea un altul specific culturii Basarabi, gros de 0,4 m.
Pe marginea de vest a aşezării, la 3 5 m de S . I . . s-a deschis secţiunea S. I I cu dimensiunile
de 8 m lungime şi 1 ,2 5 m lăţime. Din punct de vedere stratigrafic s-au obţinut aceleaşi date,
diferenţele fiind doar la grosimea depunerii de nisip eolian care varia între 0,5/0,9 m şi a nivelurilor
de cultură; cel roman măsura între 1 1 1 ,2 m, era puternic tasat şi avea culoare cenuşie. Nivelul de
cultură Basarabi, deşi avea culoare maronie şi o grosime de 0,3 5 m, conţinea puţine materiale
arheologice. În carourile 3 -4, în partea inferioară a stratului roman au fost descoperite numeroase
fragmente ceramice, obiecte de os şi fier dintre care un cosor curbat (Fig. 1 ) ne aminteşte de cele de
tradiţie dacică şi numeroase piroane tot de fier. Ele au fost depuse într-o alveolare cu resturi de
ceramică şi cenuşă. Pe profilul din colţul de est al secţiunii s-a putut observa conturul unei gropi de
par care a aparţinut unui bordei cu podeaua orizontală bine bătută.
Secţiunea S . III, trasată pe marginea de vest a aşezării a avut dimensiunile de 5 m lungime şi
2 m lăţime. După înlăturarea nisipului eolian, gros de 1 m, s-a aj uns la nivelul roman de culoare
cenuşie care avea grosimea între 1 1 1 ,2 m dar conţinea puţine fragmente ceramice şi acelea, în
majoritate, atipice. Sub nivelul roman s-a identificat nivelul specific culturii Basarabi de culoare
maronie gălbuie, gros de 0,45 m, de asemenea, sărac în materiale arheologice.
Pe profilul de nord al secţiunii ne-a reţi nut atenţia o groapă romană care a străpuns stratul de
locuire Basarabi, amestecând materialul ceramic din cele două niveluri de cultură.
La 5 m est de secţiunea S. III s-a deschis S. IV cu dimensiunile de 5 m lungime şi 1 ,25 m
lăţime. S-au obţinut aceleaşi date stratigrafice şi la fel de puţine materiale arheologice. Dintre
acestea remarcăm gâtul unei amfore 1 •
,

1

_

Desenele au fost executate de Violeta Stănescu, iar restaurarea ceramicii a fost realizată de V io:-el C oj ocaru, am bi i de

la M uzeul Olteniei, cărora le mulţumim şi pe această cale.

