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Cuvânt înainte

ucleul volumului de faţă îl constituie comunicările susţinute în cadrul conferinţei Locuirea
medievală timpurie din Transilvania şi vecinătăţi, organizată de Complexul Muzeal Arad în
toamna anului 2016 (27-29 octombrie) la Muzeul Orăşenesc Lipova (jud. Arad, România), sub
egida Institutului de Arheologie şi Istoria Artei al Academiei Române din Cluj-Napoca.
Prezentul volum se doreşte a fi debutul unei serii de publicaţii intitulată Orbis Mediaevalis,
care îşi propune să valorizeze rezultatele cercetărilor arheologice privind civilizaţia medievală timpurie din spaţiul transilvănean în conexiune cu zonele învecinate. Demersul nostru vine, oarecum,
în continuarea unor simpozioane/workshopuri anterioare organizate în anii 2013-2014 la CareiBobald de către Sandor Ro mat si
, în anul 2015 la Zalău de către Dan Băcuet-Crisan.
,
'
Iniţiativa noastră îşi propune resuscitarea şi valorificarea investigaţiilor arheologice orientate
spre segmente cronologice mai puţin cunoscute, complexe prin problematică, aşa cum a fost cea
de-a doua jumătate a mileniului I p. Chr., şi în aceeaşi măsură perioada imediat următoare. În
această privinţă, ar trebui să recunoaştem că în interiorul mediului românesc de specialitate progresele înregistrate în ultimele aproape trei decenii nu sunt pe măsura aşteptărilor, deşi baza de
date astăzi disponibilă este îmbogăţită, ca urmare a cercetărilor de teren preventive mai ales. Printre
altele, se poate face trimitere la lipsa de asumare a unor dezbateri sau raritatea acestora, cu privire
la delimitări cronologice mai clare ale unor etape, în virtutea conţinutului acestora şi al transformărilor petrecute atunci. Astfel, rămân insuficient clarificate periodizări, denumiri şi explicaţii de
conţinut în legătură cu "epoca timpurie 1 târzie a migraţiilor", "perioadă medievală timpurie" sau
"epocă avară" (după renunţarea tacită la sintagma "perioada prefeudală"), "perioada arpadiană" în
cazul Transilvaniei şi al Banatului. În aceeaşi măsură, au rămas încă puţin cunoscute evoluţiile regionale şi semnificaţiile revenire, aşa cum insuficiente sunt demersurile susţinute dinspre arheologie
menite să contribuie la descifrarea unor aspecte şi transformări ale structurilor social-economice şi
etno-demografice, a interacţiunilor dintre acestea, în cele din urmă a unor procese finalizate prin
configurarea societăţii feudale propriu-zise.
În virtutea împrejurărilor istorice cunoscute, Transilvania şi o bună parte din teritoriul de vest
al României au evoluat în condiţii parţial diferite faţă de acelea specifice spaţiului de la sud sau est
de Carpaţi, iar evidenţa arheologică a înregistrat deja unele dintre aceste aspecte. Pe durata celei
de-a doua jumătăţi a mileniului I p. Chr. regiunile intracarpatice ale României au facut parte din
regatul gepid, apoi khaganatul avar, iar începând cu sec. X din regatul maghiar, dar interaqiunile
cu teritoriul extracarpatic nu au lipsit, referindu-ne, ca exemplu, doar la situaţia atât de complexă
din partea sud-vestică a Ardealului, cu seria de siruri databile în secolele IX-X din şi în jurul
oraşului Alba Iulia, ale căror legături sud-carpatice sunt deja evidenţiate. Cum se crede de obicei,
tocmai în legătură cu Transilvania ar putea fi desluşită semnificaţia unor "siruri speciale", aşa cum
sunt fortificaţiile de la Sion, în partea nordică a Munteniei. De aceea, "vecinătăţile" Transilvaniei,
aşa cum dovedeşte şi acest volum, nu au fost înţelese în termeni resrrictivi, la orizontală şi nici în
sens cronologic, mai degrabă s-a avut în vedere diversitatea acestora, alături de legături şi schimburi
culturale, oscilante de-a lungul vremii.
O bună parte dintre colaboratorii volumului de faţă reprezintă generaţia formată în ultimul
deceniu şi jumătate, numărându-se printre relativ puţinii specialişti din România încă interesaţi
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de problematica precizată. Indiferent de explicaţii, esre şi acesra un aspecr care ar rrebui să arragă
atentia,
deoarece constant esre nevoie de înnoire si
racordarea la avansul cercetării din domeniu.
,
'
Aparent, volumul arrage atenţia prin varierarea subiectelor abordare. De fapr, cele mai mulre
dintre contribuţii aring problematica aşezărilor propriu-zise (fiind semnalate şi noi siruri), asumată
din diverse punere de vedere, alrele iau în discuţie categorii de material, ceramică cu precădere,
fără a lipsi discuţiile asupra unor descoperiri funerare şi semnificaţiile acestora. Limira cronologică
de început esre depăşită prin prezentarea rezulrarelor cercetării dintr-o aşezare darabilă în perioada
sarmarică rârzie, dar acesrea nu por fi lipsite de interes pentru cei interesaţi de secolele următoare,
cel puţin din perspectiva olăriei medievale timpurii modelare la roara înceată, ale cărei origini au
rămas obscure.
Cu prilejul conferinţei de la Lipova a fosr vernisară expoziţia Drum prin Vremi. Descoperiri
medievale timpurii pe traseul Autostrtizii A 1. Tronson Arad-Nadlac, la a cărei realizare şi-au adus
contribuţia, alăruri de implicarea în buna organizare a conferinţei, colegii noşrri Adelina Stoenescu,
Corina Dubeşrean, Luminiţa Szilagyi, Victor Sava, de la muzeul arădean. Organizarea conferinţei
a beneficiar de sprijinul direcr al conducerii Complexului Muzeal Arad, reprezentată prin dr. Perer
HUgel, implicit al Consiliului Judeţean Arad. Tururor acestora le adresăm mulţumirile cuvenite.
De asemenea, adresăm mulţumiri rururor specialiştilor care au răspuns pozitiv la solicitările
noastre, contribuind cu materiale ştiinţifice la "naşterea" seriei şi prezentului volum.

Editorii
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Foreword

T

he core of the present volume consists of presentations held du ring the conference Locuirea
medievală timpurie din Transilvania şi vecinătăţi [Early Medieval Habitation in Transylvania
and its Surroundings] organized by the Arad Museum Complex in the autumn of 2016 (27-29
Ocrober) at the Lipova County Museum (Arad County, Romania) under the patronage of the
Institute of Archaeology and Art History of the Romanian Academy in Cluj-Napoca.
The present volume is intended as the first of a series entitled Orbis Mediaevalis. The goal of
the series is ro valorize the results of archaeological excavations envisaging early medieval habitation in the Transylvanian area in connection ro its surrounding regions. Our initiative somewhat
continues previous symposiums/workshops organized by Sandor Ro mat in Carei-Bobald in 201320 14 and Dan Băcuet,-Crisan
in Zalău in 20 15.
,
Our initiative aims at resuscitating and valorizing archaeological investigations that turn to
less well known chronological segments that address complex issues, such as the second half of the
first millennium A.D. and, ro equal measure, the subsequent period. One must admit that, under
this respect, the progress recorded inside the Romanian specialized environment over (almost) the
last three decades does nor meet one's expectations, though the database available roday has been
enriched, especially through preventive field researches. Among other things, one can make reference ro the absence or rarity of debates regarding the clearer chronological delimitations of certain
stages based on their contents and on the transformations that rook place during these stages. Thus,
certain periodizations, terms, and content-related explanations remain insufficiently clarified; such
drawbacks relate ro the so-called "Early/Late Migrat ion Period", the "Early Medieval Period" or
the "Avar Period" (after specialists have quietly abandoned the "Prefeudal Period" syntagm), and
the "Ărpadian Period" in the case ofTransylvania and Banat. The regional developments and their
significance have remained equally little known, just like there are insufficient constant initiatives
in archaeology that aim at contriburing ro the deciphering of certain aspects and transformations
of the social-economical and ethnic-demographic structures, of the interactions between them,
and, finally, of certain processes that eventually led ro the configuration of feudal society per se.
By virtue of known historical contexts, Transylvania and much of the western part of Romania's
territory evolved in conditions partially different from those specific ro the areas south or east of the
Carpathians and archaeological record has already pointed out some of these aspects. During rhe
second half of the first millennium A. O. the intra-Carpathian regions of Romania were included
in the Gepid Kingdom, then the Avar Khaganate, and, starting from the 1Oth century, in rhe
Hungarian Kingdom, but there were also interactions with the extra-Carpathian territories. An
example of the latter is the so very complex situation from the south-western part ofTransylvania
with its series of sites in and around Alba Iulia that can be dated during rhe 9th_l Oth centuries where
connections with the south-Carpathian parts have already been stressed. According to general
belief, the significance of certain "special sites" might be deciphered precisely in connection ro
Transylvania; these sites include, for example, the forrifications from Slon, in the northern part of
Wallachia. Thus, as the present volume proves, the "neighborhoods" ofTransylvania have nor been
envisaged in restrictive terms, neither horizontally nor chronologically, but we have rather envisaged their diversity, besides cultural connections and exchanges that have fluctuated over rime.
9
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Many of the authors contributing to this volume are representatives of the generation that has
formed over rhe last decade and a half, being among the relatively few specialists from Romania
rhat are still interested in the topics under discussion. No matter the causes, this is also an element
rhat should draw attention as there is a constant need of renewal and connections made to the
progress of research in this field of studies.
The volume apparently stands out through the variety of approached topics. In fact, the most
numerous contributions touch upon the issue of the settlements per se (signaling new sites),
approaching it from various perspectives, while others discuss categories of materials, mainly pottery, but there are also papers dealing with funerary discoveries and their significance.
The lower chronologicallimit is crossed by the presentation of researches performed in a settlement that can be dated to the Late Sarmatian Period, but they still hold interest for those focusing
on the subsequent centuries, at least from the perspective of early medieval pottery modeled on the
slow-turning potters' wheel the origins of which remain obscure.
The exhibition Drum prin Vremi. Descoperiri medievale timpurii pe traseul Autostrăzii Al.
Tronson Arad-Nădlac [Roads Through Time. Early Medieval Discoveries Made along the Route of
Highway A 1, the Arad-Nădlac Sector] was opened part of the conference from Lipova. Our colleagues Adelina Stoenescu, Corina Dubeştean, Luminip Szilagyi, and Victor Sava from the museum
in Arad have contributed to this exhibition, just as they were involved in the organization of the
conference. The latter also benefited from the direct support of Dr. Peter Hi.igel, director of the
Arad Museum Complex and, implicitly, of the Arad County Council. We express our gratitude to
ali those mentioned above.
We also wish to thank ali specialists who have answered our call for papers, contributing with
scientific materials to the "birth" of the series and of the present volume.

7he editors
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Urmele unei aşezări din perioada târzie a epocii sarmatice
descoperite la Şagu "Sit Al_l", judeţul Arad
Norbert Kapcsos

Cuvinte cheie: epocă sarmatică, tl}ezare, ceramică, Şagu, valea Murefului inferior.

Keywords: Sarmatian Period, settlement, pottery,

Şagu, Lower Mure! Valley.

ocalizarea sitului şi istoricul cercetării. Sirul Şagu A1_1 este localizat la 200 m sud de
localitatea Şagu (Nemetsdg maghiară) în judeţul Arad (fig. 1), pe partea dreaptă a şoselei ce
duce la Cruceni ( Torontdlkeresztes maghiară) pe tronsonul actualei autostrăzi A 1 Arad- Timişoara.
Centrul sirului are următoarele coordonate: Latitudine: N 46°03'25.52"; Longitudine:
E21 °08'33.99" 1•
Cu privire la cadrul fizica-geografic, aşezarea se află în Câmpia piemontană a Vingăi, delimitată la nord de valea Mureşului. Este de remarcat amplasamentul ideal al sirului, pe terasa a treia a
râului, unde şansele unor inundaţii sunt minime 2 .
O descriere preliminară privind istoricul cercetărilor arheologice a fost deja realizată de Victor
Sava, George Pascu Hurezan şi
Florin Mărginean 3 ; astfel, în studiul
voi face referire doar la asede fată
'
zarea datată în epoca sarmatică târzie.
Aşezarea respectivă este poziţionată
în nordul perimetrului cercetat, la
nord de nucleul aşezării din epoca
bronzului târziu (fig. 2). În urma
săpărurilor arheologice preventive
au fost descoprite 321 de complexe
arheologice, din care 14 au putut fi
atribuite epocii sarmatice târzii.
Aşezarea din epoca sarmatică
târzie se întinde pe o lungime de
270 de metrii, dar nu se poate preciza lăţimea acesteia, deoarece nu au
Fig. 1. Localizarea sitului Şagu SitA1_1 (după a doua
ridicare militară habsburgică, 1806-1869).
fost identificate fragmente ceramice
Fig. 1. Location of the site Şagu Sit A1_1 (after second
în arătură, astfel dimensiunile exacte
Habsburg military topographic survey, 1806-1869).
ale asezării rămân necunoscute4 .

L

)

)

1

2

3
4

Sava et al.
Sava et al.
Sava etal.
Sava et al.

2011,
20 11,
2011,
20 11,

16.
11.
17-18.
19.

l3
https://biblioteca-digitala.ro

14

NORBERT KAPCSOS

Fig. 2 Şagu SitAl _l - Planul general al

săpăturii.

Fig. 2. General ground plan of the excavation .

Materialul ceramic. În mod firesc, ceramica reprezintă categoria de material arheologic cel mai
bine reprezentată în aşezarea de la Şagu, această constatare fiind una generală în cazul aşezărilor din
epoca sarmatică5, dar şi în cazul aşezărilor din perioada timpurie a epocii migraţiilor6 .
Din punct de vedere cantitativ, numărul fragmentelor ceramice este foarte redus, fiind descoperite un num ăr de 196 de bucăţi. Majoritatea materialului arheologic se află într-o stare destul de
fragmentară şi s-au putut restaura doar cinci vase 7 . Numărul fragmentelor care nu aparţin vaselor
5

Isrvanovirs 2007, 178; Vaday et al. 2011 , 206; Grumeza et al. 2013, 29.
Lăză rescu 2009, 359.
7
Cx_ 07 : 2 oale realizare cu mâna (42 fr); Cx_l5: ulcior realizar la roară rapidă (3lfr); Cx_29: oală realizară la roară
în ceară (40fr); Cx_ 56: bol realizar la roară rapidă (înrreg).

6
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reîntregibile sunt reduse, motiv pentru care s-a facut analiza doar pe criteriile tehnologice elementare ale materialului.
Materialul ceramic realizat la roata rapidă. Materialul ceramic din aşezarea de la Şagu A1_1
a fost realizat într-o proporţie de 84% la roată rapidă. Preponderenţa materialului ceramic realizat
la roată rapidă se poate observa în cazul sirurilor din perioada sarmatică târzie de la Oroshaza, unde
acesta apare într-o proporţie de 69,8% 8 , la Rak6czifalva-Bagi-foldek, unde este prezent într-o proporţie de 70% 9 , la Arad B_05 unde este reprezentat într-o proporţie de 83,87% 10 , asemănător sirului
nostru. S-a putut astfel observa că pentru perioada sarmatică târzie proporţia ceramicii realizate la
roată rapidă este predominantă 11 • Degresantul folosit constă din nisip fin, ceea ce tinde să reprezinte un component natural al lutului, fenomen observat şi în alte cazuri în Câmpia Pannonică 12 •
Tratarea suprafeţei şi temperatura de ardere a determinat culoarea materialului ceramicu, marea
majoritate fiind de culoare cenuşie 14 • Temperatura de ardere este reducătoare într-o proporţie de
84% 15 în cazul materialului ceramic realizat la roată rapidă, cu o suprafaţă netedă, lustruită în cea
mai mare parte.
Decorul lustruit poate fi observat în şapte cazuri, un fragment specific ar fi cel cu decor compus
din linii simple şi vălurite vertical şi orizontal (pl. 3/5). Brâul simplu apare în două cazuri, iar un
decor interesant este reprezentat de linii paralele incizate orizontal realizat cu pieptene pe un bol
(pl. 111 1). Acest decor este specific în primul rând oalelor modelare la roată înceată 16 , dar se poate
observa şi în cazul altor categorii, de exemplu pe gâtui vasului de provizii din fântâna Cx_1 O
(pl. 3/4).
Forma şi funcţionalitatea vaselor ralizate la roata rapidă. Bol urile sunt cele mai numeroase
recipiente realizate la roata rapidă (reprezintă o proporţie de 34%), au diametrele cuprinse între
18-26 cm, majoritatea fiind lipsite de decor 17 •
Bol urile cu buză îngroşată (pl. 3/2; pl. 4/1; pl. 10/1) sunt cele mai răspândire, fapt care se poate
observa şi în cazul descoperirilor din aşezările cele mai timpurii, dar apar destul de frecvent şi în
cazul aşezărilor mai târzii 18 • Forma lor se poate reconstitui parţial datorită caracterului fragmentar,
astfel balurile pot fi semiglobulare (pl. 3/2), care imită forma bolurilor terra sigillata Drag. 37 19
sau conice (pl. 4/1). Bolul din groapa Cx_56 prezintă asemănări, conform tipologiei realizate de
Zoltan R6zsa, cu tipul reprezentat cu buză îngroşată inelar, de formă conică, uşor semiglobulară 20 ,
dar în acest caz prezintă o trăsătură mai degrabă semiglobulară decât conică. Un bol asemănător
apare în materialul ceramic al aşezării sarmatice din perioada târzie, de la Oroshaza 21 • Un singur
fragment aparţine unui bol plat de formă conică din Cx_10 (pl. 3/1), analogia cea mai apropiată
provenind de la Debrecen "Varosi teglagyar" 22 • Fragmentul ceramic canelat sub buză (pl. 3/3)
8

R6zsa 2000, 87.
Masek2011,254.
10
Grumeza et al. 2013, 37.
11
Masek2011,254.
12
Isrvanovirs 2007, 179; Masek 2012a, 183.
l.l Masek2011,253.
1
~ Determinare prin Munsel soilchart 2003.
15
Oxidant: 4fr; oxidant interior/oxidant exterior, miez reducrant: 2fr; oxidant exrerior/reducăroare interior: 3fr;
reducăroare cu miez oxidant: lfr.
16
S6skuri 201 O, 176.
17
Vezi excepţia: liniile paralele incizare orizontal cu piepren, (Pl. 11/1).
18
S6skuri 201 O, 172.
19
Masek 2012b, 51.
20
R6zsa 2000, 89.
21
R6zsa 2000, 119. 9. kep. 18.
22
Parducz 1950, Pl. CXXXVII. 11.
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probabil provine dintr-un bol cu pereţi drepţi, caracteristic perioadei sarmatice târzif 3. Totuşi, ca
urmare a stării fragmentare a piesei, dar şi datorită înclinaţiei accentuate spre exterior, încadrarea
tipologică a acestui fragment este incertă.
Vasele de provizii sunt reprezentate într-o proporţie de 18% în materialul ceramic studiat.
Această proporţie poate să fie mai mare, deoarece în majoritatea cazurilor, încadrarea tipologică
s-a făcut pe baza pereţilor de recipiente păstrate. Buza vasului de provizii, probabil de mici dimensiuni, din fântâna Cx_1 O are analogia cea mai apropiată în materialul ceramic de la sirul Arad
"Ceala" 24, care aparţine perioadei sarmatice târzii.
Oalele apar într-o proporţie de 26%, în majoritatea cazurilor determinarea fiind făcură pe baza
fundurilor de oale păstrate. De exemplu bazele oalelor din Cx_13 (pl. 4/3-4) şi Cx_43 (pl. 8/ 1-2)
au analogii în sirul Arad 8_05 25, iar una considerată iniţial o oală (pl. 4/5) se pare că reprezintă
fundul unui vas de provizii.
Din sirul de la Şagu au provenit şi trei ulcioare: din Cx_29 o toartă de ulcior (pl. 6/3), iar din
cel din Cx_15 un ulcior reîntregibil (pl. 511). Acesta din urmă are o formă biconică şi prezintă
similtitudini cu vasul de la Bela-Crkva (Feherremplom) "Kuhn-reglavero" 26 • Totuşi, în cazul recipientului de la Bela-Crkva, forma biconică este mai accentuată şi baza inelară este mult mai mică,
astfel nu avem o analogie perfectă pentru ulciorul respectiv. Un fragment de ulcior care merită o
atenţie deosebită provine din complexul Cx_48. Acesta era modelat la roata rapidă, ars reductant,
iar în treimea inferioară (de unde porneşte toana) apare o aplicaţie. Toana cu secţiune circulară
a fost ataşată elementului aplicat orizontal şi ulterior modelării la roată, apoi părţile au fost uşor
netezite, dar sumar. În prezent nu ne putem pronunţa dacă această aplicaţie are un caracter funcţional şi/sau decorativ (fig. 3).