13
https://biblioteca-digitala.ro

PETRE GHERGHE

MARIN NICA

FLORIN RIDICHE

În punctul "Castraviţa", situat în dreptul kilometrului fluvial 766, în perimetrul "Dealului
Dăbiloiu", din surpăturile malului Dunării au fost recuperate câteva fragmente ceramice de tip
B asarabi şi romane, iar la suprafaţa solului se observau pe lângă denivelările datorate rădăcinilor de
copaGi : scoase de localnici, nişte "suprafeţe" pătrate sau circulare conturate de valuri· şi şanţuri pe
interior.
Pentru început s-a deschis o secţiune, de-a lungul malului Dunării la cca. 1 00 m. Ea a fost
trasată aproximativ în centrul grindului, pe direcţia est-vest, măsurând 1 3 m lungime şi 1 ,5 0 m
lăţime, fiind perpendiculară pe şanţul şi valul uneia dintre "suprafeţele" pătrate cu latura de 1 5 m.
Şanţul situat în interiorul valului are o deschidere "la gură" de O, 74 m şi o adâncime, faţă de
nivelul de călcare din interior, de 0,3 rri. De la nivelul acestuia există, la exterior, un val înalt de cca.
0,25 m şi lat de aprox. 1 ,65 m. Deocamdată nu ştim ce reprezintă aceste "suprafeţe" pătrate sau
circulare şi nici cine le-a făcut.
După înlăturarea stratului vegetal (nisip eolian) gros de 0, 1 /0, 1 5 m au apărut fragmente de
ţigle, olane şi ceramică romană. Lipseau cărămizile. Nivelul roman are o culoare vânăt-negricioasă
şi o grosime de 0,5/0,55 m. Sub nivelul roman au apărut fragmente ceramice specifice culturii
Basarabi, câteva dintre acestea aveau decor tipic culturii menţionate, iar altele erau încrustate cu <?.
substanţă albă. Au fost găsite şi fragmente ceramice decorate cu caneluri specifice aspectt,ilui
cultural Vârtop. Din punct de vedere stratigrafic, datorită solului nisipos, nu s-a putut face o
distincţie între cele două culturi menţionate. S-a constatat că fragmentele ceramice hallstattiene erau
mai numeroase către capătul estic al secţiunii.
Fără a se putea face o delimitare stratigrafică în carourile 1 şi 2, la adâncimea de O, 7 m faţă
de solul vegetal a apărut gura unui vas a cărui buză şi parţial o bucată din perete au fost rupte de
muncitori datorită nisipului aproape cimentat din jurul ei (Fig. 2). Altă porţiune din buza vasului era
ruptă din antichitate. Continuându-se săpătura am constatat că oala conţinea oase umane calcinate şi
era depusă într-o groapă. Ne aflam aşadar, în faţa unui mormânt de incineraţie cu resturile cremaţiei
puse în urnă, care după formă, pastă şi decor aparţine epocii bronzului. Groapa mormântului avea
gura ovală (0,65 x 0,6 m); adâncimea acesteia era de aproximativ 0,3 5 m de la nivelul hallstattian,
iar fundul măsura în diametru 0,3 5 m, groapa fiind aprox. de formă tronconică. Lângă urnă, la bază,
în partea de vest, s-a găsit cenuşă grupată-n formă de moviliţă; dimensiunile acesteia fiind:
înălţimea de 8 cm, iar la bază, diametrul atingea cca. 1 O cm. Practic1 cenuşa ocupă tot spaţiul dintre
urnă şi peretele gropii; în cenuşă nu s-au găsit oase calcinate. În tim'p ce groapa era secţionată s-a
constaµit că în pământul de umplutură au mai fost depuse trei fragmente ceramice; în umplutura
gropi{ s-au găsit şi fragmente de oase calcinate, aproximativ deasupra cenuşii menţionată mai sus.
Alte doUă fragmente de oase au fost descoperite la est de mormânt, la cca. 0,3 m; ele provin sigur de
la acest mormânt ţinând cont că se află la aceeaşi adâncime cu nivelul de săpare al gropii
mormântului. În urnă s-au găsit oase cakinate, cenuşă şi nisip; oasele erau de dimensiuni mici ( 1 -5
cm) şi nu au fost puse într-o anumită ordine. S-a constatat că între resturile cremaţiei (oase şi
cenuşă) şi peretele urnei, pe o grosime de cca. 2-3 cm, era nisip curat. În această situaţie am apreciat
că oasele calcinate şi cenuşa au fost depuse iniţial într-un "săculeţ", care apoi a fost introdus în
urnă. Spaţiul dintre săculeţ şi pereţii urnei a fost umplut cu nisip.
,
Urna a avut gât drept, gura spartă din vechime, pântecul bombat, cu 4 toarte bandate,
dispuse simetric două câte două, fund plat, neprofilat. Aceasta are culoare cafenie, cu urme de
ardere secundară şi este modelată cu mâna. Pasta este fină având ca degresant nisip. Decorul vasului
constiţ .din benzi de striuri dispuse în registre verticale, paralele, numai pe partea inferioară a
vasuIUL Pe diametn.ll maxim al vasului se află alte striuri dispuse, orizontal, într-un singur registru.
V asul a avut patru toarte din care s-au mai păstrat doar două; o toartă bandată, mai mare� · pe
diametrul maxim al vasului iar o alta, mai mică, tot bandată, pe umărul vasului. Atât toartele mari
cât şi cele mici erau dispuse simetric. În dreapta şi în stânga toartei mari, în partea superioară a
acesteia se află două proemin�nţe.
"
i · ·
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Din punct de vedere tipologic, urna de la Desa are analogii în ceramica de tip Verbicioara2 ,

descoperită atât în Oltenia cât şi în Serbia, dar şi în cea a grupurilor culturale, Comeşti-Crvenka,