)
2

3
Fig. 3. 1- 3. Şagu Al_l Cx_48; 2. Endr6d- END0170
{Vaday et al. 2011, 269, Pl. 3/1).
23
24

25
26

S6skuti 201 O, 179.
Crişan 1968, 244, fig. 1. 6.
Grumeza et al. 2013, Pl. XXIII.
Parducz 1950, CVl. 3; Grumeza 2014, 307, Pl. 7. 6.
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Un fragment asemănător peretelui de vas cu element aplicat de la Şagu, dacă ne uităm la tehnica folosită, este cunoscut şi din sirul de epocă sarmatică de la Endrod 27 (Ungaria). Aici aplicaţia
este puţin diferită, fiind numită de către Andrea Vaday "toartă în formă de picior de pasăre"
("bird's foot" handle design) 28 • Acest tip de decor sau model de toartă e atribuit de Andrea Vaday
ulcioarelor cu tub de scurgere, originare din regiunea Caucazului şi a Crimei şi nu din Bazinul
Carpatid9 • Aceeaşi tehnică de aplicare şi modelare a toartei o observăm şi pe un ulcior de tip Murga
descoperit la Aparfalva "Nagyur-dulo" (Ungaria)3°. Aceasta reprezintă analogia cea mai apropiată
pentru fragmentul descoperit la Şagu. După tehnologia de realizare a ulciorului de la Şagu aceasta
urmează tradiţia olăritului sarmatic din Câmpia Pannonică, iar arhetipul modelului (pe baza analogiei de la Endrod) probabil provine din regiunea amintită de Andrea Vaday. S-a observat deja că
olăritul sarmatic, păstrând tehnologia şi formele anterioare, în perioada târzie începe să producă
şi ceramică pe placul nou-veniţilor din Orient în Bazinul-Carpatic31• Având în vedere răspândirea
geografică a ulcioarelor cu aplicaţie în Bazinul-Carpatic (fig. 4) observăm că acestea apar exclusiv
în regiunea de est a râului Tisa, mai exact în proximitatea bazinelor Mureşului şi al Crişurilor, iar
formele ceramice arată o relaţie strânsă între aşezările din această regiune.

SOkm

A

Fig. 4. 1. Endr6d -END0170, 2. Apatfalva Nagyut-dulo, 3. Şagu Al-1.

Materialul ceramic realizat la roată înceată. Este prezent într-o proporţie de 10%. O similirudine se poate observa în cazul sirului de la Doboz "Homokgodor", unde acesta apare într-o
proporţie de 7,4% 32 , iar în cazul sirului de la Oroshaza aceasta este reprezentată într-o proporţie
semnificativ mai mare, de 18,1% 33 • Aceste fragmente mai mult ca sigur aparţin unor oale. Datorită
27

28

29
30
31
32

33

Vaday et al. 2011, 269, Pl. 31. 1.
Vaday et al. 2011, 223.
Vaday et al. 2011, 223.
Material inedit. Informaţii: Yvett Kujani, articol sub tipar.
S6skuti-Wilhelm 2006, 105; Vaday et al. 2011, 233.
Medgyesi 1989, 93.
R6zsa 2000, 91 .
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faptului că ceramica din această categorie tehnologică s-a găsit într-o cantitate relativ redusă 3 4, vom
discuta acest aspect, în special din prisma oalei găsită în locuinţa Cx_29.
În cazul în care pentru încadrarea cronologică a complexelor există semne de întrebare, oalele
modelare la roata înceată, degresate cu pietre zdrobite, mică şi cuarţit, reprezintă o categorie de
material ceramic cu o valoare cronologică relativ precisă 35 .
Oalele modelare la roata înceată sunt specifice epocii sarmatice târzii36 , ele apar în a doua jumă
tate al secolului al IV-lea, iar în perioada gepidică deja dispar din materialul ceramic din Câmpia
Pannonică37 , astfel pot fi considerate ca markeri/indicatori cronologiei ai perioadei. Această categorie de ceramică din Câmp ia Aradului era publicată încă din anii 196038 , dar în atenţia cercetării
din România s-a aflat numai în ultimii ani 39 • Oalele asemănătoare vasului din Cx_29 se cunosc
din sirul Arad B_05 40 , Felnac "Complexul Zootehnic"41 şi Arad-Ceala42 , totodată fiind semnalate
în sirurile sarmatice de pe tronsonul autosrrăzii Al Arad-Nădlac (fig. 5) 43•

o

20km

A

Fig. 5. 1. 1R, 2. 2R, 3 . 3R, 4 . sit 17, 5. Arad -Cea la , 6. Felnac,
7. Arad B_05, 8. Şagu Al _ l.

O concentrare geografică a acestora s-a observat pe teritoriul unde Mureşul se varsă în Tisa44 , dar
cercetările recente arată o răspâ ndire mai semnificativă şi în teritoriile învecinate 45• În această arie
de răspândire se încadrează şi Câmpia Aradului. Oala din Cx_29 cu buză răsfrântă spre exterior şi
Fragmentele aparrin unor pauu sau cinci vase diferi te, din care oala din locuin ra Cx_29 a fost res taura tă din 40
de fragmente.
35
Masek 201 2b, 45.
36
Acs 1987-89, 102- 103; Vaday- R6zsa 2006, 96.
37
Masek 201 2b, 45 .
38
C rişa n 1968 , 246. fi g. 3. 1, 14. Din p ăca te în cadra tă ş i discuta tă în aceeaş i categori e cu ceramica mod e l ată cu mâna
(C ri şa n 1968, 243) .
59
Mare et al. 20 I l ,42-4 5; Grumeza et al. 2013, 34.; Mărgin ea n , B ăcu e r-Crişan 2015 , 219.
40
Grumeza et al. 2013, 122. Pl. XII. 2.
41
Mă rgin ean , Băc u er-Cri şa n 2015 , 224, Pl. 3.
42
C ri şa n 1968, 246, fi g. 3, 14.
43
Sirurile: Pecica si t 17, 1R, 2R, 3R, materi al inedit în curs de prelucrare.
44
Acs 1987-89, 100, fig. 103.
45
S6skuti 201 O; R6zsa 2000; Mare et al. 2011.
34
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tăiată drept, pe baza formei are analogia cea mai apropiată la Kiskundorozsma "Kistemplomtanya" 46 ,

iar decorul cu linii incizate de mică adâncime realizate cu pieptenul şi cu împunsături succesive
realizate cu vârful pieptenului se regăseşte în sirul Hunya 5/30 47 , din comitatul Bekes (Ungaria) sau
(printre altele) la oala din Cx_74 Timişoara-Freidorf48 •

Materialul cerarnic realizat cu mâna. Materialul ceramic realizat cu mâna - după buzele şi
bazele de oale identificate- este reprezentat de două oale. Cele două oale cu buză uşor răsfrântă spre
exterior, au fost găsite în groapa Cx_07, într-o stare foarte fragmentară, reîntregibile doar parţial.
Diametru! buzelor variază între 16-19 cm, iar înălţimea lor nu s-a putut estima. Oalele au o pastă
grosieră, degresată cu pietricele şi piatră zdrobită, atmosfera lor de ardere fiind mixtă, iar pe fragmente
se pot observa urme de ardere secundară din timpul folosirii. Această formă a oalelor este general
răspândită în Câmpia Pannonică, printre analogii se pot enumera oalele de la Kiskunhalas 49 , buzele
de la Kiskundorozsma "Nagyszek" 50 sau bazele de oale de la Nyfregyhaza "Pazonyi ut, TESC0"" 1•
Materialullitic. Materialul liric constă din pietre de moară manuală, o râşniţă şi o piatră de
râu. Pietrele din prima categorie s-au găsit în complexele Cx_13, Cx_29, Cx_ 43 şi Cx_ 46 şi sunt
realizate în exclusivitate din ruf vulcanic. În primele două complexe apar doar fragmente mici, iar
în complexul Cx_43 a apărut un fragment mai mare. Din păcate, fragmentele nu pot reintregite
pe baza suprafeţei de rupere.
Partea superioară de formă convexă a fragmentului de râşniţă din Cx_ 46 iniţial a fost una
întreagă, ruptura este recentă, care s-a produs în timpul transportării în depozitul muzeului. Pe
profilul pietrei se observă un fenomen neobişnuit, axul median a fost realizat iniţial greşit, iar apoi
refacut. Acest aspect ne determină să ne întrebăm: în ce măsură a fost afectată funcţionalitatea şi
randamentul pietrei?
Cealaltă categorie de material liric este reprezentată de un fragment de râşniţă din gresie. Pe
suprafaţa acesteia se văd urme intense de folosire, produse probabil de o altă unealtă din piatră în
timpul folosirii.
În privinţa rolului pietrei de râu propunem două posibilităţi de interpretare a funcţionalităţii.
Aceasta poate să reprezinte fie o piatră de ascuţit (datorită urmei de folosire de pe suprafaţă), fie o
piatră folosită la lustruirea vaselor. Probabil prima variantă este cea corectă.
Apariţia în cadrul sirului de la Şagu a pietrelor de moară manuală şi a râşniţei arată caracterul
agrar al aşezării sarmatice. Ca materie primă, piatra lipseşte de pe teritoriul Câmpiei Pannonice,
astfel râşniţele au reprezentat foarte probabil un plus pentru membrii comunităţii care a locuit în
aşezarea respectivă 52 • Acest fapt ridică întrebări cu privire la provenienţa materialului liric în această
zonă a Câmpiei Pannonice, ceea ce necesită cercetări ulterioare.
Locuinţa. În cadrul aşezării sarmarice de la Şagu a fost delimitată o singură locuinţă adâncită
(Cx_29). Aceasta are formă parrulaterală cu colţuri rotunjire, având o suprafaţă de 7,191 m 2 ,
cu gropi de stâlp care sunt dispuse în mijlocul laturiilor scurte, pe axa longitudinală a locuinţei.
Structura acoperişului se poate reconstitui în funcţie de numărul şi dispunerea gropilor de stâlp.
Astfel, presupunem existenţa unui acoperiş în două ape 13 (fig. 6).
"
"

"
"

6
7

8
9

50
51
52
5

.J

Voros 1988, 14, 3. Kep.
Jankovich et al. 1989, 44, tabla 4.
Mare et al. 20 11, Pl. XXXV, 1, 3.
Rosta-Lichtnstein 2011, 106, 6. kep 1-2.
Pintye et al. 2003, 227. 1. kep, 2.
Istvanovits 2007, 187. IV tibia, 6-7.
Vă ros 1998, 6 3.
Yărăs 1998, 58.
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Fig. 6. Locuinţa Cx_ 29 (Reconstituire 30 realizată de Nândor Laczk6) .
Fig. 6. Owelling Feature_29 (30 reconstitution made by Nândor Laczk6).

Pe baza tipului de acoperiş şi a planimetriei locuinţa Cx_29 este asemănătoare cu locuinţele
Cx_OO P 4, Cx_ 059 55 din aşezarea sarmatică târzie de la sirul Arad B_05. Aceeaşi planimetrie a
fost documentată printre altele şi în aşezarea sarmatică de la Dunavecse "Ugordaci6s-dul6" 56 sau în
mediul Quadic de la Branc57 (Slovacia). Prin urmare nu avem de-a face cu o caracteristică regională sau culturală. Totodată , apariţia acestui tip de locuinţe şi în aşezarea gepidică de la Polus-Cluj
(Cx_24B)5 8 ne sugerează că avem o planimetrie generală a epocii 59 , ceea ce a subliniat deja şi Istvan
Dinnyes 60 . Dificultăţile cu privire la identificarea locului de acces cu metode arheologice sunt deja
cunoscute în literatura de specialitate61 • Identificarea acestuia nu s-a reuşit nici în această situaţie,
dar un reper în majoritatea cazurilor îl reprezintă orientarea locuinţelor în funqie de direcţia din
care lumina naturală se poate valorifica62 . Astfel , intrarea putea să fie pe latura scurtă sud-vestică.
Nu s-au observat urmele unor instalaţii de foc, acestea lipsind în majoritatea cazurilor din
inventarul arheologic al locuinţelor, fiind surprinse foarte rar63 . Inventarul arheologic este relativ
modest, constă din fragmente ceramice, dintre acestea remarcându-se oala amintită mai sus, modelată la roată înceată.

Gropi de provizii şi menajere. Gropile de provizii/menajere sunt categoria de complexe care
predomină în cadrul sirului Şagu Al_l , ceea ce reprezintă un fenomen general în aşezările sarmatice din Bazinul-Carpatic64 • În principiu, au o formă relativ circulară sau ovală la conturare,
iar din punctul de vedere al seqiuniilor aceste variază între gropi cu secţiune în formă de clopot
(cinci gropi) sau cu pereţi drepţi (două gropi). Gropile de formă relativ trapezoidală sau de formă
neregulară intră în categoria gropilor cu secţiune în formă de clopot65 , forma lor neregulară derivă
din colmatarea pereţiilor (două gropi). Se poate aprecia că gropile în formă de clopot sunt cele care
54

Grumeza et al. 2013 , 104, Pl. IV. 1.
Grum eza et al. 201 3, 104, Pl. V. 3.
56
Lukics 2011 , 131. 4, kep: 2.
57
Varsik 2011 , 11. Obr. 6. T.
58
Lăză resc u 2009, 398, Pl. XX.
59
De m e n ţi o n a t că din punctul de vedere al planimetriei şi al structurii, locuinţele au o varietate semnificativă în
Barbari cum , dar ş i în cadrul unei aşezări (ls rvănovits 2007, 176).
60
Dinnyes 1997, 369.
61
Szalonrai , T6th 2000, 62; Grumeza etal. 2013 , 16.
62
Grumeza et al. 2013, 16; Lăzărescu 2009, 342.
63
Szalonrai-T6th 2000, 62; Isrvănovits 2007, 176. O posibil ă explicaţie ar fi folosirea verrelor portabile. Vezi: Tănase
55

2016, 327-328.
Voros 1991, 92.
65
Voros 1991 , 92.

64
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predomină.

Adâncimea gropilor de la nivelul conturării variază între -0,68 si -1 ,34 m, iar diametrul
'
lor între 0,68- 1 ,62 m .
Gropile în formă de clopot sau cu pereţi drepţi
sunt tipice în cadrul aşezărilor sarmatice66 . Din
punctul de vedere al funcţionalităţii, este dificil de
a distinge gropile menajere de gropi de provizii,
forma lor nu reprezintă un reper exclusiv. Totuşi,
apariţia bolului (fig. 8, Cx_56) şi a ulciorului
(fig. 7, Cx_ l5) (re)întreg(ibili) în gropile în formă
de clopot indică folosirea acestora ca gropi de provizii . Totodată, materialul ceramic fragmentar din
gropile în formă de clopot indică o posibilă reutilizare a gropilor, o schimbare a funcţiei originale
de la groapă de provizie la groapă menajeră. Un
fenomen similar este cunoscut (printre altele) şi în
aşezarea sarmatică de la Arad B_05 67 sau la Szeged
"Kiskundorozsma'' 68 . Cantitatea mare de pigmenţi de chirpici în umplutura stratului superior
al gropilor69 , culoarea şi consistenţa asemănătoare
a acestora arată o umplere concomitentă şi tinde
să indice o nivelare a aşezării; din păcate răspân
direa fragmentelor ceramice nu implică acest fapt ,
aşadar rămâne doar ipotetic.
Şanţurile. În nordul perimetrului cercetat, la

nord de aşezarea din epoca sarmatică, s-a delimitat
conturul unui şanţ în forma literei "L" (fig. 9) .
O parte din şanţ s-a distrus în timpul decapării,
fapt rezultat din cauza adâncimii destul de mici a
acestuia. La capătul sudic al laturii lungi, s-a păs
trat colţul unde se "întoarce" şanţul, având formă
patrulaterală. Datarea şanţului, în lipsa materialului arheologic, este problematică, relaţia cu aşe
zarea din epoca sarmatică fiind doar contextuală,
iar proximitatea şi poziţia gropilor indică o relaţie
cu sistemul de complexe al aşezării. Apariţia şantu
rilor sau a sistemelor de şanţuri în cadrul aşezărilor
sarmatice s-a documentat în mai multe cazuri, iar
funcţia acestora este destul de variată 70 • O posibilă
interpretare a funcţiei şanţurilor patrulaterale o
66

Fig. 7. Cx_lS .
Fig. 7. Feature_lS.

Fig. 8. Cx_56 .
Fig. 8. Feature_56 .

Fig. 9. Şanţul Cx_Ol .
Fig. 9. Ditch Feature_Ol.

Voros 1998, 63; Szalonrai-T6th 2000, 63 .
Grumeza et al. 2013, 19.
68
Szalontai-T6th 2000, 63-64.
69
Complexele grupului sudic sunt în proximitatea gropilor din epoca bronzului târziu (C x_ 48 din perioada sarm a tică chiar taie pe Cx_ 49 din epoca bronzului târziu), astfel ar fi firesc să explică m apariria pigmerilor de chi rpici
în umplutura gropilor prin amestecarea acestora din aş ezarea prei s tori că (fig. 2). Iar pigmenrii de chirpici nu apar
uniform în umplutura gropilor sarmatice, ci numai în straturile superioare ale aces tora, care re p ezintă ultim a fază de
folosire a gropilor.
70
Vaday 2003a, 276.
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reprezintă folosirea acestora ca îngrădituri/staul pentru animale 71 • Ca urmare a perimetrului cer-

cetat linear al aşezării nu putem să excludem funqia acestuia ca şanţ de îngrădire a unui teren din
interiorul asezării 72 •
'

Fântâna. Fântâna Cx_l O este situată aproximativ în mijlocul aşezării din epoca sarmatică, la
nord de grupul de comlpexe formate din locuinţa Cx_29 şi gropile învecinate. În privinţa rolului
fântânii în economia aşezării, având în vedere poziţia acesteia, foarte probabil a fost o sursă de apă
potabilă pentru locuitori, dar în aceaşi timp şi pentru adăparea animalelor73 • O clasificare a fântâniilor pe baza profilului a fost propusă de Vaday Andrea, astfel fântâna Cx_l O, după forma profilului
corespunde tipului l.l.B după tipologia Vaday (formă circulară în plan, canal conic şi se îngustează spre fund)? 4 • Datorită colmatării canalului fântânii, diametru! superior al acestuia s-a lărgit
treptat pe parcursul timpului, ceea ce este ilustrat şi de profilul fântânii; astfel, în perioada de folosire, acesta avea un canal mai îngust, fenomen documentat şi la Dunavecse "Ugordaci6s-dulo"75.
Fântânile reprezintă categoria de complexe cele mai timpurii în viaţa unei aşezăr? 6 , astfel au un rol
important în datare. Din păcate, nu s-a reuşit săparea în întregime a fântânii, din cauza pânzei freatice, această dificultate fiind frecvent întâinită în cercetarea acestora 77 . Materialul
arheologic provine din stratul mijlociu
şi superior ale fântânii , care reprezintă o
reutilizare a acestuia, având o valoare de
datare terminus post quem 78 . Referitor la
fazele de umplere a fântânii , se disting trei
faze mai mari, succesive: nivelul inferior de
colmatare şi de înnămolire, cel mijlociu o
fază de umplere/refolosire - de unde provine şi majoritatea materialului arheologic,
(asemănător cu umplutura gropilor) - iar
apoi cel superior cu o umplere naturală,
colmatare si înnămolire .
'

Structura aşezării. Pe baza planului de
săpătură se pot distinge două grupuri de
complexe arheologice, unul sudic şi unul
nordic cu o distanţă considerabilă între
ele de aproximativ 100 de metri (fig. 1O).
Grupul sudic constă din locuinţa Cx_29
cu gropile învecinate şi fântâna Cx_lO.
La prelucrarea materialului ceramic, din
punct de vedere metodologie, am adunat
complexele care conţin ceramică realizată la
roată înceată (în pastă conţinând pietricele,

ceramică

vase (re)întregi(bile)
ulcior cu toartă cu
element aplicat

o

50111

Fig. 10. Structura

aşezării.

Fig. 10. The structure of the settlement.
71

72

73

74
75
76

77

78

la roata

înceată

Vo răs

1998, 56; Szalontai-T6th 2000, 63.
Szalomai-T6th 2000, 63 ; Vaday 2003a, 276.
Vaday 1999a, 9 5.
Vaday 2003b, 30.
Lukacs 2011 , 123- 124.
Lăzărescu 2009, 356.
Grumeza et aL. 20 r 3, r 9·
Vaday 1999b, 105.
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piatră zdrobită, mică) databilă începând din a doua jumătate a secolului al IV-lea. Această metodă

a fost folosită şi în cazul altor siturF9 . Astfel grupul sudic se poate încadra cu certitudine în perioada sarmatică târzie. Grupul nordic constă din şanţul Cx_O 1 a cărui datare, în lipsa materialului
arheologic, este incertă şi doar contextuală, similar gropii Cx_22.
Materialul ceramic al complexului Cx_07 ridică multe întrebări în legătură cu relaţia dintre
cele două grupuri de complexe, astfel trebuie să fim circumspecţi. Din materialul ceramic lipsesc
formele tipice perioadei târzii, deci nu putem să excludem apartenenţa acestui grup unui orizont
mai timpuriu de locuire. Totodată, corelarea grupului nordic cu grupul sudic se poate face doar cu
rezerve din cauza distanţei considerabile dintre cele două grupuri de complexe. Chiar şi umplutura
din complexele celor două grupuri diferă din punctul de vedere al consistenţei şi compoziţi ei.
Datorită eroziunii solului şi a metodologiei de cercetare 80 , la interpretarea structurii aşezării ne
putem baza doar pe complexe adâncite în pământ, ceea ce s-ar putea să ne sugereze o imagine deformată a realităţii. Cercetările din C âmpia Pannonică au identificat locuinţe de suprafaţă, 8 1 ceea ce
se poate presupune şi în cazul sirului Şagu A1_1 , pe baza cantităţii mari de chirpici din umplutura
complexelor şi a unei bucăţi mari de chirpici vitrificat din umplutura fântânii Cx_ 10. 82 (fig. 11)
Astfel, structura aşezării s-ar putea să fi e una mai densă din punctul de vedere al locuinţelor.

- -

o

lo.m

Fig. 11 . Bucată mare de chirpici vitrifiat din fântâna Cx_lO.
Fig. 11 . Vitrified adobe of considrable dimensions from well Feature_lO .

În literatura de specialitate se cunosc aşezări de tip ferm e în perioada sarmatică târzie83 . În cazul
aşezării parţial cercetate de la Şagu nu se poate estima dimensiunea ei exactă 84 . Pe baza numă
rului redus al complexelor aceasta arată similitudini cu aşezarea de la Ormenykut care avea 28
de complexe arheologice, pe o suprafaţă de 248 m 2, 85 iar aşezarea sarmatică de Ia Şagu se întinde
pe o suprafaţă de aproximativ 6796 m 2 . Dacă luăm în considerare doar complexele care conţin
material ceramic datat la perioada sarmatică târzie (grupul sudic) , aceasta are aproximativ 2784 m 2
mea ce este semnificativ mai mare decât suprafaţa de la Ormenykut. Astfel , consider că trebuie să
fim precauţi în interpretare, având în vedere şi posibila existenţă a complexelor de suprafaţă, care
ar presupune o structură mai densă a aşezării. În condiţiile date nu putem afirma clar caracterul
acesteia de tip fermă. Totodată, complexele grupului sudic se pare că se continuă în direcţiile de
vest si est.
'

79

M asek zo12b, 45 ·
Sirul arheologic a fost afectat de arătură într-o mare măsură; totodată, decaparea meca ni că a stratului vegetal nu
favorizează documentarea compl exe lor/lo cuinţelor d e s up rafaţă .
81
Voros 1998, 60.
82
Pe baza raportului arheologic, chirpicul din fântâna Cx_ 1O dife ră d e chirpiciul din aşezarea p reis to rică.
83
Vad ay 1999a, 549; Vaday 2003a, 288 .
84
Sava et al. 2011 , 19, "la suprafaţă nu au fost identificate fragm ente ceramice ale aces tui o rizo nt cro nologic."
85
Vaday 1999a, 549.
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Consideraţii

finale. Structura aşezării şi materialul arheologic de la Şagu ridică mai multe

întrebări decât oferă răspunsuri. Corelarea grupului nordic de complexe cu cel sudic este proble-

matic. Absen~a formelor tipice târzii din grupul nordic, distan~a considerabilă dintre cele două
grupuri ne indică un posibil orizont mai timpuriu. O posibilă explicaţie ar fi mutarea sau "alunecarea aşezării în timp şi în spaţiu" spre sud, fenomen cunoscut în cazul aşezărilor sarmatice 86 • Din
păcate, materialul ceramic nu sprijină explicit această presupunere.
Am putea echivala aşezarea de la Şagu cu o aşezare de tip fermă cunoscută din literatura de
specialitate 87 , însă pe baza structurii grupului sudic se pare că avem o continuare a aşezării spre vest
si est. Totodată, nu se poate preciza cu exactitate întinderea totală a sirului. Lipsa superpoziţiilor
~i densitatea redusă a complexelor arheologice indică o locuire de scurtă durată. În acelaşi timp
provenien~a majorităţii materialului ceramic din stratul superior al umpluturii gropilor, culoarea
şi consistenţa asemănătoare a acestora, cantitatea semnificativă de chirpici şi cărbune, bucata mare
de chirpici din fântână pare să indice o nivelare a zonei de locuire din aşezare 8 A.
Un reper pentru încadrarea cronologică a părţii de aşezare de la Şagu îl reprezintă oalele modelate la roată înceată, iar scurta durată de locuire nu acoperă complet acest interval între a doua
jumătate a secolului al IV-lea şi prima jumătate a secolului al V-lea 89 • În acelaşi timp, nu putem
să neglijăm faptul că materialul arheologic datează doar abandonarea complexelor, nu şi perioada
lor de folosire'-' 0 • Acest interval se poate micşora pe baza fragmentului de ulcior cu element aplicat
pe toartă, însă apartenenţa acestuia la grupul ulcioarelor cu tub de scurgere, sau la ulcioarele de
tip Murga, este încă neclară. Totuşi se pare că nu greşim prea mult dacă acceptăm ultima variantă;
astfel, partea de aşezare de la Şagu s-ar putea încadra aproximativ la sfârşitul secolului al IV-lea şi
în prima jumătate a secolului al V-lea. Prin urmare aşezarea de la Şagu este aproximativ contemporană cu aşezările de la Oroshaza "Szenasi Ltt"'>l sau ENDO 170'-' 2 •
Mulţumiri

În primul rând, recunoştinţa mea se îndreaptă către Florin Mărginean şi Victor Sava pentru
sprijinul constant oferit, dar mai ales pentru că mi-au oferit oportunitatea să prelucrez materialul
arheologic din sirul de la Şagu, încă din perioada întocmirii disertaţiei de masterat. În aceaşi timp
sunt recunoscător pentru observaţiile şi ajutorul acordat de Tamas Szebenyi. Mulţumesc Anittei
Mizsur şi lui Florin Mărginean pentru ajutorul oferit la corectarea textului. Laviniei Grumeza îi
datorez mul~umiri pentru observa~iile facute şi pentru faptul că a acceptat corectura ştiinţifică a
articolului de fa~ă. Cu aceasta ocazie aş vrea să mulţumesc colegei Yvett Kujani pentru informaţiile
referitoare la ulciorul de la Apatfalva şi nu în ultimul rând lui Nandor Laczko pentru realizarea
reconstrucţiei 30 al locuinţei.

sr, Vaday 2003a, 275; R6zsa 2000, 97.
Vaday 2003a, 288.
88
Pt: baza perimetrului cercetat rămâne înrrebarea dacă aceasta indică un incendiu şi dacă acest incendiu se poate
asocia cu un nivel de distrugere mizând pe canritatea mare de pigmenri de chirpici şi cărbune, stratul de arsură din
Cx_15 şi totodată bucata mare de chirpici vitrifiat din fânrână.
69
Masek 2012 b, 45.
90
Pintye et al. 2003, 216.
91
R6zsa 2000, 98.
'Jl Vaday et al. 20 1 1.
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Catalogul descoperirilor
Cx_l. L: 40 m; 1: 20,22 m; Ac: ~ 141.89 m; A: -0,19-0,35 m'J3.
Şan~ în formă de "L", ini~ial având o formă patrulaterală, dar în urma decapării mecanice, datorită
adâncimii relativ mici, o parte din el s-a distrus. Peretele şan~ulul se îngustează spre fund. Complexul
s-a conturat cu limite clare, de culoare brună în pământul galben, steril din punct de vedere arheologic. Umplutura omogenă, compactă avea o culoare brună. Nu s-a găsit material arheologic.
Cx_7. (pl. 1/1) L: 0,85 m; 1: 0,85 m; Ac: ~ 141.82 m; A:- 0,65 m.
Groapă de formă relativ circulară cu secţiune în formă de clopot şi cu fund alveolat. Complexul s-a
conturat ca o pată relativ circulară de culoare gri-închis, cu intruziuni de galben. În umplutura gropii
se disting două straturi, unul de pământ lutos, compact de culoare brun-gălbui, şi un strat mai sub~ire de pământ lutos de culoare neagră cu urme de arsură. Materialul arheologic constă din ceramică
şi fragmente osteologice de animal. Ceramica la roată rapidă a fost sub ceramica lucrată cu mâna.

Inventar arheologic:
1. Fragmente de perete a unui vas (2fr), realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu închis (ext.
10YR 4/1), degresat cu nisip, ardere reducătoare.
2. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu închis (ext. 10YR 4/1),
degresat cu nisip, ardere reducătoare.
3. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu închis (ext. 1OYR 411 ),
degresat cu nisip, ardere reducătoare.
4. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu închis (ext. 10YR 3/1),
degresat cu nisip, ardere reducătoare.
5. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu închis (ext. 10YR 4/1),
degresat cu nisip, ardere reducătoare.
6. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu (ext. 1OYR 511 ), degresat
cu nisip, ardere reducătoare.
7. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu închis (ext. 10YR 411),
degresat cu nisip, ardere reducătoare. Decorat cu brâu simplu.
8. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu închis (ext. 10YR 411),
degresat cu nisip, ardere reducătoare.
9. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu închis (ext. 1OYR 311),
degresat cu nisip, ardere reducătoare.
10. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu (ext. 10YR 5/1), degresat
cu nisip, ardere reducătoare. Decorat cu o linie lustruită.
11. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu (ext. 10YR 511), degresat
cu nisip, ardere reducătoare.
12. Capac, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu deschis (ext. 10YR 7/1), degresat cu nisip,
ardere reducătoare, cu decor de linie orizontală realizat prin lustruire pl. 114.
13. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu (ext. 10YR 5/1), degresat
cu nisip, ardere reducătoare.
14. Perete de un vas de provizii, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu (ext. 10YR 5/1),
degresat cu nisip, ardere reducătoare, cu decor de linie vălurită realizat prin lustruire
15. Fragmente de buză a unei oale (6fr), realizate cu mâna, de culoare maronie (ext. 1OYR4/3),
degresat cu nisip si piatră zdrobită, ardere reducătoare în interior, oxidantă incomplet în exterior.
Restaurat parţial Db: 16 cm pl. 1/1.
L: Lungime; 1: lă~ime; Ac: Adâncime de conrurare (cora absolură); A: Adâncime de la conrurare; Db: diamerrul
buzei, G: grosime; fr: fragmente.

'H
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16. Bază de oală (2fr), realizat cu mâna, de culoare maronie (ext. 10YR5/3), degresat cu nisip şi
piatră zdrobită, ardere reducătoare în interior, oxidantă incomplet în exterior. Restaurat parţial,
aparţine de buza de oală nr.15. pl. 113.
17. Bază de oală (2fr), realizat cu mâna, de culoare gri-cărămiziu închis (ext. 5YR4/2), degresat cu
nisip şi piatră zdrobită, ardere reducătoare în interior, oxidantă incomplet în exterior. Restaurată
parţial. Db: pl. 115.
18. Fragmente de buză a unei oale (5fr), realizate cu mâna, de culoare gri-cărămiziu închis (ext.
5YR4/2), degresat cu nisip şi piatră zdrobită, ardere reducătoare în interior, oxidantă incomplet în
exterior. Restaurată parţial, aparţine bazei de oală nr.17. Db: 19 cm, Db: pl. 1/2.
19. Fragment de perete de oală (17fr), realizat cu mâna, de culoare cenuşiu (ext. 1OYR 5/1),
degresat cu nisip, ardere reducătoare.

Cx_10. (pl. 3) L: 1,70 m; 1: 1,70 m; Ac:~ 142.11 m; A:- 2,40 m.
Fântână de formă circulară şi seqiune tronconică alungită (nu s-a săpat până la fundul complexului). Complexul s-a conturat ca o pată galbenă circulară, cu intruziuni de pământ negru pe
margini şi se observa o pată neagră în mijloc. În umplutura complexului se disting mai multe
niveluri de înnămolire a fântânii de culoare cenuşiu, de la -1,70 ma început colmatarea din timpul
existenţei fântânii, de la -1,70 m în sus este colmatat postfolosinţă, nivelurile de colmatare având
o culoare galbenă. De la -1,70 se distinge un strat galben-cenuşiu lutos cu lentile galbene, care s-a
produs probabil în timpul refolosirii gropii. Nu se pot indica amenajări speciale ale pereţilor.
Inventar arheologic:
1. Fragment de perete de vas (oală?), realizat la roata înceată, de culoare maronie deschisă (ext.
1OYR 3/6), degresat cu nisip, pietricele şi mică, ardere reducătoare.
2. Fragment de perete de vas, realizat la roata rapidă, de culoare brun cenuşiu (ext. 1OY3/2),
degresat cu nisip, ardere reducătoare cu miez oxidant
3. Fragment de perete de vas de provizii, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu (ext. 1OYR5/ 1),
degresat cu nisip, ardere reducătoare.
4. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu închis (ext. 1OYR 4/ 1),
degresat cu nisip, ardere reducătoare.
5. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu (ext. 1OYR 611 ), degresat
cu nisip, ardere reducătoare.
6. Buză rotunjită şi răsfrântă orizontal a unei oale, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu închis
(ext. 10YR 3/1), degresat cu nisip, ardere reducătoare, decorată cu linii incizate de mică adâncime
(cu piepten?) Db: 14 cm, pl. 3/4.
7. Fragment de buză de vas (bol semiglobular cu buză îngroşată), realizat la roată rapidă, de culoare
cenuşiu (ext. 1OYR 5/ 1), degresat cu nisip, de ardere reducătoare. Db: 18 cm, pl. 3/2.
8. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu (ext. 1OYR 511), degresat
cu nisip, ardere reducătoare.
9. Fragment de buză de vas (bol conic), realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu deschis (ext.
1OYR 71 1), degresat cu nisip, de ardere reducătoare. Db: 20cm, pl. 3/1.
1O. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu (ext. 10YR 6/1), degresat
cu nisip, ardere reducătoare.
11. Fragment de buză de vas (bol cu pereţi drepţi), realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu deschis (ext. 10YR 7/1), degresat cu nisip, ardere reducătoare. Db: 20cm, pl. 3113.
12. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu (ext. 1OYR 5/ 1), degresat
cu nisip, ardere reducătoare, decorat cu o linie lustruită.
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13. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu (ext. 10YR 611), degresat
cu nisip, ardere reducătoare.
14. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu închis (ext. 10YR 411),
degresat cu nisip, ardere reducătoare.
15. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare maronie (ext. 1OYR 5/6), degresat
cu nisip, ardere reducătoare.
16. Fragment de perete de vas (vas de provizii?), realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu închis
(ext. 10YR 3/1), degresat cu nisip, ardere reducătoare.
17. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu (ext. 10YR5/l), degresat
cu nisip, ardere reducătoare.
18. Fragment de perete de vas (vas globular), realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu (ext.
1OYR5/l), degresat cu nisip, ardere reducătoare, cu suprafaţă lustruită şi decorat cu linii lustruite
orizontal şi vertical pl. 3/5.
19. Fragment de chirpici de dimensiune mare cu urme de nuiele: L: 26 cm, l: 18,4 cm; G: 7,8 cm.

Cx_13. (pl. 1/2) L: 1,25 m; l: 1,15 m; Ac: ~ 142.22 m; A:- 1,34 m
Groapă de formă relativ circulară cu seqiune în formă de clopot şi cu fundul plat. Compexul s-a
conturat ca o pată relativ circulară de culoare neagră, pigmentată cu chirpic. Umplutura gropii este
omogenă, lutoasă, de culoare neagră, intens pigmentată cu chirpici.
Inventar arheologic:
1. Bază de oală, realizat la roată rapidă, de culoare maronie (ext. 1OYR4/4), degresat cu nisip, de
ardere oxidantă cu miez reductant. pl. 4/2.
2. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu (ext. 10YR5/1), degresat
cu nisip, de ardere reducătoare.
3. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu (ext. 1OYR5/ 1), degresat
cu nisip, ardere reducătoare.
4. Bază de oală, realizat la roată rapidă, de culoare maronie (ext. 10YR4/4), degresat cu nisip, de
ardere oxidantă cu miez reductant. pl. 4/4.
5. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare maronie (ext. 10YR6/6), degresat
cu nisip, de ardere oxidantă cu miez reductant.
6. Bază de oală, realizat la roată înceată, de culoare maronie (ext. 5YR4/3), degresat cu nisip, pietricele şi mică, ardere reducătoare. pl. 4/5.
7. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu deschis (ext. 10YR711),
degresat cu nisip, ardere reducătoare.
8. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu (ext. 10YR5/l), degresat
cu nisip, ardere reducătoare.
9. Fragment de buză de vas (bol semiglobular cu buză îngroşată), realizat la roată rapidă, de culoare
cenuşiu închis (ext. 10YR 3/1), degresat cu nisip, ardere reducătoare. Db: 18 cm, pl. 4/1.
1O. Bază de vas (bol?), realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu (ext. 1OYR511), degresat cu nisip,
ardere reducătoare. pl. 4/3.
11. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu (ext. 10YR5/l), degresat
cu nisip, ardere reducătoare.
12. Fragmente de perete de vas (3fr), realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu (ext. 10YR511),
degresat cu nisip, ardere reducătoare.
13. Fragment de gât de vas (oală?), realizat la roată înceată, de culoare neagră (ext. 1OYR 2/ 1),
degresat cu nisip, pietricele şi mică, ardere reducătoare.
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14. Fragment de perete de vas, realizat la roată înceată, de culoare maronie (ext. 5YR4/4), degresat
cu nisip, piatră zdrobită şi mică, ardere reducătoare/oxidantă mixtă.
15. Fragment de perete de vas, realizat la roată înceată, de culoare maronie (ext. 5YR4/4), degresat
cu nisip, piatră zdrobită şi mică, ardere reducătoare/oxidantă mixtă.
16. Fragment de perete de vas, realizat la roată înceată, de culoare maronie (ext. 5YR5/4), degresat
cu nisip, piatră zdrobită şi mică, ardere reducătoare/oxidantă mixtă.
17. Fragment de gât de vas (oală?), realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu închis (ext. 1OYR3/l),
degresat cu nisip, ardere reducătoare.
18. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu închis (ext. 5YR3/l),
degresat cu nisip, de ardere reducătoare.
19. Fragment de piatră de moară manuală din ruf vulcanic. L: 12,4 cm, 1: 7,5 cm, G: 6 cm.
20. Piatră de ascuţit (?) din piatră de râu cu urme de folosire pe suprafaţă. L: 15 cm, 1: 4 cm, G:
2-2,3 cm.

Cx_15. (pl. 113) L: 0,68 m; 1:0,64 m; Ac: T 141.44 m; A:- 0,74 m
Groapă cu formă relativ circulară, cu seeţiune în formă de clopot şi cu fund plat. Complexul s-a
conturat ca o pată circulară de culoare neagră intens pigmentată cu chirpici şi cu urme de arsură.
Umplutura gropii este compactă, luroasă de culoare neagră pigmentată cu chirpic. Deasupra fundului a apărut un strat de 2-3 cm de arsură (în N-E)- pigment de cărbune şi chirpici.
Inventar arheologic:
1. Ulcior realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu (ext. 1OYR6/ 1), degresat cu nisip, ardere reducăroare. Buza ulciorului este rotunjită, toana cu seqiune rotundă porneşte sub buza vasului şi este
lipită de vas la diametru! maxim al acestuia. (pl. 5/1 ).
2. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu (ext. 10YR511), degresat
cu nisip, ardere reducătoare.

Cx_16 (pl. 5.) L: 1,36 m; 1: 1,20 m; Ac: T 142.1 m; A:- 0,68 m
Groapă cu formă relativ circulară, cu pereţi drepţi şi cu fund plat. Complexul s-a conturat ca o pată
circulară de culoare neagră pigmentată cu chirpici şi cărbune. Umplutura gropii este compactă,
luroasă de culoare neagră pigmentată cu chirpici şi cărbune.
Inventar arhologic
1. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu (ext. 1OYR5/ 1), degresat
cu nisip, ardere reducăroare.