3

faza 11 , şi Balta Sărată, faza 14, din Banat. Chiar dacă nu găsim un vas identic cu cel de la Desa în
aria culturilor menţionate mai sus, elementele de decor aparţin culturii Verbicioara. Proeminenţe,

cum sunt cele două de la toarta urnei , avem în special pe ceştile de la Cârcea "Viaduct"5,

Locusteni6, Verbicioara7, judeţul Dolj, Rogova "La Caz.ărmi8, j udeţul Mehedinţi, încadrate în fazele
I-II ale culturii Verbicioara după periodi:zarea lui D. Berciu, dar şi pe urnele de la Nicolae

Bălcescu9, posibil şi pe cea de la Brezniţa de Ocol 1 0, j udeţul Mehedinţi, Verbicioara1 1 , j udeţul Dolj
şi Livade-Mala Vrbica1 2 (Serbia) încadrate tot în fazele 1-11 ale culturii. În ceea ce priveşte decorul

cu striuri de pe
special,

urna

în centrul

de la Desa, acesta se regăseşte pe multe fragmente ceramice, descoperite, în
şi

sud-vestul

Olteniei ,

la

Cârcea "Viaduct" 1 3,

Padea14,

probabil

şi

la
2
Verbicioara15, Slaşoma 1 6, Tismana1 7, Bistreţu "La Punţi" 1 8, Dobra "La Şcoală"1 9, Halânga 0,
Ostrovul Şimian2 1 , Pătulele22, Pristol23 şi la Ostrovul Corbului, în sectorul B 24 datate în fazele 1-11.

2 D . Berciu,

Die Verbicioara-Kultur. Vorbericht uber eine neue in Rumanien entdeckte bronzezeitliche Kultur, Dacia
NS, 5 , 1 96 1 , p. 1 23-1 6 1 .
3 M . Gumă, Epoca bronzului în Banat, orizonturi cronologice şi manif
estări culturale, Bibl iotheca Historica et
Archaeologica Banatica, (Timişoara, 1 997), p i . XL/6; XLl/4 .
4 Ibidem, p i . LV/ 1 2; V. Dumitrescu, I. Stratan, Necropola de incineraţie din epoca bronzului de la Visag (r. Lugoj, reg
Banat), SC IV , 1 8, 1 967, 1 , fig. 2/4.
5 M. N i c a, Date noi cu privire la geneza şi evoluţia culturii Verbicioara, Drobeta, 7, 1 996, fig. 4/4.
6 S. Morintz, Contribuţii arheologice la istoria tracilor timpurii.
1. Epoca bronzului în spaţiul carpato-balcanic.
B iblioteca de Arheologie, XXXIV, Bucureşti, 1 978, fig. 7/6; M . N ica, op. cit., fig. 4/3 ; idem, La genese, / 'evolution et
Ies relations chronologiques el culturelles des cultures Verbicioara et Gârla Mare dans le contexte des civilisations de
l'âge du bronze de /'Europe centrale et du SE, The Thracian World at the Crossroads of Civilizations, I I, B ucharest.,
1 998, fig. 3 1 1 , 5, 6; 4/ 5 ; 51 1 , 2, 4, 5, 8.
7 D. Berciu, Câteva probleme ale culturii Verbicioara, SCIV, 1 2, . 2, 1 96 1 , fig. 2/ L J , 6, 7; S. Morintz, op. cit, fig. 8/ 1 ;
913 .

8 G. Crăciunescu,

Cultura Verbicioara injudeţul Mehedinţi, Drobeta, 7, 1 996, p i . Y l/9 .
Noi puncte din epoca bronzului pe harta arheologică ajudeţului Mehediriţi, Dr obeta, 5, 1 982, fig. 3, 4 .
10 Idem, op. cit. (vezi supra, nota 7), p i . V I l/2; idem, L 'age du Bronze moyen etfinal au N du Danube, a /'est des Portes
de Fer. Rumanisch-lugoslawische Kommission fur die E rforschung dcr Region des F i semen Tores. Die Kulturen der
Rronzezeit Î n dem Gebiet des Eisernen Tores. Kolloquium Drobeta- Turnu-Severin (22-24 November 1 99 7) , I L
B ukarest, 1 998, pi. X/2 .
11
S. Morintz, op. cit., fig. 9/7.
12
N. Tasic, Die Entwicldung der Bronzezeit i"!, Raum des Eisernen Tores (Djerdap). Rumanisch-Jugoslawische
Kommission fur die Erforschung der Region des Eisernen Tores. Die Kulturen der Bronzezeit Î n dem Gebiet des
9

Idem,

Eisemen Tores. Kol loquium Drobeta-Turnu-Severin (22-24 November 1 997), l i , B L; � . : ··esl, 1 998, p. 3 5 , Abb. 2.
13
M. Nica, op. cit., (vezi supra, nota 5), fig. 5/8, 9.
14

1�

op. cit., 1 998 (vezi supra, nota 6), fig. 8/ 1 0.
O. Berciu, E. Comşa, S. Popescu-Ialomiţa, Şantierul arheologic de la

Idem,

op. cit., fig. 9/9.
op. cit. (vezi .:;upra,

Verhictnara,

fig. 1 O; S. Morintz,
16

17

G. Crăciunescu,

nota 8), pi. V l/ 1 2 .

Dolj,

SCIV, 2. 1 , 1 95 1 , p . 24 1 ,

Ibidem, p i . V I / 1 3 .
18 Ibidem, pi. I/ 1 , 2 .
1 9 Ibidem, p i . [ 1 1/5, 6; idem, op. cit., 1 998 (vezi supra, nota I O), p i . V I I I/ I , 3 ; I X /2 3
0
2 Idem, op. cit., 1 996 (vezi supra, nota 8), pi. I I / I O; IV/5 .
2 1 Ibidem, pi. V/ 1 1 .
2 2 Ibidem, pi. V l/ l .
2 3 Ibidem, p i . V I/5.
24 P. Roman, A ufteichnungen aru, ,den <Jrabungsheften zu den Forschungen ln den bronzezeitlichen A nsiedlungen von
Ostrovul Corbului und OstroVM/ ,Moldova Veche, Rumanisch-Jugoslawisohe Kommission foi" die Erforschung der
Region des Eisernen Tores. Die Kulturen der Bronzezeit În dem Gebiet des Eisernen Tores. Kolloquium În Drobeta
Tumu-Severin (22-24 November 1 997); li, B ukarest, 1 998, p. 3 5 , Abb. 6/ I , 9.
,

•
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5
6,
Ca formă, urna găsită la Desa are analogii în descoperirile de la Crivina sau Tismana2 , Gruia2
judeţul Mehedinţi, Verbicioara27 , de asemenea, datate în fazele I-II. Nu trebuie uitate nici
8
; mormintele de incineraţie, încadrate tot în aceeaşi cultură, de la Ghidici2 , de altfel, cea mai
· apropiată descoperire de punctul semnalat de noi, şi de la Săpata29 în judeţul Dolj.
' Ţinând cont de analogiile prezentate considerăm că urna de la Desa poate fi încadrată în faza
timpurie a culturii Verbicioara.
O altă secţiune (notată S. II) a fost trasată la

66 m est de S. I, cu orientarea est-vest şi măsura
6 m lungime şi 1 , 5 m lăţime. După înlăturarea stratului vegetal, în carourile 1 -3 au apărut foarte

multe bucăţi de chirpici, fragmente de ţigle, olane, cărămizi, bulgări de calcar de Vraţa şi câteva

fragmente ceramice care proveneau, probabil, de la demantelarea unei construcţii romane de mai

mică importanţă, aflată undeva mai spre nord, deoarece materialele arheologi ce la care ne-am referit

păreau alunecate spre sud, conform pantei terenului.