Cx_22 (pl. 211) L: 1,62 m; 1: 1,50 m; Ac: T 141.76 m; A:- 1,15 m
Groapă de formă ovală cu pereţi înclinaţi spre N, E şi 5, la V peretele gropii se cuptoreşte.
Complexul s-a conturat ca o pată relativ circulară, de culoare cenuşiu închis. În umplutura complexului
se disting trei straturi mari, cel superior de pământ compact, luros, de culoare cenuşiu, cel mijlociu
de pământ compact, luros, galben-cenuşiu şi cel inferior de pământ compact lutos, de culoare neagră
amestecată cu pământ galben. Pe lateral, în profilul gropii pământul galben reprezintă colmatarea. Nu
s-a găsit material arheologic legat de aşezarea sarmatică, decît contextual şi pe baza umplururii.
Cx_29 (pl. 4) L: 2.82 m; l: 2.55 m; Ac: T 142.2 m; A:- 0,20 m
Locuinţă adâncită, de formă patrulaterală cu colţuri rotunjite, cu pereţi drepţi şi fund alveolat, tăiat
de gropi de animale. Complexul s-a conturat ca o pată dreprunghiulară de culoare cenuşiu închis.
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Axul longitudinal este orientat relativ NE-SV. Umplutura complexului este compactă şi lutoasă de
culoare cenuşiu închis, intes pigmentat cu chirpic. Pe mijlocullaturilor scurte s-au observat urmele
a două gropi de stâlp (Cx_47 şi Cx_67).
Cx_47 (pl. 4) L: 0.22 m; 1: 0.12 m; Ac: ~ 122.2 m; A:- 0,22 m
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereţi arcuiţi, şi cu fund plat. Complexul s-a conturat pe latura
nordică al locuinţei Cx_29 ca o pată ovală. Umplutura complexului este compactă, lutoasă de
culoare cenusiu
, închis.
Cx_67 (pl. 4) L: 0.28 m; 1: 0.17 m; Ac: ~ 122.1 m; A: - 0,30 m
Groapă de stâlp de formă ovală cu pereţi arcuiţi, şi cu fund drept. Complexul s-a conturat pe
latura sudică a locuinţei Cx_29 ca o pată ovală. Umplutura complexului este compactă, lutoasă de
culoare cenusiu
, închis.
Inventar arheologic (Cx_29)
1 Toartă de vas cu seqiune rotundă (ulcior) de culoare cenuşiu (1 OYR5/ 1), degresat cu nisip,
ardere reducătoare pl. 6/3.
2. Oală restaurată (40fr), cu buză răsfrântă spre exterior, tăiată drept, la umeri se lărgeşte şi se
îngustează spre fund, decorată cu linii paralele incizate realizate cu piepten şi cu decor împuns
cu pieptenele, realizat la roată înceată, de culoare maronie (ext. 10YR4/4), de ardere reducătoare/
oxidantă mixtă. Î: 33,5 cm, Db: 24 cm (pl. 6/5)
3. Fragment de bază de vas (tip incert), realizat la roată rapidă, de culoare gri-maroniu (ext.
10YR5/2), degresat cu nisip, ardere reducătoare.
4. Fragment de perete de vas (vas de provizii), realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu (ext.
10YR5/1), degresat cu nisip, ardere reducătoare. Pe suprafaţă se poate observa urme incizate de
granule de nisip în timpul modelării (pl. 6/ 1).
5. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu (ext. 10YR511), degresat
cu nisip, ardere reducătoare. Decorat cu o linie orizontală lustruită
6. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu (ext. 10YR5/1), degresat
cu nisip, ardere reducătoare.
7. Fragmente de perete de vas (2fr), realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu (ext. 10YR5/1),
degresat cu nisip, ardere reducătoare.
8. Fragment de piatră de moară manuală din ruf vulcanic. L: 6,1 cm, l: 3,5 cm, G: 4 cm.

Cx_43 (pl. 2/2) L: 1.40 m; l: 1.24 m; Ac:~ 141.7 m; A:- 1,02 m
Groapă de formă relativ circulară, cu seqiune în formă de clopot şi cu fund alveolat. Complexul
s-a conturat ca o pată rotundă de culoare cenuşiu închis. În umplutura gropii se disting trei mari
straturi succesive, cel superior compact, lutos, de culoare galben cenuşiu cu pigmenţi de chirpici,
cel mijlociu compact, lutos, cenuşiu, şi cel inferior, compact, lutos, de culoare galben închis. În
profilul gropii se observă nivele de colmatare de culoare cenuşiu amestecate cu pământ galben.
Inventar arheologic
1. Fragmente de perete de vas (2fr), realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu (ext. 10YR5/1),
degresat cu nisip, ardere reducătoare.
2. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare brună-cărămizie (ext. 5YR5/4),
degresat cu nisip, ardere reducătoare/oxidantă mixtă.
3. Fragment de buză de vas (tip incert), realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu închis (ext.
10YR311), degresat cu nisip, ardere reducătoare.
4. Fragmente de gât de vas (2fr), realizate la roată rapidă, de culoare brună (ext. 10YR511), degresat
cu nisip, ardere reducătoare.
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5. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu închis (ext. 10YR31l),
degresat cu nisip, ardere reducătoare.
6. Fragmente de perete de vas (2fr), realizate la roată rapidă, de culoare cenuşiu înhisă (ext.
1OYR3/l), degresat cu nisip, ardere reducătoare.
7. Fragment de perete de vas, realizat la roată înceată, de culoare brună (ext. 10YR4/4), degresat
cu nisip, pietricele şi mică, ardere reducătoare/oxidantă mixtă.
8. Bază de vas (Oala), realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu închis (10YR3/l), cu urme de
ardere secundară, degresat cu nisip de granulaţie mare, de ardere reducătoare.
9. Fund de vas (tip incert), realizat la roată rapidă, de culoare brună (ext. 10YR4/4), degresat cu
nisip, de ardere oxidantă.
10. Fragment de piatră de moară manuală (jumătate), din ruf vulcanic. Diam: 32 cm, G: 7-11 cm,
Diam. găurii pentru ax: 3 cm. pl. 8/3.

Cx_46 (pl. 511) L: 0.96 m; l: 0.90 m; Ac: ~ 141.9 m; A:- 0,93 m
Groapă de formă relativ circulară, cu secţiune în formă de clopot şi cu fund alveolat. Complexul
s-a conturat ca o pată rotundă cenuşiu. În umplutura gropii se disting două straturi succesive de
umplutura. Cel superior compact, lutos, de culoare cenuşiu cu pigmenţi de chirpici şi cărbune, cel
inferior compact, lutos, de culoare cenuşiu închis, puţin amestecat cu pământ galben. În profilul
gropii se observă nivele de colmatare de culoare galbenă.
Inventar arheologic
1. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare brun-cărămiziu (ext. 5YR4/3),
degresat cu nisip, ardere oxidantă.
2. Piatră de moară manuală (Întreagă) din tuf vulcanic, de formă convexă. Diam.:37 cm, G: 8 cm,
Diam. găurii pentru ax: 3 cm (partea suprioară). pl. 911.

Cx_ 48 (pl. 5/2) L: 1.70 m; l: 1.42 m; Ac: ~ 142.1 m; A:- 0,70 m
Groapă de formă relativ circulară, cu pereţi oblici spre interior şi cu fund plat. Complexul s-a conturat ca o pată rotundă cenuşiu. Umplutura gropii este compactă, de culoare cenuşiu amestecată
cu pământ galben. Groapa Cx_48 taie la NNV pe groapa Cx_49 din bronz târziu; astfel, au apărut
fragmente ceramice preistorice în umputură.
Inventar arheologic
1. Bază de vas (bol), realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu deschis (ext. 10YR7/l), degresat cu
nisip, ardere reducătoare. Pl.1 0.2.
2. Fragment de perete de vas (ulcior) cu element aplicat la toartă, realizat la roată rapidă, de culoare
cenuşiu (ext. 10YR6/l), degresat cu nisip, de ardere reducătoare. pl. 10/3.
3. Fragment de buză de vas, realizat la roată rapidă, de culoare cărămizie (ext. 5YR5/6), degresat
cu nisip, ardere oxidantă. pl. 10/1.
4. Fragment de perete de vas, realizat la roată rapidă, de culoare maronie (ext. 5YR3/l), degresat
cu nisip, ardere reducătoare/oxidantă mixtă.

Cx_56 (pl. 6) L: 1.02 m; l: 1.00 m; Ac: ~ 142.2 m; A:- 0,86 m
Groapă de formă relativ circulară, cu secţiune în formă de clopot şi cu fund alveolat. Complexul
s-a conturat ca o pată rotundă de culoare cenuşiu. În umplutura gropii se disting trei mari straturi succesive, cel superior compact, lutos, de culoare brună-cenuşiu cu pigmenţi de chirpici, cel
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mijlociu compact, lutos, galben-cenuşiu, amestecat cu pământ brun, şi cel inferior, compact, lutos
de culoare cenuşiu închis, amestecată cu pământ galben. In stratul inferior lentila de pământ
galben reprezintă colmatarea pereţiilor.
Pe fund, lângă latura NNE a apărut un bol întreg cu gura în jos.

Inventar arheologic
1. Bol întreg semiglobular cu buză îngroşată, realizat la roată rapidă, de culoare cenuşiu închis
(ext. 10YR3/1), degresat cu nisip, ardere reducătoare, decorat cu linii paralele incizate realizate cu
pieptenele. Db: 26 cm. pl. 11/1.
2. Râşniţă din gresie. L. 17,5 cm, l: 8 cm, G:4,8 cm. pl. 11/2.

Traces ofa Settlement from the Late Sarmatian-Period
Discovered in Şagu" Site Al_l ",Arad County
The present study is based of the author 's MA thesis defended in 2013 updated with new data revealed by
certain recent researches. The paper envisages the issues related to the settlement system and the material cu/ture
of the settlements du ring the Sarmatian Era in the Lower Mureş Valley.
In the present caseI have chosen part of a settlement from site Şagu A1_1, located on the third terrace of
River Mureş, east of the settlement of Şagu (Arad County). The site has been identified and researched during
the construction of the Arad- Timişoara highway sector, part of the IV pan-European corridor. The discovered
archaeological material, apparently modest but very interesting and the relations indicated by it have determined
me to publish it as a case-study here.
Regarding the settlement system, on this site one can distinguish between two groups ofcomplexes, one in the
southern part and the other in the northern part. In the southern side the settlement consists of one pit-house,
rectangular in ground plan, with a gable roof, storage or household refuse pits, and a water well, while in the
northern part it consists of two household refuse pits and a ditch that forms a rectangular precinct the fonction
of which can be interpreted as an animal pen. On the hasis of the pottery material, typical shapes that can be
included into the late period of the Sarmatian Era are missing, so that one cannot abandon the idea that it
belongs to an earlier habitation horizon. 1 also believe this due to the considerable distance (ca. 100 m) between
the two groups. Specialized literature mentions form-type settlements that can be dated to the late period but in
this case the identification ofpart of the settlement with this model is unsupported due to the smalt quantity of
adobe from the fi/ling ofthe pits, indicating the existence ofground dwellings. 1 was thus able to estima te that the
settlement system seems to have been a denser one.
The great majority of the discovered archaeological material consists ofpottery modeled on the fost-turn ing
potters' wheel, on the slow-turning wheel and by hand, but also by a considerable quantity of lithic material.
Pottery modeled on the fost-turn ing wheel forms the bulk of the discoveries, representing 84%, and this jits the
archaeological picture of the Late Sarmatian Period. On the hasis of a special jug fragment with an element
applied to the handle, one can suspect a direct relation with the territory between rivers Mureş, Tisa, and Crif.
In the Carpathian Basin one can enumerate only two analogies for this type ofjug with an element applied
to the handle, in Apdtfolva and Endrod (Hungary). On the hasis ofAndrea Vaday's observations, this ceramic
type seems to have Oriental archetypes in the area north of the Black Sea.
Through the processing of the archaeological material, based on the analogies provided by the pottery modeled
on the slow-turning potters' wheel, that only represents 10% - characteristic to the late period of the Sarmatian
Era- and on the special fragment ofjug with an element applied to the handle, the part ofsettlement in Şagu can
be dated to approximately the end of the fourth century and the jirst half of the jifth century, contemporary to the
settlements in Oroshdza-Szendsi ut and END0170 (Endrod, Hungary).
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Câteva aspecte ale locuirii medievale timpurii
în partea de nord-vest a României
Ioan Stanciu

Cuvinte cheie: Nord-vestul României, a!ezări medievale timpurii, locuinţe medievale timpurii, structuri amenajate la suprafaţa solului, structuri parţial adâncite, "gropi dreptunghiulare':

Keywords: north-west of Romania, early medieval dwellings, above-ground foatures, sunken-jloored
foatures, "rectangular pits':

semenea situaţiei din restul ţării, investigarea pe teren a aşezărilor medievale timpurii a înregistrat un progres evident pe durata ultimului sfert de veac şi în partea de nord-vest a României,
cu siguranţă datorat în primul rând intensificării cercetărilor arheologice preventive'. În mod
fericit, unele dintre rezultatele importante ale săpăturilor mai noi au fost chiar publicate, o şansă
în plus pentru succinta examinare susţinută acum. În privinţa teritoriului care interesează ("partea
de nord-vest a României", denumire mereu folosită în literatura românească de specialitate), acesta
corespunde unei suprafeţe în jurul a 14.000 km 2 , respectiv regiunilor situate în imediata vecinătate
nord-nord-vestică a bazinului transilvănean, cu actualele judeţe Maramureş, Satu Mare, cea mai
mare parte a judeţului Sălaj şi segmentul nordic al judeţului Bihor. Fără a insista asupra delimită
rilor de ordin geografic, propuse şi discutate în mai multe rânduri 2 , ar fi de spus că simpla examinare a hărţii atrage de la bun început atenţia asupra poziţionării în spaţiul Tisei Superioare, unitate
geografică astăzi separată între hotarele a patru state. Ca urmare, până în zilele noastre, teritoriului
situat la extremitatea nord-vestică a României i-a revenit rolul unui spaţiu de tranziţie şi mijlocire
a legăturilor dintre segmentul nordic al bazinului Tisei Superioare şi mai departe spre vest zonele
situate la nord de cotul Dunării, pe de o parte, cu Transilvania, alături de întreaga Câmpie a Tisei
mijlocii, pe de alta. Cu excepţia câmpiei dintre râul Barcău şi linia actualului oraş Carei, regiunile
care interesează aici au evoluat pe durata dintre ultima treime a sec. VI şi până la sfârşitul sec. VIII
în afara teritoriului direct controlat de către Khaganatul avar.1. În privinţa perioadei precedente,
între cea. mijlocul sec. VI şi mijlocul sec. VII, în bazinul inferior al râului Someş, cu tendinţa înaintării spre Transilvania, de-a lungul văii râului Crasna, a fost determinat un orizont pus pe seama
celei mai vechi prezenţe a slavilor în interiorul bazin ului carpatic4 •
Precizările şi observaţiile ce urmează au fost prilejuite de analiza unora dintre complexele arheologice cercetate în aşezarea medievală timpurie de la Lazuri-Lubi tag (jud. Satu Mare), situată într-o
microzonă care în decursul vremii a aparţinut Câmpiei Sătmarului sau a Someşului. În urma cercetărilor sistematice susţinute între anii 1993-1998 şi 2000-2003 (precedate de sondaje în anii 19771978 şi 1984) a fost dezvelită o suprafaţă de cea. 2300 m 2 care, foarte probabil, a atins un segment din
aria centrală a vechii aşezări, în porţiunea de teren cea mai ridicată, de asemenea un sector periferic,
fiind cercetate în cel din urmă trei fântâni, acestea deja publicate (fig. 1)5. Aşezarea a fost datată ultima

A

Unele precizări, alături de semnalarea câtorva dintre probleme, la Stanciu 201 O.
Spre exemplu, Stanciu 2011, 15-16 şi Gindele 201 O, 9-1 O.
.l Stanciu 2000; Stanciu 2011, 79-89.
1
Stanciu 2011, 91-318, cu trimiteri la catalog, bibliografie şi ilustra~ie.
s Stanciu 20 15.
1

2
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oară în a doua jumătate a sec. VIII şi prima jumătate a sec. IX6 , fiind precedată cu ceva vreme înainte

de o locuire plasată în a doua jumătate a sec. VI- prima treime sau jumătate a sec. VIF.
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i /
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Fig. 1. Lazuri - Lubi tag (jud. Satu Mare), planul săpăturii (1-4) şi situ riie învecinate (5). 2- Secţiunea IV/ 1994-1995. 3- Secţiunea
Vl / 1998. 1- Lazuri- Lubi tag, locuire din diverse perioade. 11-Lazuri-Lubi tag, necropolă tumulară din epoca romană. 111Lazuri - Nagy Bela ret, locuiri din diverse perioade. A- Porţiune de concentrare a ceramicii. B-Suprafaţa investigată. ( -Li mita
fermei (gard ). O - Construcţii în interiorul fermei. E-Drum de pământ. F-Întinderea estimată a aşezării .
Fig. 1. Lazuri - Lubi tag (Satu Mare County), ground plan of the excavation (1-4) and the neighboring sites (5). 2- Section
IV/1994- 1995. 3- Section Vl / 1998.1- Lazuri- Lubi tag, habitation from various periods. 11 - Lazuri-Lubi tag, Roman Era tumular
necropolis. III- Lazuri- Nagy Bela ret, habitations from various periods. A- Pottery concentration area . B- The investigated
area . C- Farm li mit (fence). 0- Constructions insi de the farm . E- Soil road . F- Estimated extent of the settlement.

Problema structurilor construite la suprafaţa vechiului nivel de călcare. Indiferent de
rostul lor, în general construqiile ridicate pe nivelul de călcare al vechilor aşezări 8 sunt dificil de
6

Stanciu 2015, 122, 128- 129.
A se vedea n. 4.
8
Podeaua acestor construcţii putea să se afle mai mult sau mai purin precis la nivelul pe care se călca în aşeza re; de
altfe l, acesta nu întotdeauna posibil de precizat cu strictere. Ch iar amenajarea podelei presupun ea c urărarea ş i nivelarea supraferei corespunzătoare din interiorullocuinrei propriu-zise în primul rând , ceea ce înseamnă o adânci me mai
mare în raport cu spariul din exterior. Este de în reles că în cazul acestor co n str ucţ ii pererii erau sprijiniri pe nivelul de
călcare din aşezare. În practică, amintita diferenră de adâncime nu putea fi prea mare, ceea ce ar însemna 20-30 cm,
sp re exe mplu cazul un ora dintre casele aşezării medievale timpurii de la Bucov, în Muntenia (Comşa 1978, 24) sau al
altor co n str ucţii din mediul slavi lor nord-vestici , indiferent de tehnica în care au fost realizate (Dulinicz 2006, 168,
fig. 62, 174, fig. 72, 180, fig. 83 ş.a . ) . Sunt relative discuriile în l egă tură cu precizarea unei adâncimi maxim e pentru
astfe l de co nstruqii , spre exemp lu 15 cm (Rurrkay 2002a, 271), 20-25 cm (Comşa 1978, 24; Chapelot 1980, 6;
Salkovsky 2001, 16; Salkovsky 2009, 278 ; Klanica 2008, 180) sau 35-45 cm (Musteară 2005, 43; Stanciu 2011,
131-132). Discutabilă este chi ar ş i separa rea, alături de den umiri , dintre bordeie ş i "semibordeie" (spre exemplu
N ea mru 1987; Salkovsky 2001, 16; Salkovsky 2009,273-274, cu trimiteri la bibliografie; Paliga, Teodor E. S. 2009,
11 7, n. 4) . În privinţa bordeiului şi a "semibordeiului", pot fi precizate diferenre rezonabile: la cel dintâi acoperişul
era sprij init pe nivelul de călcare sau îl atinge, pererii fiind co mplet adânciri, la cel de-al doilea pe reţii se aflau parrial
deasupra nivelului de călca re (Dulinicz 2006, 162, cu trimiteri la bibliografie).