În celelalte carouri ale secţiunii au mai apărut doar câţiva bulgări de calcar de Vraţa şi
câteva pietre de râu, în dezordine, printre care s-au găsit şi câteva fragmente ceramice romane
atipice. După ce ne-am adâncit aproximativ 0,5 m (grosimea nivelului roman) am descoperit, fără
nici o delimitare stratigrafică, câteva fragmente ceramice hallstattiene identice cu cele din S. I. Aici,

cel de-al doilea nivel are o grosime mai mică, O, 1 m şi nu este exclus să ne găsim undeva la limita
aşezărilor deoarece terenul coboară spre S (spre Valea Dunării). Adâncindu-se secţiune� pentru a

verifica dacă presupusa noa"itră necropolă din epoca bronzului continuă până aici, am constatat
inexistenţa acesteia.

Din dorinţa de a ne lămuri mai bine asupra stratigrafiei acestui sit arheologic am mai deschis

o suprafaţă de cercetare, S. III cu dimensiunile de 7

x

3 m, situată la 1 5 m nord-nord-vest de S. I, pe

o porţiune de teren care era ceva mai înaltă decât restul grindului.
Fără a intra în detalii de specialitate precizăm că pe toată suprafaţa cercetată, după

înlăturarea stratului vegetal gros de O, l m, au apărut, pe o adâncime de până la un metru,

"platforme" de pietre de râu intercalate cu bulgări de calcar de Vraţa special amenajate peste care se
găseau grupate, fragmente de ţigle (de culoare albă sau roşie), olane, cărămizi, sau împrăştiate:

fragmente de ţigle, olane, cărămizi, mortar, pietriş. Fragmentele ceramice recuperate din această
suprafaţă au fost puţine şi atipice.

Materialul arheologic, ceramica şi obiectele de metal recuperate din cele două aşezări de tip

Basarabi şi roman sunt reprezentative pentru cele două epoci, atât prin forme cât şi prin decorul
ceramicu.

În aşezarea din punctul

„La Ruptură'', de la baza stratului de locuire s-a recuperat un

fragment ceramic care provenea de la un pahar de formă bitronconică şi care avusese umărul
decorat cu caneluri fine, de tip Bistreţ-Işalniţa. Acesta poate reprezenta dovada unei locuiri încă din

perioada de tranziţie de la epoca bronzului la cea a fierului.

Majoritatea fragmentelor ceramice hallstattiene identificate în punctul

din nivelul de locuire roman care a deranjat stratul preistoric gros de

25

0,5 m.

"La Ruptură" provin

G. Crăciunescu, op. cit., 1 998 (vezi supra, nota 1 O), pi. X/3; idem, op. cit., (vezi supra, nota 8), pi Vll/3 ; F. Ridiche,
.
Noi date privind cunoaşterea culturii Verbicioara (partea I), Oltenia, St. Corn, Arheologie-Istorie, XII, 2000, p. 50
(vezi precizarea de la literatura numărului de catalog 59).
G. Crăciunescu, op. cit., (vezi supra, nota 8), pi. Vll/5; idem, op. cit., 1 998 (vezi supra, nota J O), pi. X/ l , 5 .
D. Berciu, op. cit., (vezi supra, nota 1 5).
28
M . Nica, Noi descoperiri de pe teritoriul Olteniei aparţinând culturii Verbicioara, Symposia Thracologica, 2, 1 984,
_
P· 4; idem, Date noi cu privire la cronologia şi periodizarea grupului cultural Gârla Mare, pe baza descoperiri/or din
aşe�area de la Ghidici, punctul "Balta Ţarova '', Relations Thraco-l//yro-Hel/eniques, Actes du XIVe Symposium
.
Nat1onal de Thracologie
(â participation intemc;ationale). Băile Herculane ( 1 4- 1 9 septembre 1 992). (Bucureşti, 1 994), p.
1 79, nota 1 6, fig. 1 4/1 -3.
29 D. Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei, Arh!vele Olteniei, XVII I, I 04- 1 06, 1
939, fig. 2 1 5/1 .
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Dintre formele cele mai caracteristice ale ceramicii aşezării hallstattiene de tip Basarabi de

la Desa evidenţiem : ceştile de mici dimensiuni cu fundul plat, umărul bombat ornamentat cu

caneluri verticale (Fig. 3), cu motive unghiulare sau arcuite în ghirlandă realizate în tehnica
împunsăturilor succesive.