7
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identificat. În decursul timpului resturile unor astfel de structuri au fost afectate de lucrările agricole sau eroziunea naturală a terenului, iar atunci când o parte dintre ele pot fi precizate, explicaţiile sunt adeseori nesigure. Totuşi, în legătură directă cu specificul tehnicilor constructive, planul
unor astfel de locuinţe sau anexe gospodăreşti poate fi indicat prin dispoziţia mai mult sau mai
puţin regulată a gropilor de stâlpi, atunci când acestea există, alteori de şanţurile pentru fundarea
pereţilor 9 , uneori chiar de urmele lăsate de bârnele aflate la baza pereţilor de lemn. Alteori, chiar în
lipsa indiciilor amintite, astfel de construcţii pot fi mai mult sau mai puţin clar deduse cu ajutorul
concentrărilor de material, ceramică mai ales, dar şi alte artefacte, eventual lemn şi chirpici ars,
uneori împreună cu resturi ale instalaţiei pentru foc 10 •
O anumită constatare ar putea fi valabilă nu numai pentru spaţiul Europei central-estice
(mediul slavilor vestici), adică diferenţele dintre locuinţele uşor adâncite şi cele considerate a fi de
suprafaţă nu sunt clare, mai curând pot fi precizate situaţii de trecere între cele două forme, iar
diferenţele în această privinţă reprezintă o adaptare flexibilă la condiţiile de la faţa locului 11 • La
fel, ar fi de aşteptat ca poziţionarea geografică a aşezărilor să influenţeze adâncimea diverselor construcţii, cu diferenţe între regiunile înalte şi cele de câmpie, cu soiuri diferite 12 • Specificul climei,
natura solului şi nivelul apei freatice au influenţat într-o măsură sau alta caracteristicile locuinţelor13. Bordeiele propriu-zise nu sunt potrivite regiunilor nisipoase ori cu exces de umezeală, iar
după estimări chiar dacă ceva mai vechi, mai adânci au fost acelea din zona de răspândire a cernoziomului, în răsăritul Europei, unde şi clima este mai rece 14 • Dinspre est spre vest, adâncimea
locuinţelor scade, în regiunile vestice fiind de cele mai multe ori sub o jumătate de metru 1'i. În
legătură cu importanţa factorilor naturali, alături de conservarea unor tradiţii, fară a fi neglijată
chiar funcţionalitatea fiecărei construcţii în parte, ar trebui să spună ceva asumarea premeditată a
unui model de locuinţă sau construcţie în general, de suprafaţă sau adâncită, opţiuni cel mai bine
ilustrate în cazul acelor aşezări unde cele două tipuri coexistă 1 ('.
Posibilitatea existenţei unei astfel de structuri în cazul aşezării de la Lazuri, eventual asociată
unor complexe adâncite, poate fi dezbătută doar în cazul aglomerării de material din suprafeţele
9-10-11/1995 şi 43/2002 (fig. 1/1 şi 2/1). Deşi argumentele sunt indirecte, ca urmare nesigure,
situaţia merită a fi luată în discuţie, cu atât mai mult cu cât pe întreaga suprafaţă cercetată în
aşezare nu au mai fost identificate astfel de contexte, prezenţa ceramicii medievale timpurii fiind
constatată rareori în afara complexelor şi numai în imediata apropiere a acestora.
Începând cu partea inferioară a arăturii, adică de la 20-30 cm şi până la 40 cm, sporadic până
la 50/60 cm adâncime de la suprafaţa actuală, pe o suprafaţă de formă relativ poligonală, măsurând
pe axe cea. 8,8 x 6,5 m, adică aproximativ 57 m 2 (o mică porţiune a rămas în pământul nesăpat,
spre nord-vest) erau concentrate foarte multe fragmente de vase lucrate la roată sau cu mâna, câteva
bucăţi din aşa-numitele "platouri" de lut ars, fragmente de ţesturi şi lipitură de vatră, o bucată
9

În privinra epocii medievale timpurii, dar cu puternice tradirii în timp, exemplare sunt pentru Europa continentală

nord-vestică, cu punct de greutate în regiunile de coastă, construcţiile cu structură regulată de stâlpi, aşa-numitele

Wohnstallhăuser (Langhăuser) sau locuinrele de tip Warendorf(spre exemplu Donat 1980, 11-26; Hamerow 2002,

14-30; Zimmermann 2002). Pentru epoca romană: Braband 1993.
Spre exemplu acele case de la Bucov a căror podea se afla pe nivelul de călcare din aşezare sau foarte aproape de
acesta, pere~ii fiind ridicari pe tălpi de lemn (Comşa 1978, 25-26).
11
Brather 2008, 1O1.
12
Ruttkay 2002a, 275.
u Brather 2008, 98-99.
1
~ Kudrnac 1966, 211; Donat 1970, 261-262; Donat 1975, 117; Donat 1980, 62-63.
IS Donat 1980, harta nr. 8; Brather 2008, 101, 102, fig. 17.
16
Exemplul deja amintitei aşezări de la Bucov ar indica între sec. VIII-X evoluria graduală şi uniformă la nivelul
Întregii aşezări de la bordeie la "case adâncite" (20 cm de la nivelul de călcare), în cele din urmă la case construite la
suprafara solului: etapa I (sec. VIII şi prima jum. a sec. IX), cu bordeie; etapa II (a doua jum. a sec. IX- începutul
sec. X), cu "case adâncite"; etapa III (sec. X), cu "case de suprafară" (Comşa 1978, fig. 4, 147, fig. 8). În ciuda relativ
numeroaselor cazuri când au fost constatate relarii de superpozirie între complexe, această observarie rămâne suspectă.
10
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Fig. 2. Aşezarea de la Lazuri - Lubi tag. 1- Aglomerarea de material din suprafeţele 9- 10- 11/1995,43/2002
gropile de stâlpi învecinate. Legătura dintre acestea sau unele dintre ele şi aglomerarea de material,
re spectiv o construcţie la suprafaţa vechiului nivel de călcare , rămâne nes i gură. la - le-Variante, cu totul
ipotetice, prop use pentru reconstituirea structurii de lemn , admisă fiind posibilitatea existenţei unor
gropi de stâl pi neidentificate. A- Suprafaţa pe care materialul, preponderent ceramică, este concentrat.
B- Gropi de stâlpi . ( - Eventuale gropi de stâlpi, rămase neidentificate.

şi

Fig. 2. The settlement in Lazuri- Lubi tag. 1- Agglomeration of material in surfaces 9- 10- 11/1995, 43/2002
and the neighboring postholes. The connection between them and the agglomeration of material, i.e. a
ground -level construction on the old ground level, remains uncertain . la- lc- The entirely hypothetical
variants ofthe reconstruction of the wooden structure, admitting as possible the existence of unidentified
postholes. A- The surface where the material, preponderantly pottery, is concentrated . B- Postholes.
C- Possible postholes that have remained unidentified .
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de zgură de fier, multe bucăţi relativ mărunte de piatră de carieră, aproape fară excepţie cu urme
de ardere, alături de oase de animale. Aşadar, avem de-a face cu aspectul şi conţinutul umpluturii
obişnuite complexelor (adâncite) din aşezarea medievală timpurie.
Cum nivelul de călcare al aşezării este presupus a fi fost la cea. 20 cm sub suprafaţa actuală,
ar însemna că această "umplutură" evolua pe o adâncime de aproximativ 20-30 cm în stratul de
pământ negru, în mod izolat şi neregulat străpungând în această porţiune a aşezării partea superioară a nivelurilor din perioada Latene (pământ cenuşiu) sau epoca bronzului (pământ argilos,
cafeniu cu tentă gălbuie) (fig. 3). Este de reţinut faptul că nu au fost posibile eventuale precizări
care să indice o relaţie de superpoziţie evidentă între nivelul care conţinea gruparea compactă de
materiale, pe de o parte şi complexele adâncite apărute pe suprafaţa acesteia, pe de alta, cele din
urmă fiind umplute cu acelaşi pământ negru. În termeni siguri, complexele adâncite au fost determinate la orizontală între -50/55 cm, dar prezenţa lor neclară putea fi înregistrată cu cel puţin
10-15 cm mai sus, aşadar, aproape sigur pot fi puse în legătură directă cu nivelul din j urullor.
Este puţin probabil ca o cantitate atât de mare de material să fi fost răvăşită de către plug în
jurul complexelor adâncite, deoarece partea lor superioară a fost distrusă doar pe o adâncime de cel
mult 30-35 cm 17 • La fel de neconvingătoare ar fi trimiterea la un eventual depozit de resturi ale
activităţilor cotidiene, aruncate într-o porţiune de teren în mod premeditat uşor adâncită, după ce
s-ar fi renunţat la folosirea gropilor din această suprafaţă.
Forma relativ regulată a acestei aglomerări (orientată cu lungimea pe direcţia nord-vest- sudest), probabil adâncită în unele porţiuni cu cel mult 20-30 cm faţă de nivelul de călcare din
vechime, sugerează o construcţie sau amenajare oarecare, posibil în legătură cu gropile identificate
în perimetrul său, poate un spaţiu de lucru 18 • Eventuala existenţă a unei împrejmuiri sau chiar
a unei structuri mai complexe, incluzând un acoperiş, poate fi presupusă de asemenea, dar în
lipsa unor argumente convingătoare. Tocmai în vecinătatea acestei suprafeţe au fost identificate
numeroase gropi de stâlpi (majoritatea cu diametre între 20-50 cm), dar, cu o singură excepţie,
da tarea fiecăreia în parte nu este asigurată (fig. 2) 19 • Gruparea celor din partea nord-estică pare
să urmărească un segment din suprafaţa pe care materialele se concentrează, dar ar lipsi tocmai o
groapă din colţ. Cele dinspre sud-vest, relativ ordonate într-un plan rectangular, rămân şi ele la fel
de nesigure în privinţa unei eventuale legături cu structura presupusă. Este redusă posibilitatea de
a dovedi o construcţie mai complexă, rectangulară, de mari dimensiuni (cea. 12 x 9 m, respectiv
suprafaţă de 108 m 2) şi care includea un acoperiş, deoarece ar fi fost necesari mai mulţi stâlpi de
sprijin în interiorul său, eventual rămaşi neidentificaţi (fig. 2/1a). În cazul uneia dintre variantele
propuse spre reconstituire ar putea fi remarcată existenţa unei astfel de linii, pe lăţimea prezumtivei
construcţii. Este vorba despre gropile de stâlpi cu numerele 261, 269, 264, 79 şi 80 (fig. 2/1-1a).
De altfel, în umplutura complexelor 13, 31 şi "30", foarte probabil segmente ale unei singure unităţi (nu au fost
integral cercetate), a fost găsită foarte puţină ceramică, fragmente mărunte din pereţii unor oale mai ales, aparţinând
categoriilor obişnuite aşezării, fragmente mici de vălătuci, din nou pietre, unele arse şi oase de animale.
18
Semnificaţia prezenţei unei bucăţi de zgură de fier nu trebuie exagerată. Dar la aproximativ 17 m spre sud-est, în
suprafaţa 40 (fig. 1/1), au fost găsite la adâncimea aproximativă a nivelului de călcare din aşezare, alături de câteva
cioburi medievale timpurii, un fragment dintr-o gresie pentru ascuţit sau şlefuit, împreună cu două dălţi din fier.
19
Identificarea lor a fost posibilă spre baza stratului de pământ negru ori imediat sub acesta. Unele dintre ele stră
pungeau nivelul preistoric, aşadar sunt ulterioare. În unele dintre ele au fost găsite ciobuleţe preistorice ori din epoca
romană, eventual rulate în gropi medievale timpurii. Au fost excluse cele aflate în mod sigur în legătură cu complexe
preistorice sau din epoca romană. Este foarte posibil ca unele gropi de stâlpi medievale timpurii să nu fi fost identificate, mai ales acelea care puteau să străpungă umplutura unor complexe cronologic anterioare, aşadar fiind imposibil
de determinat. Sigur se aAă în legătură cu locuirea medievală timpurie groapa 255, care intersecta o locuinţă din sec.
VI-VII, foarte probabil şi cea aproape lipită de ea (nr. 256), dar ambele se aAau prea departe faţă de celelalte. Gropile
25a şi 25b au fost puse în eventuală legătură cu o locuinţă din sec. VI-VII (Stanciu 2011, 658, pl. 48/1). Gropile 69
şi 70 se aAau într-o poziţie relativ dubioasă, chiar pe marginea unui complex din epoca romană (Matei, Stanciu 2000,
154, fig. 20/1). Eventual, gruparea celor dinspre sud-vest ar putea avea legătură cu un complex adâncit preistoric
situat în proximitate.
17
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Fig. 3. Aşezarea de la Lazuri- Lubi tag. Stratigrafia din porţiunea presupusei structuri la suprafaţa vechiului nivel de călcare
(suprafeţele 9- 10- 11/ 1995 şi 43/2002; a se vedea şi fig. 1). 1- Martorul dintre suprafeţele 9/10. 2- Segment din peretele
care delimita spre sud -vest ace leaşi suprafeţe . A- Pă mânt negru-cenuşiu ( arătura ). B- Pământ negru, afânat în porţiunea
complexelor. C- Pământ cenuşiu (nivel şi complexe din epoca romană ) . O - Pământ cenuşiu - gălbui, argilos (nivel şi complexe
din perioada La Tene C) . E - Pământ cenuşiu amestcat cu argilă galbenă (complex din prima vârstă a fierului) . F- Pământ
cafeniu - gălbui (nivel şi complexe din epoca bronzului). G- Pământ negru amestecat cu argilă galbenă (intervenţie de animal) .
H -Argilă galbenă , tentă roşcată în profunzime (sterilul arheologic). 1 -Argilă galbenă amestecată cu pământ cenuşiu. J-Oase
de animale. K-Zgură de fier. L- Fragmente ceramice. M - Pământ şi lipitură arsă . N- Pietre arse.
Fig. 3. The settlement in Lazuri - Lubi tag. The stratigraphy in the area of the presumed structure from the old ground level
(surfaces 9- 10- 11/ 1995 and 43/ 2002; see also fig. 1). 1- The outlier between surfaces 9 and 10. 2-Segment ofthe wall separating
the same surfaces from the south -west. A- Biack-gray so il (plowing). B- Biack soil, aired in the sector of the features. C-Gray
soil (Roman Era layer and features). D- Yellow-gray soil, clayish (Latene C Period layer and features) . E- Gray soil mixed with
yellow clay (First lron Age feature). F-Yellow-brown soil (Bronze Age layer and features). G- Biack soil mixed with yellow clay
(animal intervention). H- Yellow clay, reddish hue in depth (the archaeological sterile). 1- Yellow clay mixed with gray soil.
J- Animal bones. K- lron slug. L- Pottery fragments. M- Soil and burnt clay covering. N- Burnt stones.

În interiorul Khaganatului avar locuinţe şi alte construcţii la suprafaţa solului, uneori de dimensiuni mari, au fost semnalate doar din aşezarea de la Kolked-Feketekapu, planul unora dintre ele
nefiind reconstituibil 20 • Spre comparaţie, chiar dacă exemplul ilustrează o regiune mai îndepăr
tată ş i ambianţa altui mediu cultural , într-o aşezare medievală timpurie în care problema datării
gropilor de stâlpi nu se pune, de asemenea planurile unor construcţii de suprafaţă cu dimensiuni
asemănătoare ipoteticei structuri de la Lazuri nu sunt întotdeauna prea uşor de descifrat, cel puţin
la prima vedere 21 •
H aj nal2009, 92-96, 94, fig. 3, 96, fig. 4. În regiunea Tisei superioare, respectiv în apropierea nord-vestică a aşeză
rii de la Lazuri , construcţii la s uprafa~a solului, cu re ~ea regulată de stâlpi, uneori în interiorul lor cu gropi mai mari,
de cele mai multe ori de formă rectangulară, ex istă în aşezarea de la Vasarosnameny-Gergelyiugornya, din Ungaria
nord-est ică (Erdelyi, Szimonova 1985, 380, fig. 2/seqiunea VII, 381, fig . 3/seqiunile II, VII-VIII, XII, XIV, XVII).
21
Aşezarea de la D evelier-Co urretelle (în canronul Jura, din partea nord-vestică a Elveţiei), locuită între mijlocul
20

https://biblioteca-digitala.ro

51

CÂTEVA ASPECTE ALE LOCUIRII MEDIEVALE TIMPURII
.------------------------------------14
13
12
Il
Q)

><

Q)

0..

10
9

E 8
o
u
7
Q)

-o
.....
·~

6

1:::

4

E 5
::l
3
2
1

••

o

1
0- 10

11 -20

7 1 -~0

6 1-70

21-JO

Rl-90 91 - 100 101 - 1101 11 - 120121 - 13013 1- 140141 - 150

Adâncimi (intervale din zece în zece centimetri)

8

A

o

]

c

o

E

F

G

60
50

E- 4o

o
~

30

...
""§

10

"O

c

o
10 ( 11.90%)

6 (7, 14%)

Fig. 4. Adâncimile unor locuinţe şi construcţii anexe în aşezări din nord-vestul României mai bine cercetatate. A- Lazuri - Lubi
tag, jud . Satu Mare. B-Lăpuşel-Ciurgău, jud . Maramureş: sec. VIII (după Stanciu 1994). C- Porţ- La baraj, jud. Sălaj : punct de
greutate sec. VIII (după Matei, Băcueţ-Crişan 2011). D-Popeni-Pe pogor, jud . Sălaj: a doua jum. a sec. VII - prima jum . a sec. VIII
(după Băcueţ-Crişan 2006) . E-Cuceu - Valea Bochii,jud . Sălaj: a douajum. a sec. VIII - primajum. a sec. IX (după Băcueţ - Crişan
2006). F-Bobota - Pe vale/lertaş,jud . Sălaj : punct de greutate sec. VIII (după Băcueţ-Crişan 2010) . G -Aghireş- Sub păşune : sec.
VIII- începutul sau prima jum. a sec. IX (după Băcueţ-Crişan et al. 2009).
Fig. 4. The depths of certain dwellings and annex buildings in better researched settlements from north -western Romania.
A-Lazuri-Lubi tag, Satu Mare County. B-Lăpuşel -Ciurgău, Maramureş County: eighth century (taken from Stanciu 1994). CPorţ-La baraj, Sălaj County: weight point, eighth century (taken from Matei, Băcueţ- Crişan 2011) . D- Popeni - Pe pogor, Sălaj
County: second half of the seventh century - first half of the eighth century (taken from Băcueţ-Crişan 2006). E- Cuceu - Valea
Bochii, Sălaj County: second half of the eighth century- first half of the ninth century (taken from Băcueţ-Crişan 2006) . FBobota-Pe vale/lertaş, Sălaj County: around the eighth century (taken from Băcueţ-Crişan 2010) . G-Aghireş- Sub păşune :
eighth century- beginning or first half of the ninth century (taken from Băcueţ- Crişan et al. 2009).

sec. VI şi mijlocul sec. VIII. Au fost cercetate acolo şase ferme şi câteva spaţii definite ca "zo ne de lucru": FedericiSchenardi, Fellner 2004, 24, fig. 15 , 25, fig. 16, 28, fig. 20-21, 64, fig. 68 ş.a., iar pentru datare paginile 94-95, 104,
110, 124, 130, 135, 157, 165. Pentru o regiune înveci nată celei amintite, o amplă sinteză în privinţa aşezărilor de
acest fel şi a locuirii rurale din nord-vestul Franţei între secolele IV-XII la Peytremann 2003. Desigur, modelul aşeză
rii de la Lazuri (de fapt, doar cu un segment cunoscut) nu poate fi comparat cu cele la care s-a tacut trimitere, und e
casele propriu-zise şi o bună parte dintre anexele cu rol economic au fost construite la suprafaţă, cu întreaga structură
bazată pe stâlpi. Aproape peste tot sunt prezente şi construcţiile adâncite (frecvent cu reţea de stâlpi), alături de locuinţele propriu-zise, fiind mai mici şi de regulă rară instalaţi e pentru încălzit. De cele mai multe ori acestea sunt puse
în legătură cu anumite activităţi domestice sau artizanale, rară a fi exclusă posibilitatea ca uneori să fi fost locuinţe ale
populaţiei servite sau ale unor grupuri în mişcare (Chapelot 1980; Hamerow 2002, 31-35). Pentru diferenţele dintre
aşezările din vestul Europei şi cele din mediul slavilor nord-vestici ră mân valabile observaţii formulate cu mai multă
vreme în urmă (Donat 1980, 125-131).
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Locuinţele şi în general construCţiile la suprafaţa solului nu sunt caracteristice aşezărilor din
spaţiul pus pe seama locuirii slave din secolele VI-VII, ele fiind puţine, indiferent de tehnica realizării, chiar pe durata următoarele două secole 22 • Cu atât mai mult cele cu suprastructura sprijinită
pe stâlpi, uneori cu suprafaţă considerabilă, a căror prezenţă este izolată şi începând abia cu sec.
IX, mai ales în legătură cu centrele comerciale de pe coasta sudică a Mării Baltice (cu locuitori
scandinavi) sau cu spaţiile rezidenţiale ale elitei regatului moravian, în general fiind raportate la
schimbările social-economice şi politice produse spre finalul mileniului 1 p.Chr. 23 •
Indiferent de explicaţii, printre care nu în ultimul rând ar fi aceea că de regulă sunt slab conservare, ca urmare dificil de identificat, este susţinută părerea că structurile la suprafaţa solului

sunt puţine pe durata secolelor VII-IX/X în partea de nord-vest a României şi pe întreg teritoriul
ţării în generaF 4 • Totuşi, această constatare, mai degrabă un reflex la bibliografia generală, nu pare
să reflecte situaţia mai precisă din regiunea care ne interesează. Chiar dacă numărul aşezărilor
investigate în măsură mai mare este încă redus în nord-vestul României, informaţiile oferite de
cercetările mai noi au susţinut observaţia formulată nu demult, că aceste construCţii ar alcătui aici
o grupă relativ bine reprezentată 25 • O examinare mai detaliată a situaţiei cunoscute acum confirmă
cel puţin observaţia că numeroase sunt acelea cu adâncimi mici. Din 84 de construCţii (locuinţe
propriu-zise, anexe gospodăreşti) înregistrate din siruri mai bine cercetate, 60 au adâncime determinată între O şi 30 cm, iar dacă le luăm în seamă şi pe cele cu adâncimi între 31-50 cm (în număr
de 1O), arunci intervine imaginea unei serii de aşezări în care locuinţele uşor adâncite sunt categoric dominante, cu uşor peste 80 de procente. Sunt de remarcat aşezările unde construCţiile cu
Salkovsky 2001, 56. Cu privire la Europa central-nord-vestică, pentru da tarea târzie, începând cu sec. IX, a celor
construire în tehnica bârnelor suprapuse: Chudziak 1988a; Chudziak 1988b; Kobylinski 1988, 11 O; Salkovsky 2001,
57-58, 130; Brather 2008, 102-104. Toruşi, în mediul slavilor nord-vestici ar exista locuin{e şi alte consrruqii de
suprafară din sec. VII-Vlll, deşi purine (grupa A), în unele zone fiind caracteristice unei locuiri mixte slava-scandinave; ar fi de admis chiar utilizarea tehnicii bârnelor suprapuse, cel pu{in începând cu sec. VIII (Dulinicz 2006, 167186, 283). În Slovacia sunt aproape necunoscute pe durata secolelor Vl-XI (Rurrkay 2002a, 274). Spre deosebire,
în Moravia secolului IX, locuinrele de suprafară, cu consrruqie de stâlpi de cele mai multe ori, erau mai numeroase,
presupunându-se că rolul lor era mai important decât se crede de obicei. Tot acolo, rolul consrruqiilor adâncite scade
în mod evident abia în sec. XI-XII (Rurrkay 2002a, 269, 274-275).
21
· Salkovsky 2001, 59-69, 131; Brather 2008, 104-106; Machacek 2010, 92-112. Datarea mai timpurie a unor
astfel de consrruqii la extremitatea nord-vestică a locuirii slave (Donat 1980, 26-29) a fost contrazisă (Brather 2008,
104 şi n. 10). Eventuale exemple, dar foarte purine, la Dulinicz 2006, 186, 191-192.
2
" Pentru Transilvania şi vestul României a se vedea Vizauer 2008, 69 şi Mare 2004, 90. În Muntenia nu sunt atât
de purine, dacă luăm în seamă o evidenră mai recentă. Din 325 de locuin{e, probabil şi alte construqii înregistrate
(marea majoritate de formă recrangulară), 82 sunt de suprafară, cele mai multe în interiorul aceleiaşi aşezări fiind
identificate la Bucov-Tioca (Ciupercă 2012, 198-201 ). În privinra utilizării pe durată lungă a bordeie lor veritabile,
în anumite regiuni cel pu{in, este exemplară aşezarea de la Coconi, în partea de sud a Câmpiei Munteniei, cu o locuire distribuită în trei etape, de la finalul sec. XIV până spre mijlocul sec. XV (Constantinescu 1972, 35-53, 66-73).
2
' Băcuer-Crişan 2014, 56. Deşi rămâne problematică delimitarea adâncimii acestor construqii în funqie de nivelul
de călcare din vechile aşezări, mai ales arunci când anumite împrejurări narurale au provocat eroziunea solului, depunerea aluviunilor sau a unor straruri suplimentare de pământ, ca urmare a alunecărilor de teren. În prima siruarie s-ar
putea afla cel purin o parte a aşezării de la Porr-La baraj, cu unele dintre construqii situate în pantă (Matei, Băcuer
Crişan 2011, 87-88, pl. 3-4). Peste nivelul de călcare al aşezării de la Bobora-Pe vale, astăzi tăiată de canalul Crasnei,
s-a depus un strat consistent de aluviune (Băcuer-Crişan 201 O, 9, 12). În cea de la Aghireş-Sub păşune au fost
remarcate straturi succesive alunecare de pe o pantă învecinată (Băcuer-Crişan et al. 2009, 25-26). Vetrele, eventual
alte instalarii pentru foc în aer liber, deşi uneori uşor adâncite în cursul amenajării, ar trebui să indice în termeni mai
precişi suprafara pe care se călca. Este bun exemplul aşezării de la Lăpuşel, cu o vatră şi un cuptor din pietre precizate
la 30 cm adâncime de la suprafara actuală (Stanciu 1994, 294). La Porţ, o astfel de vatră a fost identificată la 35 cm
adâncime, dar unul dintre complexe a apărut deja la 15 cm de la suprafara actuală, foarte probabil datorită erodării
solului în decursul vremii (Marei, Băcuer-Crişan 2011, 19, 90, pl. 6, 33, 127, pl. 43). La Cuceu-Valea Bochii o altă
vatră a fost găsit la 35 cm adâncime (Băcuer-Crişan 2006, 31, 132, pl. 49), iar la Aghireş-Sub păşune astfel de vetre
au fost identificare între 58 cm- 75 cm adâncime de la suprafara de acum (Băcuer-Crişan et. al. 2009, 31, 33, 3-37,
cu trimiteri la ilustra{ie). Toruşi, un astfel de calcul nu ar schimba prea mult valorile pentru adâncimile reale propuse,
doar cu cel mult 10-15 cm în plus.
22
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adâncimi foarte mici sunt foarte bine reprezentate, adică acelea de la Porţ şi Aghireş. În aşezarea de
la Bobota, multe construcţii presupuse a fi fost de suprafaţă sunt asociate altora adâncite cu peste
50 cm, iar în cea de la Lazuri se află cele mai adânci (fig. 4).
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Fig. 5. Aşezarea de la Lăpuşel-Ciurgău (jud. Maramureş). Structuri la suprafaţa solului, cu reţea de stâlpi (după
Stanciu 1994). A-Gropi de stâlpi . B-Vatră. C-Pietre de râu şi bucăţi de gresie, arse. Nu este exclus, dar mai puţin
probabil, ca locuinţa 2 să aparţină locuirii din epoca romană .
Fig. 5. The settlement in Lăpuşel - Ciurgău (Maramureş County). Above-the-ground structures, with a network of
posts (taken from Stanciu 1994). A-Postholes. B-Hearth. C-River stones and sandstone pieces, burnt. It should
not be excluded, though it is less likely, that dwelling 2 belongs to the Roman Era .
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Complexul L4

Fig. 6. Aşezarea de la Bobota - Pe vale/lertaş {jud. Sălaj ). Structuri la suprafaţa solului, cu reţea de stâlpi (prelucrare grafică
2010) . A- Gropi de stâlpi. B- Biocuri de gresie. (-Pietre de râu. O-Fragmente ceramice.

după Băcueţ- Crişan

Fig. 6. The settlement in Bobota - Pe vale/lertaş ( Sălaj County). Above-the-ground structures, with a network of posts
(graphic processing after Băcueţ-Crişan 2010) . A- Postholes. B- Sandstone blocks. C- River stones. D-Pottery fragments.

Par să fie relativ bine reprezentate în nord-vestul României chiar acele structuri la suprafaţa
solului a căror construcţie a fost bazată pe utilizarea stâlpilor6 . Aproape întotdeauna au planul de
formă dreptunghiulară , cu o distribuţie mai mult (figurile: 5/locuinţa 1; 71 1) 27 sau mai puţin regulată a reţelei de stâlpi (figurile: 5/locuinţa 3; 6; 7 /2; 8)2 8 . Deşi a fost doar semnalată, aşezarea de la
Margine (jud. Bihor, în segmentul mijlociu al văii Barcăului) , datată în sec. VIII-IX, atrage atenţia
prin preponderenţa construqiilor ridicate la suprafaţa vechiului nivel de călcare, uneori asociate cu
complexe uşor adâncite, într-un caz cel puţin şi cu un cuptor de piatră (fig. 7 /3) 29 •
În aşezarea de la Zalău- Valea răchişorii/Palvar o astfel de locuinţă, cu cuptor din piatră, din
păcate incomplet cercetată, impresionează prin dimensiuni , lungimea sa depăşind 6,9 m (fig. 8/L.12001) 30. Apariţia sa atrage în mod deosebit atenţia, deoarece mai nou aşezarea a fost pusă în
legătură directă cu cimitirul situat în vecinătatea nemijlocită (morminte de inhumaţie, orientate
vest-est) şi cu o fortificaţie de pământ şi lemn, întreg ansamblul fiind datat de la începutul sec. X
În funqie de specificul umplururii , uneori gropi le de stâlpi sunt dificil de surprins, alteori cu datări riscante în ~e
zările pluristrarificate. Nu în ultimul rând, săpăru ril e prin intermedi ul seqiunilor, mai înguste sau mai late, practicate
pe durată lun gă în Români a, au putut să împiedice identificarea unor planuri coerente. În privinţa dificultăţii de a
determina co nstruq iile la s uprafaţa solului cu st ructură de stâlpi, alte observaţii la Machicek 201 O, 92-93.
27
Printre construqiile cu stâlpi , de obicei de mari dim ensiuni , structuri dreptunghiulare uneori cu mărime apropiată
de a celei de la Lăpuşel , cu stâlpi în fiecare co lţ şi câte unul pe mijlocul laturilor lungi (de obicei rară instalaţie de
foc, probabil cu funqii eco nomice), apar în centrele proro-urbane din Europa central-estică, ca la Breclav-Pohansko
spre exemplu (Machicek 2010, 97, fig. 31/6, 16, 24). În Europa vestică, nordul Franţei cel puţin, construqii ca cea
de la Lăpuşel , de regulă mai mari ş i fără instala~ie de foc, par să fie frecvente între secolele VI - IX/X (Peytremann
2003, spre exemplu 11 4, 123, 115, fig. 15/7, 158, fig. 44/2 , 172, fig. 53/aşezarea Dury "le Moulin", 218, fig. 8116
ş.a . ) . Reprezintă un model simplu, în epoca romană constatabil şi în nord-vestul României, cu dimensiuni între
1,5-2 x 3-5 m, dar în mod constant aceste construqii sunt lipsite de instalaţie pentru foc (Gindele, Isrvinovits 2009,
16, 486, fig. 3; G indele 2010 , 149). Nu poate fi exclusă posibilitatea ca locuinţa 2 de la Lăpuşel să aparţină locuirii
din epoca rom ană, deşi ea a fost datată prin ceramica găsită pe întreaga sa suprafaţă (în jurul vetrei se aflau şi câteva
c iobuleţe din epoca romană). Vezi Stanciu 1994, 279.
28
Prin dimensiuni şi structura reţelei de stâlp sunt de alăturat altor construqii de acest fel din Europa central-estică,
datate între secolele IX- XI. Spre exemplu Salkovsky 2001, 65 , fig. 35/2-4, 66, fig. 36/1, 3.
29
Crişan et al. 2005.
30
B ăcueţ-Crişan S., B ăcueţ-Crişan O. 2003,41-42 , 173, pl. 76.
26
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solului, cu reţea de stâlpi. 1- Badon- La R ă stignire {jud . S ă laj), complexul Ll . 2{jud . Sălaj) , complexul C.7 /2006 (prelucrare grafi că după Băcueţ- Crişan 2007) . 3- Margine
{jud . Bihor), structură identificată în S 009/2004 (după Crişan , Marta et al. 2005). A- Gropi de stâlpi . B- Pietre.
( - Fragmente ceramice. O- Lemn carbonizat.
Fig. 7. Structuri la

suprafaţa

Marca-Primăria nouă

Fig. 7. Above-the-ground structures, with a network of posts. 1- Badon- La Răstignire (Sălaj County) , feature
Ll . 2-Marca - Primăria nouă (Sălaj County), feature C.7 /2006 (graphic processing after Băcueţ- Crişan 2007) . 3Margine (Bihor County), structure identified inS 009/2004 (taken from Crişan , Marta et al. 2005). A- Postholes .
B- Rocks. C-Pottery fragments . 0 - Charred wood .

(eventual de la sfârşitul sec. IX) până în a doua jumătate a veacului, cu o evolurie pe durata mai
multor etape 31• Eventual, dacă rezultatele viitoarelor investigarii de acolo vor confirma aceas tă
presupunere, ar însemna că avem de-a face cu o situarie arheologică ce ar putea fi se mn i fi cativă
Băcue ţ-Crişan 2015 , 17- 19. Ini ţi al aşezarea a fost da ta tă în perioad a seco lelor IX-X o ri la finalul sec. IX ş i începutul sec. X ( B ăcue ţ-C r i şan S., B ăcue ţ-Cri şa n D . 2003, 65). Ansamblul sirurilo r d e la Za l ă u- Palvar se a A ă la po alele

31

Munţilor Meseş, într-o pozi ţ i e d e co ntrol a accesului spre T ran silvania.
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Fig. 8. Zalău -Valea răchişorii / Pălvăr. Locuinţe la suprafaţa solului, cu reţea de stâlpi (prelucrare grafică după
Băcueţ- Crişan S., Băcueţ-Crişan D. 2003). A- Gropi de stâlpi. B- Fragmente ceramice . C-Vatră (lipitură arsă).
O - Piatră (gresie şi piatră de râu) . E- Amprenta tălpii peretelui . F-Resturi ale peretelui (chirpici).
Fig. 8. Zalău -Valea răchişorii/Pălvăr. Ground dwellings with a network of posts (graphic processing after
Băcueţ- Crişan S., B ă cueţ- Cr i şan D. 2003}. A- Postholes. B-Pottery fragments. C-Hearth (burnt clay covering) .
D- Rock (sandstone and river rock). E- lmprint of the wall 's sole . F- Wall remains (adobe).
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pentru transformările petrecute în nord-vestul României în direcţia societă~ii medievale, în relativ
consens cu evolu~iile caracteristice Europei central-estice spre sfârşitul mileniului 1: apari~ia unor
centre rezidenţiale cu funcţii militar-politice şi economice, eviden~ierea unei elite sociale, cel din
urmă fenomen probabil ilustrat şi prin apariţia caselor de mari dimensiuni, neobişnuite aşezărilor
din perioada anterioară 32 •
Din aşezarea de la Por~-La baraj (jud. Sălaj) atrag aten~ia patru construcţii de suprafa~ă,
două dintre ele cu planul de formă relativ circulară şi eleva~ie sprijinită de stâlpi (C. 5 şi C. 17;
fig. 9 şi 1O), celelalte de formă relativ rectangulară, au colţuri rotunjite (C. 19 şi C. 20), doar
în cazul uneia dintre ele fiind precizată o singură groapă de stâlp. De fapt este vorba despre
structuri care la orizontală aveau formele menţionate, cu spaţiul util delimitat prin "şan~uri"
puţin adâncite faţă de vechiul nivel de călcare şi destul de înguste, locul intrării fiind indicat la
primele două prin întreruperi ale acestor incinte 33 • În cazul C. 5 au fost identificate trei gropi
de stâlpi dispuse axial, una în acel şan~, alte două în afara acestuia, spre interior, fiind posibil
să fi existat chiar un al patrulea element de sus~inere, încadrat simetric în această reţea, dar cu
o groapă rămasă neidentificată ori nu s-a păstrat, mai ales că ele erau pu~in adânci. În centrul
construcţiei se afla de asemenea un stâlp, iar în apropierea acestuia altul mai mic, într-o pozi~ie
curioasă, adică tocmai pe locul unei vetre probabil delimitată cu pietre (fig. 9). În orice caz,
distribuţia stâlpilor sugerează un acoperiş conic. În legătură cu C. 17 au fost identificate doar
trei gropi de stâlpi, dispuse într-un plan triunghiular, în interiorul acelui şăn~uleţ (fig. 1O). Deşi
situaţia este curioasă, o singură groapă de stâlp a fost identificată în col~ul sud-estic al şan~ului
care delimita C. 20. Cu excep~ia C. 17 au fost găsite instala~ii pentru foc sau urmele acestora,
respectiv vetre amenajare în alveolări superficiale ale podelei (C. 5 şi C. 19) sau chiar cuptor
de piatră (C. 20).
Din 33 de complexe medievale timpurii cercetate în această aşezare, cele 9 locuin~e, 8 anexe
gospodăreşti şi 4 "construcţii speciale" reprezintă aproape două treimi, diferen~a fiind dată de mai
multe gropi menajere şi o vatră în aer liber. Structurilor delimitate prin acele şan~uri le revine uşor
peste 19 procente. Suprafe~ele utile ale acestor construcţii, adică spa~iul delimitat perimetral prin
şanţuri, variază de la cea. 19 m 2 (C. 17) până la cea. 50 m 2 (C. 5)3 4 • Aşadar, sunt construcţii de
dimensiuni mari, mai ales C. 5, necaracteristice aşezărilor medievale timpurii obişnuite. În şan
~urile care delimitau complexele 17 şi mai ales 19 au fost găsite pietre, fragmente din blocuri de
micaşist, alături de piatră de râu. Autorii cercetărilor de acolo ridică o serie de întrebări în legătură
cu tehnica de construcţie a acestor structuri deosebite şi rolul lor, dar explica~iile sunt vagi şi nu
întotdeauna consecvente. În legătură cuC. 5 s-a propus o construcţie cu stâlpi şi pere~i din nuiele
împletite, se are în vedere o eleva~ie de lemn pe temelie de piatră în cazul C. 19, iar în cazul C. 20
întreaga structură ar fi fost sprijinită pe "tălpi" de lemn. C. 5 ar fi îndeplinit rolul unei locuin~e
propriu-zise, ca şi C. 20, dar este acceptată pentru prima o funcţie dublă, adică şi aceea a unui adă
post pentru animale. Deoarece în C. 17 au fost găsite câteva unelte şi nu avea instala~ie de încălzit,
această construcţie ar fi fost un atelier, o funcţie dublă (locuin~ă/atelier sau şopron) fiind propusă
şi pentru C. 19 35 •

Pentru dinamica şi conţinutul complex al acestor evoluţii, a se vedea modelul folosit în legătură cu situ! medieval
timpuriu de la Bfeclav-Pohansko, în Moravia (Machacek 201 O, 432--471). În contextul unei discuţii despre srructurarea elitelor şi a centrelor de putere în Transilvania a fost inclus şi cimitirul de la Zalău-Palvar, fiind indicate unele
aspecte care ar scugerea diferenţieri sociale în interiorul comunităţii de acolo, respectiv prezenţa sicrielor de lemn
prinse cu scoabe de fier, dar şi a unor artefacte mai rare (Băcueţ-Crişan 20 12).
33
Matei, Băcueţ-Crişan 2011,35--40,56-59, 105-106, pl. 21 şi 22, 129, pl. 45, 143, pl. 59, 145, pl. 61, 184-186,
pl. 100-102, 189, pl. 105, 199, pl. 115/3.
3
~ C. 19 şi C. 20 au suprafaţă de cea. 20 m 2 •
.Js Matei, Băcueţ-Crişan 2011, 56-59.
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Fig. 9. Aşezarea de la Porţ- La baraj {jud . Sălaj ). Complexul C. 5/2007 (prelucrare grafică după Matei, Băcueţ-Crişan
2011 ). A- Gropi de stâlpi. B- Partea uşor adâncită a construcţiei . C-Argilă galben-maronie (sterilul arheologic) .
O -Vatră (li pitură arsă) . E- Pietre ( micaşist şi piatră de râu) . F-Cărbune.
Fig. 9. The settlement in Porţ- La baraj (Sălaj County). Feature C. 5/2007 (graphic processing after Matei, Băcueţ
2011) . A- Postholes. B- The slightly dug-i n partofthe construction. C-Brown-yellow clay (the archaeological
sterile). D- Hearth (burnt clay covering). E- Rocks (micaschist and river rocks) . F-Coal.
Crişan
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Indiferent de forma
...
35tm
în ansamblu a acestor
structuri,
presupusa
N
extremă
variabilitate
a tehnicilor de construcţie rămâne sus...
40cm
pectă. Cel puţin în
cazurile C. 5 si C. 17
acele şanţuri delimitează suprafeţe utile
aproape circulare, iar
reţeaua de stâlpi indică
un acoperiş conic, astfel
că asemănarea cu iurtele răsări te ne a atras
chiar atentia autorilor36 •
Locuinţe
sau
construcţii cu alte funcţii,
ua
...
J5nn
de formă circulară în
plan, mai mult sau mai
puţin adâncite şi a căror
elevaţie era sprijinită
pe stâlpi, sunt cunoscute în spaţiile învecinate părţii de nordvest a României, desi
exemplele nu sunt prea
numeroase 37 •
Identic
structurilor 19 si 20
de la Porţ, cu aproape
aceleasi dimensiuni si
Fig. 10. Aşezarea de la Porţ- La baraj {jud. Sălaj). Complexul C. 17/2007 (prelucrare grafică
celelalte caracteristici după Matei, Băcueţ- Crişan 2011) . A-Gropi de stâlpi. B-Partea uşor adâncită a construcţiei .
(prezenţa pietrelor în C-Pietre (micaşist şi piatră de râu) . O -Argilă galben -maronie (sterilul arheologic).
acel şănţuleţ, urme ale Fig.10. The settlement in Porţ-La baraj (Sălaj County) . Feature C.l7/2007 (graphic processing
after Matei, Băcueţ-Crişan 2011). A-Postholes. B- The slightly dug-in part of the construction .
instalaţiei pentru foc) C- Rocks (micaschist and river rocks). O- Brown-yellow clay (the archaeological sterile).
este un complex din
asezarea de la Mutenice-Zbrod (sud-estul Moraviei), datat în secolul VIII si căruia nu i s-a atribuit o
funcţie clară38 • Posibil să nu se datoreze întâmplării faptul că o paralelă la fel de bună poate fi semnalată dintr-o regiune învecinată celei amintite, anume de la Pobedim-Zapupovec, în Slovacia vestică 39 .
)