Străchinile cu buza arcuită în interior, ornamentate în majoritatea

cazurilor cu faţete l argi dispuse oblic sau paralel încadrate, uneori, cu benzi subţiri de motive

realizate în tehnica împunsăturilor succesive. De asemenea, s-a găsit un fragment de strachină cu

pereţii groşi, l ustruiţi, decorat pe exterior cu caneluri combinate cu motive excizate în zig-zag sau
unghiulare realizate în aceeaşi tehnică a împunsăturilor succesive.

Câteva fragmente provin de la vase de uz comun de dimensiuni mari cu corpul uşor bombat

ornamentat cu brâuri incizate dispuse în două şiruri sub buză sau pe gâtul vasului.
cca.

În aşezarea hallstattiană din punctul "Castraviţa", suprapusă de aşezarea romană, situată la

1 km est de cea amintită anterior au fost descoperite numeroase fragmente ceramice

asemănătoare ca forme şi ornamente cu cele din punctul "La Ruptură". Starea fragmentară a
ceramicii nu ne-a permis o reconstituire în totalitate a categoriilor de vase tipice culturii Basarabi .

O buză de castron arcuită în afară, lustruită, este tipică culturii Basarabi. Buzele de străchini

prezintă aceleaşi caracteristici, adică sunt arcuite în interior şi ornamentate cu canel uri .

C aracteristicile comune ale ceramicii hallstattiene de tip Basarabi, descoperită în cele două

aşezări din punctele "La Ruptură" şi "Castraviţa", în ambele cazuri suprapuse de cele două aşezări
romane, constituie dovezi peremptorii pentru sincronizarea acestora.

U lterior încheierii cercetărilor arheologice ne-au fost aduse spre cunoştinţă şi câteva

materiale ceramice de tip Coţofeni, posibil de tip Gl ina şi de tip Latene (Fig. 4) găsite în preaj ma

punctului "Castraviţa", pe malul Dunării .

Urmând succesiunea cronologică apreciem că înainte de a face câteva referiri la materialele

arheologice din epoca daco-romană, recuperate din cele două puncte arheologice amintite, se cuvine
să precizăm că la De� până în prezent, nu s-au făcut cercetări arheologice sistematice. Mai mult
literatura de specialitate, sumară de altfel, face referiri la un castru şi o aşezare romană30.

Sintetizând cele spuse de D. Tudor şi interpretate de O. Toropu, se poate deduce că aşezarea

şi castrul de la De� la care se face referire, şi-au încetat activitatea ca urmare a atacurilor carpilor

şi goţilor de la jumătatea sec. III, moment confirmat şi de descoperirile din zonă care se întrerup în

vremea lui Filip Arabul . Ulterior circulaţia monetară este rel uată la

N de D unăre şi este confirmată,

la Desa, de monedele din timpul lui Licinius şi Constantin cel Mare. Tot din vremea lui Constantin

cel Mare s-a descoperit la Desa o cărămidă romană cu ştampila legiunii a XIII-a Gemina care a fost
transferată de la Ratiaria la Desa3 1 •

Activitatea este reluată, dacă avem în vedere o cărămidă romană pe care s-a identificat

ştampila legiunii a XIII-a Gemina, în vremea lui Constantin cel Mare când Legiunea a XIII-a

Gemina a fost transferată de la Ratiaria la Desa. Referitor la misiunea acestei legiuni, la

N de

Dunăre, O. Toropu aprecia că nu se ştie dacă a construit o nouă fortificaţie sau a fost refăcută cea

din vechime.
Ultimele monede descoperite întâmplător la Desa sunt din vremea lui Constans. Acestea,

spunea O. Toropu nu pot oferi o bază de discuţii despre sfârşitul castrul ui .