)

)

)

)

)

)

)

Matei, Băcueţ-Crişan 2011, 56.
Cu reţea de stâlpi dispusă în exteriorul sau în afara părţii adâncite a construcţiei. De regulă trimiterile se fac la
pereţi construiţi din nuiele împletite şi lutuiţi. În Slovacia sud-vestică ar indica influenţe dinspre Khaganatul avar,
dar au fost făcute trimiteri şi la mediul culturii Salrovo-Majaki sau la cea bulgară timpurie (Salkovsky 1993, 67,
72, 66, fig. 117, 68, fig. 2/7, 69, fig. 3/6-7; Salkovsky 2001, 56, 54, fig. 28/1,3-5, 7, 8, 55, fig. 29, 129; Salkovsky
2009 , 279, 283, fig. 4116-19; Salkovsky 2011, 424-425, 446, fig. 11 , 448 , fig. 13/9-10; Takacs 2002 , 280, 276,
pl. 3/1 -2). Mai nou: Rusnak 2011, 157, fig. 3, 159, fig. 7/obj. 16. Pentru prezenţa în răsărit a locuinţelor "de tip
iurtâ': Plemeva 1967, 52-58; Flerov 1996. În interiorul bazinului carpatic astfel de construcţii au fost datate şi în
sec. X-XIII (Takacs 2002,282, 279, pl. 5/1; Sabjan, Takacs 2002; Molnar 2011 , 674-677, 683, fig. 5).
38
Complexul 132a: Klanica 2008, 108-109, 112, fig. 91, 182, 222, fig. 125.
39
Salkovsky 1993, 68, fig. 2/7. Poate este util să menţionez dintr-un spaţiu mai îndepărtat spre vest (Gristede, în

36

37

https://biblioteca-digitala.ro

IOAN STANCIU

60

\
2

o

q_ \

'' ' '' '
3

o --- --

' " .....
--o- - -

Fig. 11. 1, 2-Colibe păstoreşti din Ţara Oaşului , cu baza acoperişului consolidată
cu pietre. 3, 4- Structuri cu planul de formă ovală , indicând aceeaşi tehnică de
construcţie la mari distanţe în timp: 3 -Aşezarea de la Vors- Mariaasszonysziget
(perioada arpadiană; după Sabjan, Takacs 2002); 4- Locuinţă permanentă de la
începutul sec. XX, Ţara Oaşului (gard dublu, din nuiele şi ţăruşi, cu spaţiul intermediar
umplut cu ferigi şi în exterior lipit cu lut; după Focşa 1975).
Fig. 11 . 1, 2- Shepard huts in Ţara Oaşului, with the base of the roof consolidated
with rocks. 3, 4-Structures with oval ground plan, indicating the same construction
technique over great time periods: 3-The settlement in Vors-Mariaasszonysziget (the
Arpadian Period, taken from Sabjan, Takacs 2002); 4-Permanent dwelling from the
beginnin g of the twentieth century, Ţara Oaşului (double fence, made of wattle and
posts, with th e intermediary space filled with fern and the outside covered in adobe;
take n from F o cşa 1975).

De fapt, toate acestea
puteau fi structuri simple, în
legătură cu care nu ar trebui
să presupunem o construcţie
cu realizare sofisticată, acele
şanţuri superficiale indicând
urma bazei acoperişului
sprijinit pe pământ, uneori
consolidată cu pietre. În
interiorul bazinului carpatic
şi chiar în regiunea nordvestică a României, paralelele etnografice indică folosirea, de către păstori mai
ales, a unor astfel de locuinţe
provizorii până în vremurile
apropiate de noi (fig. 11) 40 •
Opţiunea
locuitorilor
aşezării de la Porţ pentru
astfel de construcţii, bine
reprezentate acolo, ar putea
indica un anumit specific
economic al comunităţii,
poate în legătură cu păs
toritul, aşa cum sugerează
complexul nr. 5, cu o suprafaţă considerabilă (fig. 12) 41•
Saxonia Inferioară), o construcţie
rectangulară , pe stâlpi, delimitată
printr-un şan~ oval, cu o deschidere în partea frontală. A fost
explicată ca hambar, fiind datată
în secolele IX-X (Donat 1980,
78, fig. 20/5; 79; 158, nr. 43).
Urmele unei structuri (complexul
320) delimitată de un şăn~ule~ circular (ca. 5 m diametru şi o suprafa~ă de 14 m 2 ) au fost explicate în
cazul unei aşezări medievale din a
doua jumătate a sec. XII - prima
jumătate a sec. XIII, cercetată în
vecinătatea Budapestei, ca resturi
ale unei iurte (Bencze, Gyulai,
Sabjan, Takacs 1999, 28, 30, 65,
fig. 35/2).
4
° Focsa
, 1975, 255-257, cu ilustra~ia; Bencze, Gyulai, Sabjin,
Takacs 1999, 156, fig. 5 şi 6, 159,
fig. 9, 162, fig. 14, 163, fig. 15;
Sabjan, Takacs 2002; Nemcsics

2013.
41
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Cum s-a văzut, analogiile mai mult sau mai puţin precise nu lipsesc, fie că ne referim la construcţiile cu planul relativ circular, fie la cele cu plan mai mult sau mai puţin rectangular. Fiind atât de
puţine în nord-vestul României, ele ar putea indica în aceeaşi măsură influenţe preluate din regiuni
învecinate sau o tradiţie mostenită de comunitatea asezării în discuţie.
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de la Porţ- La baraj , jud. Sălaj (prelucrare grafică după Matei, Băcueţ-Crişan 2011).
cu rol gospodăresc şi gropi cu dimensiuni mai mici. (-Instalaţii pentru foc în
interiorul locuinţelor. O-Instalaţii pentru foc în aer liber. E-Gropi de stâlpi. F-Mai multe obiecte de fier:
teslă, ciocan, daltă, scoabă, lame de cuţit.

Fig. 12. Planul

aşezării

A-Locuinţe. B-Construcţii

Fig. 12. Ground plan of the settlement in Porţ- La baraj, Sălaj County (graphic processing after Matei,
Băcueţ-Crişan 2011). A-Dwellings. B-Household constructions and smaller pits. C-Fire places inside the
dwellings. D-Open air fire places. E-Postholes. F-Several iron objects: adze, hammer, chisel, cramp-iron,
knife blades.

grajd tradiţional din Oaş putea adăposti 28-30 de oi (Focşa 1975, 227). Suprafaţa utilizabilă a complexului 5 de la
Porţ era de cea. 50 m 2 • Foarte probabil că aceste construcţii cu şanţuri perimetrale nu au funcţionat concomitent în
aşezarea despre care discutăm. C. 19 şi C. 20 se ating prin colţurile sud-estic, respectiv sud-vestic, aspect care, deşi
nu obligatoriu, ridică totuşi semne de întrebare în legătură cu contemporaneitatea lor. Complexele 20 şi 42, cel din
urmă o anexă gospodărească, suprapuneau o locuinţă adâncită (complexul 23), care la rândul ei pare să fi intersectat
sau cel puţin să fi fost lipită de o altă locuinţă adâncită (complexul 29). La fel, C. 5 intersecta o groapă m e najeră.
Situaţie curioasă, un segment de şanţ (complexul21) sugerează o construcţie identică celor discutate aici , posibil în
parte distrusă de arături; acesta străpungea umplutura complexului 22, adică o locuinţă adâncită (fig. 12) . D eşi autorii cercetărilor nu acordă deloc importanţă acestor contexte atunci când discută cronologia aşezării, ar fi de înţeles că
aceasta a evoluat cel puţin pe parcursul a două etape.
https://biblioteca-digitala.ro
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Unele construcţii sau amenajări cu funcţii complementare celor ale locuinţelor (dependinţe, anexe gospodăreşti). Pe durata perioadei medievale timpurii în Europa central-estică cel
puţin, astfel de structuri, în general cu o construcţie mai simplă, ridicate la suprafaţa solului ori
mai mult sau mai puţin adâncite, au fost separate de locuinţele propriu-zise datorită formei variabile la orizontală, de multe ori neregulată, de obicei fiind lipsite de orice instalaţie pentru fod 2 •
Alături de gropile de mici dimensiuni (pentru provizii şi/sau menajere), acestea sunt cele mai
numeroase dintre complexele arheologice cercetate până acum în aşezarea de la Lazuri. Cel cu
numărul 15 atrage atenţia atât prin forma sa la orizontală (aceea a unui oval ascuţit la un capăt,
orientat cu axa lungă pe direcţia nord-sud), cât şi prin faptul că în adâncime groapa a fost săpată
în trepte succesive, pe lăţimea sa mai ales (în partea superioară măsoară pe axe 293 x 190 cm;
fig. 13). Deşi nu ar fi exclus, este mai puţin probabil ca groapa (a) din treimea nord-estică să
indice un eventual stâlp, deoarece este relativ mare (37x43 cm) în raport cu suprafaţa întregului
complex (cea. 8,60 m 2), nefiind necesar un sprijin atât de consistent pentru un acoperiş de presupus nu foarte greu. Mai curând ea oferă impresia unui loc din care puteau fi executate operaţiuni oarecare în spaţiul din jur, mai ales că este legată de capătul sudic al complexului printr-un
"canal" orizontal, care putea înlesni mişcarea pe axa gropii. La fel de bine în ea putea fi aşezat un
vas de dimensiuni mari. Adăugând această groapă, atunci adâncimea totală a întregului complex
de la vechea suprafaţă a aşezării este considerabilă, adică în jurul a 130 cm. Evident, groapa b din
apropierea marginii sale vestice a aparţinut unui stâlp, dar legătura sa cu complexul în discuţie nu
este sigură, astfel că eventualele informaţii în legătură cu acoperişul rămân nesigure. Pare să fi fost
umplut pe durată scurtă, cu resturi menajere, uneori fragmente din aceleaşi vase de lut fiind găsite
la adâncimi diferite. Întreaga umplutură conţinea mult cărbune, uneori şi bucăţele de pământ ars.
Mai ales în partea superioară se afla o cantitate relativ mare de piatră de carieră, spartă în bucăţi,
unele dintre ele trecute prin foc, poate resturi de la un cuptor reparat sau dezafectat.
În nord-vestul României, prin forma generală, deşi mai puţin adânc, asemănător este un complex cercetat în aşezarea datată în a doua jumătate a sec. X- sec. XI (sau sfârşitul sec. X- prima
jumătate a sec. XI) de la Zalău-Şcoala veche/Valea Mâţii. Şi în acest caz există acel "canal" longitudinal format de treptele de la bază, de asemenea o groapă considerată a fi de stâlp. Pe baza celei
din urmă a fost propus un acoperiş conic, facându-se trimitere la un spaţiu de depozitare de felul
unei pivniţe (fig. 14) 43.
În cele din urmă, rostul acestei "gropi" şi felul în care arăta întreaga construcţie, dacă putem
vorbi despre aşa ceva, rămân greu de desluşit. Adâncimea mare în raport cu celelalte complexe din
Spre exemplu Donat 1980, 70 şi Salkovsky 2001, 122. În "zona nordică", adică o bună parte a Poloniei şi paqial
Germania estică, unele dintre gropile cu formă neregulată au fost explicate în legătură cu presupuse construcţii sau
chiar locuinţe de suprafaţă, cu pereţii construiţi din bârne suprapuse. Despre aceste tipuri de complexe arheologice,
inclusiv gropile dreptunghiular-alungite, cu trimiteri la bibliografie: Szymansky 1967, 153-156, 227-230; Donat
1980, 46-55; Parczewski 1993, 100-101; Donat 1997; Salkovsky 1998; Dulinicz 2006, 163-167, 205-215. Deşi
nu au fost identificate peste tot ori determinate ca atare, aceste structuri cu funcţii complementare celor ale locuinţelor (construcţii cu rol economic, anexe gospodăreşti) sunt în mod direct legate de subzistenţa şi în general viaţa
economică a unei aşezări rurale. Este vorba despre magazii şi şoproane pentru depozitarea uneltelor sau a altor materiale, spaţii destinate păstrării cerealelor (de cele mai multe ori gropi simple, cu dimensiuni reduse) sau a altor provizii
alimentare, instalaţii pentru uscarea cerealelor sau a fructelor, cuptoare în aer liber pentru prepararea alimentelor şi
coacerea _pâinii în primul rând, afumători, amenajări destinate adăpostirii animalelor domestice şi pentru păstrarea
fânului. In legătură cu economia casnică, apoi, în unele aşezări cel purin, cu evoluţia spre o produqie meşteşugărească
propriu-zisă, sunt puse de obicei diverse ateliere, cum ar fi cele pentru prelucrarea metalelor, a fierului în primul rând,
pentru tors şi ţesut sau confecţionarea obiectelor din os. Pentru o imagine asupra diversităţii activităţilor economice
din perioada medievală timpurie, spre exemplu Brather 2008, 163-223.
11
· Băcueţ-Crişan et al. 2009, 11, 13, 11 O, pl. 1O; Băcueţ-Crişan 2014, 46-47, 298-299, pl. 118 şi 119. Prin forma în
plan şi seqiune, un complex asemănător în situ! 29 de la Z6lwin, în vestul Poloniei, cu o fază iniţială nesigur datată
în sec. VII. Asemenea complexului din aşezarea de la Zalău, umplutura sa conţinea multă arsură şi a fost explicat ca
structură cu rol economic (Dulinicz 2006, 209, 21 O, fig. 136, 307-308).

12
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Fig. 13. Lazuri - Lubi tag, complexul15/1995. A- Pământ cenuşiu (arătura) . B - Pământ negru . (- Pământ negru - cenuşiu, afânat,
amestecat cu mult cărbune. O - Pământ cafeniu, tentă gălbuie (strat epoca bronzului). E -Argilă galbenă amestecată cu pământ
cenuşiu . F-Argilă galbenă, nisipoasă în adâncime (sterilul arheologic) . G - Pământ ars. H- Fragmente ceramice. I- Pietre arse.
Fig. 13. Lazuri - Lubi tag, feature 15/1995. A- Gray soil (plowing). B- Biack soil. C- Gray-black soil, aired , mixed with a lot of
coal. D- Brown soil, yellowish hue (Bronze Age layer). E-Yellow clay mixed with gray soil. F- Yellow clay, sandy in depth (the
archaeological sterile). G- Burnt soil. H- Pottery fragments. 1- Burnt rocks .
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de la Lazuri ar putea indica rolul unei pivniţe în
care erau păstrate la rece alimentele, carnea şi produsele
lactate în primul rând. În acest caz, partea superioară a
gropii trebuia acoperită într-un fel sau altul, cu ajutorul
unui "capac" orizontal, confeqionat din scânduri spre
exemplu, împreună cu un acoperiş propriu-zis, a cărui
structură de sprijin nu s-a păstrat.
Din categoria aşa-numitelor gropi dreptunghiulare
alungite, cu colţuri mai mult sau mai puţin rotunjite, face
parte complexul 1/1995. Orientat pe direqia vest-est cu
axa lungă, a fost cercetat parţial, pe o lungime maximă
de 291 cm, lăţimea sa medie fiind de 120 cm. Era treptat
adâncit în direqie vestică, până la cea. 120 cm faţă de
suprafaţa pe care se călca în aşezare (fig. 15 )44• În umplutura sa au fost găsite multe oase de animale, unele arse,
relativ puţine fragmente ceramice, în general mărunte,
alături de pământ ars şi bucăţi mai mici de piatră de
carieră, multe dintre ele trecute prin foc.
Astfel de structuri par să fie bine reprezentate în
aşezările din nord-vestul României, cel puţin în acelea
mai bine cercetate (fig. 16) 45 . Dimensiunile lor sunt
destul de apropiate, oscilând între 300 x 120 cm şi
470 x 214 cm, dar marea majoritate au mărimi sub valorile precizate la urmă, astfel încât relativa uniformitate
în această privinţă ar putea sugera o funqie comună46 .
Cu excepţia gropii de la Lazuri, au adâncimi mici de
la nivelul identificării (între 10-3 5 cm) şi, de regulă,
în seqiune forma lor este albiată. Complexul 66 din
aşezarea de la Aghireş-Sub pădure este asemănător celui
de la Lazuri, deoarece în capătul său vestic prezenta o
adâncitură de forma unei gropi (fig. 16/5) 47 • În legătură
cu complexul 16 de la Lăpuşel au fost identificate trei
gropi de stâlpi mai subţiri, pe margine şi uşor în exteriorul gropii (fig. 16/3), iar pe fundul unei astfel de gropi
O paralelă foarte bună bun ă la Breclav-Pohansko, una dintre
laturile lungi ale co mplexului de acolo fiind mărginită de stâlpi
mai subţiri (Dost<il1975, 410, fig. 1). Vezi fig. 17/6. Acee~i formă
în seqiune are o groapă cu planul şi dimensiuni asemănătoare de la
Zolwin (Dulinicz 2006, 187, fig. 93).
45
Cel purin d eocamdată, din Transilvania, prezenra lor poate fi
semnalată doar în aşezarea de la Jucu de Sus, pe valea Someşului
Mic, aşadar în vecinătatea sud-estică a regiunii care ne interesează
(Stanciu et al. 2016, 128, fig. 5).
46
Doar în aşeza rea de la Porr-La baraj o groapă relativ asemănă
toare are dimensiunile pe axe de 602 x 180 cm (Matei, Băcuer
Crişan 2011,25, 111, pl. 27).
47
Un complex cu o formă similară în seqiune la Bruszcewo
situ! 12, din vestul Poloniei, cu datare neclară între sec. VII-X
(după Dulinicz 2006, 184, fig. 92, 185, 291). Vezi fig. 17/4. Ca la
Bfeclav-Pohansko (vezi n. 44), una dintre laturile lungi era mărgi
nită de gropi de stâlpi mai subriri.
44

Fig. 14. Zalău - Şcoala veche/Valea Mâţii {jud.
Sălaj) . Complexul2/2008 (după Băcueţ
Crişan et al. 2009 şi Băcueţ-Crişan 2014).
Fig. 14. Zalău - Şcoala veche/Valea Mâţii {Sălaj
County), feature 2/2008 (taken from Băcueţ
Crişan et al. 2009 and Băcueţ-Crişan 2014) .
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Fig. 15. Lazuri -Lu bi tag, complexul 1/1995. A-Pământ cenuşiu (arătura) . B- Pământ negru, mai afânat. C - Pământ cafeniu,
(strat epoca bronzului) . O-Argilă galbenă, nisipoasă în adâncime (sterilul arheologic) . E - lipitură şi pământ ars.
F-Fragmente ceramice. G- Oase de animale.

tentă gălbuie

Fig. 15. Lazuri-Lubi tag, feature 1/1995. A- Gray soil (plowing) . B-Black soil, more aired . C- Brown soil, yellowish hue (Bronze
Age layer). D-Yellow clay, sandy in depth (the archaeological sterile) . E- Clay covering and burnt soil. F- Pottery fragments.
G-Animal bones.

de la Popeni-Pe pogor au apărut urmele unor ţăruşi, neregulat dispuşi (fig. 16/6). Cu excepţia
unei presupuse vetre din aşezarea de la Crăciuneşti-Mohelca, probabil uşor adâncită în raport cu
vechiul nivel de călcare (fig. 16/7), sunt orientate mai mult sau mai puţin precis pe direqia vest-est.
Deşi nu în toate cazurile umpluturile gropilor au fost descrise, ele par să fie asemănătoare şi în
această privinţă. Mai probabil în legătură cu o utilizare secundară, ca în alte păqi 48 , cel puţin în
cele de la Lazuri, Lăpuşel şi Popeni/groapa 1 au fost aruncate şi foarte probabilele resturi ale unor
cuptoare, nelipsite fiind bucăţile de piatră arsă, cărbunele, cenuşa şi pământul ars. Fundul gropii 1
de la Popeni a fost acoperit cu un strat uniform de cărbune (5 cm grosime), suprapus de o lentilă
de lut galben (grosime de 10 cm), eventual indicând o reutilizare. În aceste cazuri, dar şi în altele,
nu au fost identificate urme de ardere la faţa locului 49 • O excepţie o reprezintă "vatra" cercetată
în aşezarea de la Crăciuneşti-Mohelca, precizată ca atare pe o suprafaţă foarte mare (2 x 2,50 m),
48