30

D . Tudor, Oltenia romană, Buc ureşti, 1968, p . 277, idem, Oraşe, târguri ş i .rnte in Dacia romană, Bucureşt i, 1968, p.
322; O. Toropu, Romanitatea târzie şi străromânii din Dacia Troiană sud-carpatică, Craiova, 197 6 p. 22; Ibidem, p.
22-23.
3 1 Legiunea XIII-a Gemina după an u l 275 a fost transferată d e l a Apulum în Dacia Ripensis, c u misiunea d e a păz i
graniţa de la vărsarea râului Porecka până la gura Lomului, având centrul de comandă la Ratiaria (cf. O. Toropu, op.
cit., p. 18, nota 25).
,
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Se pare că existenţa castrului de la Desa în perioada romană târzie, a fost strâns legată de a

Ratiariei. Cea din urmă a fost distrusă de huni în anul

442, dată după care, probabil, nici castrul de

la Desa n-a supravieţuit, în eventualitatea că nu fusese distrus până atunci32•
Revenind la cercetările din vara anului

200 I precizăm că materialele arheologice recuperate

au fost reprezentate de ceramică şi materiale de construcţie. Ceramica este lucrată la roată, în

general dintr-o pastă de bună calitate şi predomină din punct de vedere tipologic vesela de
bucătărie. Dintre formele mai des întâlnite amintim: oala, ulceaua; bolul; castronul; strachina;
capacul; amfora; fructiera de tradiţie dacică (Fig. 4, 5).
..
.
Acestea gasesc anal ogn apropiate 1a descopenn·1 e de 1a Locustem·33 ,
.

·34

Gropşaru

,

5
ace1u3 , ca

s-

să enumerăm pe cele mai apropiate geografic. Lor se alătură materialele de construcţie reprezentate

de fragmente de cărămizi, olane, ţigle, bolovani de calcar, pietriş etc. Deşi foarte puţine nu lipsesc
nici obiectele din os, bronz, un "buton-apucătoare" folosit la piesele mici de mobilier sau la casete,

descoperit întâmplător la "Castraviţa" în malul Dunării şi fier un cosor descoperit în timpul

cercetărilor din punctul "La Ruptură" (Fig.

6).

Încadrarea în epocă a acestora se poate face în linii mari, deoarece lipsesc elementele de

prim ordin în datare - monedele. Fără a intra în detalii de specialitate, dar plecând de la o serie de

analogii apropiate, se poate afirma că nivelul de cultură în care au fost descoperite materialele

enumerate, pot fi încadrate din punct de vedere cronologic (cu relativitatea impusă de stadiul de

cercetare) la sfârşitul sec.

IIl şi în prima jumătate a sec.

IV p. Chr. Această încadrare genera]ă ar

corespunde oarecum, etapei a doua de locuire stabilită pe baza descoperirilor întâmplătoare
enumerate mai sus.

În

concluzie, precizăm că aşezarea de tip Basarabi din punctul "La Ruptură" fiind distrusă

de apele Dunării, ne propunem să cercetăm, în continuare, ceea ce a mai rămas.

În

schimb,

cercetările pentru epoca romană şi daco-romană trebuiesc continuate în zonă pentru a identifica

aşezarea şi castrul care nu este exclus, având în vedere şi toponimia locului, să fie la „Castraviţa".

Abstract
Rescue excavations have been made on the sites of "La Ruptură" and "Castraviţa" near to

the Desa village. On both points were found archaeological materials belonging to the Basarabi and
Dacian and Roman cultures. At Castraviţa, there has also been found an incineration grave,

containing an um characteristic of the Bronze Age (the Verbicioara culture). Further research will
be made in the summer of 2002.

32

Ibidem, p. 34-35 şi notele aferente.
Necropola daco-romană de la Locusteni, Craiova, 1 980, PI. II, mormânt 1 1 /2; PI. VII, mormânt 4 1/ 1 , PI.

33 G. Popilian,

XIII, mormânt 8811 , PI. XXV, mormânt 1 80/1 , PI. XVII I , mormânt 1 2211 .
34 G. Popilian, M. Nica, Gropşani, Monografie arheologică, Bucureşti, 1 998,
35 Petre Ghergll e,

1 985,

p.

47-57.

PI.

9/3,5;

IJ_ovezi ale �ontinu_ităţii dacice în aşezarea romană de la Săcelu,
.

Arhivele Oltemet (serie nouă),

5, 1 986, p. 1 8

şi urm; idem.
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PI.
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Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii şi comunicări. Arheologie-Istorie. Vol. XV

I 2004
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