Szymanski 1967, 153-155; Parczewski 1995, 59; Fusek2000, 104, fig. 3/12, 19, 108 (complex 12), 109 (complex
19) , 157 (în acest caz o aşezare datată în sec. X-XI); Dulinicz 2006, 164, 186.
49
Pentru gropile de la Lăpuşel şi Popeni: Stanciu 1994, 285-289; Stanciu, Matei 1994, 136.
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pietrelor
arse, cenusii si a cărbu'
'
nelui. De fapt, aşa cum a
fost determinat, complexul
integral indică forma precisă a unei gropi ca cele în
discuţie, foarte puţin adâncită (fig. 16/7). Autorii cercetării de acolo au presupus
că se afla în interiorul unei

7

Fig. 16. Exemple pentru "gropile" dreptunghiulare din nord -vestul României . 1Lazuri - Lubi tag. 2, 3 - Lăpuşel - Ciurgău (du p ă Stanciu 1994). 4, 6-Popeni-Pe pogor
( după Stanciu, Matei 1994 şi Băcueţ- Crişan 2006). 5-Aghireş- Sub păşune (după
B ă cueţ- Cri ş an et al. 2009) . 7 - Crăciuneşti-Mohelca (după Popa, Harhoiu 1989). AGropi de stâ lpi sau ţ ă ruşi . B- Pietre. ( - Lentilă de cărbune. O-Vatră{?).
Fi g. 16. Examples of rectangular " pits" in north-western Romania . 1-Lazuri-Lubi tag.
2, 3 - Lăpuşel - Ciurgău (taken from Stanciu 1994). 4, 6-Popeni-Pe pogor (taken from
Stanciu , Matei 1994 and Băcueţ-Crişan 2006). 5 - Aghireş - Sub pădure (taken from
Băcueţ- Crişan et al. 2009) . 7 - Crăciuneşti-Mohelca (taken from Popa, Harhoiu 1989).
A- Postholes or pole holes. B- Rocks. C- Coallens. D- Hearth {?) .
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uşoare,

aşadar

am avea de-a face cu instalaţia pentru foc a unei locuinţe de suprafaţă, distrusă
de arături 5 0 . De asemenea,
în Depresiunea Maramureş
o groapă dreprunghiularalungită,
dar mat mtea
(200 x 70/80 cm) se afla în
centrul părţii uşor adâncite
a unei construcţii de formă
relativ circulară, comparată
cu o colibă şi larg datată
între sec. IX-XI. Umplutura
sa conţinea mult cărbune,
pietre arse şi numeroase
fragmente ceramice, dar fără
indicii clare în sensul unei
arderi repetate, aşa cum ar
trebui să se prezinte urmele
unei instalaţii pentru foc
adevărate (fig. 1811) 51 . În
lipsa stâlpilor, foarte probabil că este vorba despre
o construcţie, poate chiar
locuinţă, cu pereţii construiţi în tehnica bârnelor
suprapuse, aşa cum indică
Popa, Harhoiu 1989, 258,
fig. 6, 258- 259, 265. ~ezarea a
fost datată spre mijlocul şi în a
doua jumătate a sec. VII.
51
Popa, Harhoiu 1989, 265269. Vetre sigure, în gropi dreptunghiulare, dar semnificativ mai
mici decât cele în discuţie, existau în interiorul unor bordeie sau
locuinţe de suprafaţă din aşezarea
de la Bucov-Tioca (Comsa 1978,
'
18, fig. 7, 38, fig. 2311).
5°
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foarte bine o construcţie din
Bielorusia, în cazul căreia s-a
păstrat lemnul carbonizat din
structura pereţilor (fig. 18/2) 52 .
Este greu de spus dacă cele
trei gropi de stâlpi găsite alături
de complexul 16 de la Lăpuşel
au aparţinut unui acoperiş uşor,
eventual pot fi înţelese ca urme
ale unei îngrădituri (fig. 16/3 şi
17 /3). De asemenea, este dificilă vreo explicaţie în legătură
cu gropile de ţăruşi dispuse
neregulat în jumătatea nordvestică a complexului L 6 din
aşezarea de la Popeni (fig. 16/6
şi 17/5). Eventual, groapa 13,
aproape lipită de complexul 12
de la Lăpuşel, ar putea indica
un stâlp care sprijinea un acoperiş uşor, într-o singură apă
(fig. 16/2). Posibilitatea ca
unele dintre aceste gropi, asemenea celor de la Crăciunesti
sau Sarasău să se fi aflat în interiorul unor construcţii ridicate
la suprafaţa solului, care nu
au lăsat alte urme, nu poate
fi exclusă, dar în mod sigur se
poate spune că nu este situaţia
celor de la Lăpuşel, în a căror
apropiere imediată se aflau alte
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În cel puţin două cazuri
pe una dintre laturile lungi
au fost identificate gropi de
stâlpi care, foarte probabil,
sprijineau un acoperiş simplu,
într-o singură apă, dar rară
urme ale unor pereţi ridicaţi de
la suprafaţa solului (fig. 17/4,
6). Ar putea fi susţinută aceeaşi explicaţie în legătură cu
52

Gurin 1994, fig. 1.
Este posibil ca şi groapa 17 din
această aşezare, din care a fost cercetată cam o treime, să aparţină aceleiaşi categorii de complexe (Stanciu
1994, 271, fig. 3, 289,292, pl. 16).
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Fig. 17. Gropi dreptunghiulare-alungite în legătură cu care există indicii ale unei
elevaţii oarecare. 1-Zukowice situ! 1, complexul 82 (după Parczewski 1988}. 2Zukowice situ! 5, complexul 33 (după Parczewski 1988). 3 - Lăpuşei -Ciurgău ,

complexul 16 (după Stanciu 1994}. 4-Bruszczewo situ! 12, complexul 11 (după
Parczewski 1988}. 5- Popeni-Pe pogor, complexul L. 6 (după Băcueţ-Crişan 2006} .
6-Breclav- Pohansko, complexul 29 (după Dostal 1975} . 7- VasarosnamenyGergelyiugornya (după Erdelyi, Szimonova 1985 şi Erdelyi, Szimonova 1987} . ALemn carbonizat. B-Pietre arse. C- Gropi de stâlpi sau ţăruşi. O - Pământ mai
închis la culoare în umplutura complexului.
Fig. 17. Prolonged-rectangular pits with indications of some sort of elevation . 1Zukowice site 1, feature 82 (taken from Parczewski 1988}. 2- Zukowice site 5, feature
33 (taken from Parczewski 1988). 3-Lăpuşei-Ciurgău, feature 16 (taken from Stanciu
1994}. 4-Bruszczewo site 12, feature 11 (taken from Parczewski 1988}. 5- Popeni Pe pogor, feature L. 6 (taken from Băcueţ-Crişan 2006) . 6-Breclav- Pohansko,
feature 29 (taken from Dostal 1975}. 7-Vasarosnameny-Gergelyiugornya (taken
from Erdelyi, Szimonova 1985 and Erdelyi, Szimonova 1987}. A-Charred wood . BBurnt rocks. C-Postholes or pole holes. 0-Lighter-color soil from the fiii ing of the
complex.
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o groapă asemanatoare (este mai
degrabă oval-alungită) cu doi stâlpi
dispuşi în exteriorul său, pe axa
scurtă (fig. 17 /2). Mai complexă
a fost construCţia unei gropi din
sirul nr. 1 de la Zukowice (Polonia,
regiunea Sileziei Inferioare), delimitată în exterior prin pereţi de
lemn, cel puţin pe jumătate , care
alături de patru ţăruşi interiori
probabil că sprijineau un acoperiş
uşor (fig. 171 1) 54 • Un acoperiş uşor,
în două ape, cu baza sprijinită pe
pământ şi coama pe doi stâlpi axiali,
plasaţi în exteriorul laturilor scurte,
este posibil să fi fost utilizat de cele
mai multe ori (fig. 19). Nu este obligatoriu ca urmele celor doi stâlpi,
superficiali adânciţi , să fie păstrate 5 5 •
În aşezarea de la VasarosnamenyGergelyiugornya (Ungaria nordestică, nu departe de Lazuri, la confluenţa Someş ului cu Tisa) se pare
că una dintre aceste gropi se afla în
interiorul unei construCţii de suprafaţă, cu structură regulată de stâlpi
(fig. 17 /7)5 6 .
Rostul unor astfel de structuri
rămâne neclar si
, în interiorul aseză,
rilor medievale timpurii din nordvestul Rom âniei. În umplutura lor
apar pietre arse, de obicei sparte,
cărbune , însoţit de cenuşă de multe
ori, pământ ars , fragmente ceramice, de regulă şi oase de animale,
54
55

'
.

D

Fig. 18. 1 - Sarasău - Zăpodie , locu i nţa 13, sec. IX- XI ( după Popa, Harhoiu
1989}. 2- Kazan Garadok- Garbarava Gara (Bielorusia), locuinţ ă de suprafaţă
cu pereţii realiz aţi i n tehn ica bârnelor suprapuse ( după Gurin 1994, fig. 1).
A- Pi etre arse. B- Bârne carbonizate. C- Strat de cultură. O - Umplutură
ce conţin e mult cărbune, pietre arse şi ceram i că. E- Depunere modernă .
F- Humus.
Fig. 18. 1 - Sarasău - Z ă podie , dwelling 13, ninth -eleventh century (taken
from Popa , Harhoiu 1989}. 2- Kazan Garadok- Garbarava Gara (Byelorussia),
ground dwelling with walls built in the overlapping beam technique (taken
from Gurin 1994, fig. 1). A- Burnt rocks. B- Charred beams. C- Culture
layer. D- Fill contain ing a lot of coal , burnt rocks and pottery. E- Modern
deposition . F- Humus.

https://biblioteca-digitala.ro

Parczewski 1988, 204, 258, pl. XLIV
Erdelyi, Szimonova 1985, 382, fig. 4;
Erdelyi, Szimonova 1987, 295 , fig. 7 .
56
Erdelyi, Szimonova 1985, 381 , fig. 3/
loc uin ~a 2. D eş i mult mai departe, m erită a
fi se mn al ată o s tru ctură ase m ăn ăto a re, dar
de dimensiuni sensibil mai mari, în aşeza
rea de la Velika Gorica-SepkovCica (regiunea ce ntral-vesti că a Croa~i e i) , în orizontul
datat cu radiocarbon în sec. IX-X dint-un
sit care a durat p ână în sec. XV Interesa ntă
este acolo prezenţa unor construcţii cu
re~ea regulată de stâlpi, uneori cu gropi mai
mult sau mai pu~in regulate în interiorul
lor p â n ă cel pu~in în prima jumătate a sec.
XI (Bugar 2008 , 183, fig. 4/1 , 183-184).

CÂTEVA ASPECTE ALE LOCUIRII MEDIEVALE TIMPURII

69

fără a exista urme sigure ale unei arderi repetate, produsă pe loc. Este aspectul obişnuit al umpluturii unor gropi menajere, indicând pentru aceste complexe o utilizare secundară, în ele fiind
aruncate şi resturi provenite din instalaţii pentru foc dezafectate sau reparate 57 . Dacă această explicaţie este corectă, atunci putem conta prea puţin pe indicaţiile oferite de o anumită compoziţie a

inventarului în sensul utilităţii acestor gropi 58 .
În aşezările din nord-vestul României ele au suprafeţe între 3,40 m 2 şi 12 m 2 , dar mai numeroase sunt acelea cu o suprafaţă între 4-5 m 2 • Diferenţele tranşante de mărime pot indica şi funcţii
distincte, de asemenea variabilitatea adâncimii (cele mai adânci sunt puţine). Indicii în legătură cu
funcţiile lor aproape că lipsesc. Ar putea fi spaţii adâncite în interiorul unor locuinţe de suprafaţă,
în care se facea focul (Crăciuneşti-Mohelca,
Sarasău-Zăpodie), dar lipsesc de pe fundul sau
pereţii lor urmele unei arderi repetate 59 • Totuşi,
s-a facut trimitere la posibilitatea folosirii unor
vetre mobile, aşa cum ar indica unele analogii
etnografice, dar astfel de instalaţii rămân necunoscute în nord-vestul României, cel puţin 60 .
Unele dintre aceste gropi, mai mult sau mai
puţin adânci, puteau fi coteţe pentru porci sau
păsări, dar în aceste situaţii ar trebui să credem
că erau îngrădite într-un fel sau altul şi chiar
exista un acoperiş uşor (fig. 19) 61• Cele mai
adânci, cum este cazul celei de la Lazuri, puteau
fi folosite pentru păstrarea la rece a proviziilor.
Gropile de felul celei din urmă atrag atenţia Fig. 19. Reconstituire ipotetică pentru partea de suprastructură
a unor gropi dreptunghiulare alungite din aşezarea de la
prin faptul că se adâncesc progresiv spre unul Vasarosnameny-Gergelyiugornya (după Erdelyi, Szimonova
dintre capete, sub forma unei gropi interioare, 1987, 295, fig. 7) .
astfel că ar fi puţin probabil să avem de-a face Fig. 19. Hypothetical reconstruction of the supra-structure
some prolonged-rectangular pits from the settlement
cu adăposturi pentru animale. La ce puteau of
in Vasarosnameny-Gergelyiugornya (taken from Erdelyi,
servi nişte gropi simple, fără alte amenajări (ori Szimonova 1987, 295, fig. 7) .
urmele acestora nu s-au păstrat), este greu de
înţeles, mai ales că în condiţii de ploaie este de presupus că s-ar fi umplut cu apă . În cele din urmă,
este de reţinut faptul că aproape întotdeauna ele au fost găsite în apropierea locuinţelor şi alături
de alte construcţii sau amenajări cu rosturi gospodăreşti 62 .
Pentru această explicaţie: Fusek 2000, 157 şi Mianowska 2001, 81.
Spre exemplu, în complexul L 6 de la Popeni- Pe pogor au fost găsite cinci fusaiole (Băcueţ-Crişan 2006, 119,
pl. 33/1-5), iar în groapa 12 de la Lăpuşel se aflau şi două tăviţe de lut întregibile (Stanciu 1994,281, pl. VII).
59 Din Bretania (Franţa) pe durata secolelor V-X sunt cunoscute aşa-numitele "şanţuri-vetre" ('rranchees-foyers'),
asemănătoare ca formă şi dimensiuni gropilor noastre (dimensiuni între 1-2,5 m/0,2-1 m), dar care au pe fund o
lentilă de cărbune şi cenuşă şi, mai ales, sunt arse. Se presupune că au fost întrebuinţate pentru uscarea cerealelor
(Peytremann 2003, 221, 222, fig. 84) .
60
Parczewski 1993, 101 (cu trimiteri la bibliografie). Acele platouri mari de lut nu puteau fi manipulate din cauza
fragilităţii lor.
61
Într-o regiune unde gospodăria ţărănească şi-a păstrat pe durată lungă formele tradiţionale, aşa cum este în nordvestul României aceea a Oaşului, sunt menţionate coteţe pentru porci şi păsări construite din lemn, cu acoperiş de
paie, având dimensiuni între 1 x 1,10 m (?)şi 3 x 3 m (Focşa 1975, 227, 228) .
62
Pentru diversitatea întrebuinţărilor acestor gropi, spre exemplu situaţia din sirul 7 de la GrofS Strămkendorf, unde
lângă un astfel de complex se afla o groapă mai mică cu canale de aeraj şi conţinea multă zgură de fier, apoi alte gropi
dreptunghiulare, adâncite spre unul din capete şi care de asemenea au fost legate de prelucrarea fierului. Tot acolo,
în legătură cu o altă groapă de acest fel, s-a presupus că erau prelucrate oase şi coarne de cerb (Dulinicz 2006, 208,
fig. 131, 209, 361-365) . Gropi ovale alungite sau chiar dreptunghiulare, de asemenea umplute cu cărbune şi pietre
arse, poziţionare alături sau în locuinţe, au fost puse în legătură cu exploatarea lutului sau a nisipului necesare pentru
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Este posibil ca actualul stadiu al investigaţiilor de teren- mai avansate în alte părţi, încă nesatisfacăroare în România - să explice faptul că paralelele cele mai potrivite pentru gropile dreptunghiulare alungite din nord-vestul României (şi regiunea Tisei Superioare în general) se concentrează în mediul slavilor vestici din secolele VII-IX/X, cu precădere în partea nord-vestică şi vestică
a Poloniei de astăzi şi în Germania nord-estică (fig. 20) 63 • Este vorba despre aşezări rurale în care,
de regulă, astfel de structuri au fost descoperite în mod repetat. În bazinul Tisei Superioare, nu
departe de Lazuri, este cazul aşezării de la Visarosnameny-Gergelyiugornya (Ungaria nord-estică),
larg datată între sec. IX-XI 64 • În regiunea Dunării Mijlocii, pe teritoriul Slovaciei şi al Cehiei din
unele aşezări astfel de complexe arheologice lipsesc65 . Pe măsura avansului cercetărilor de teren
din ce în ce mai multe paralele pot fi semnalate şi din partea nord-vestică a Peninsulei Balcanice
(fig. 20) 66 • După rezultatele cercetărilor arheologice publicate până acum, astfel de gropi nu sunt
cunoscute în aşezările medievale timpurii din Transilvania, dar nici din spaţiul extracarpatic al
României 67 •
lutuirea pererilor caselor, ulterior fiind folosire pentru deversarea apei scurse de pe acoperiş. Când se aflau în locuinre
(de suprafară) puteau să îndeplinească rolul unor pivni{e sau chiar instalarii pentru încălzire (Biermann et al. 2011,
165). Părerea că ar fi fost locuinre, deşi în lipsa vetrelor sau cuptoarelor, la Bekic 2016, 70-71. Posibilitatea ca astfel
de complexe arheologice să reprezinte resturi ale unor construqii de suprafară, mai probabil sparii de lucru, a fost
invocată şi în cazul celor cunoscute din regiunea Dunării mijlocii (Ruttkay 2002a, 276).
c>~ Ucraina de dincoace de Carpari, în regiunea Tisei Superioare: Orosievo, probabil sec. VIII (Korigoroşko 1977,
88-89, 88, fig. 8/A. Polonia sud-estică: Ulucz sirul 3, sec. VIII-IX (Mianowska 2001, 78-79, 79, fig. 21, 80, fig. 22,
82); Bach6rz sirul 16, sec. VII-VIII şi VIII-IX (Parczewski 1990, 43, fig. 1, 45, 48, fig. 5, 49; Parczewski 1995, 52,
fig. 1, 59; Parczewski 1996,264, fig. 1, 277, fig. 15, 274); Przemysl sirul124, sec. IX-X (Tworzydlo 2001, 119,
120, fig. 4, 120-122, 122, fig. 10, 124-125). Polonia vestică şi nord-vestică: Zukowice sirurile 1, 5 şi 9, prima
jumătate a sec. VII (Parczewski 1988, 204, 256, pl. XLII/cx. 70, 258, pl. XLIV/cx. 82, 206, 260, pl. XLVI/cx. l,
207, 264, pl. L, 208, 265, pl. LI/cx. 11, 266, pl. LII); Z6lwin sirul 29, sec. VII-VIII/IX (Dulinicz 2006, 169, 170,
fig. 64, 308); Szeligi sirul 2a, prima jumătate a sec. VII (Parczewski 1988, 298, pl. LXXXIV/cx. 17); Nowiny sirul
1, a doua jumătate a sec. VI (?)-sec. VII (Dulinicz 2006, 188, fig. 98, 298-299); Radziej6w Kujawski sirul 5, sec.
VII-VIII (Parczewski 1988, 183-184, 291, pl. LXXVII/cx. 15); Kruszwica sirul9, sec. VII sau sec. VIII (Parczewski
1988, 163-164, 292, pl. LXXVIII/8; Dulinicz 2006, 297); Bruszczewo sirul 12, sec. VII-X (Dulinicz 2006, 184,
fig. 92, 185, 291 ); Korowo sirul 1, sec. VII -prima jumătate a sec. VIII (Parczewski 1988, 152-153, 277, pl. LXIII;
Dulinicz 2006, 296); Nowa Wid sirul 1, a doua jumătate a sec. VII - sec. VIII (Dulinicz 2006, 178, 181, fig. 85,
298). Germania nord-estică: Schulzendorf sirul 10, sec. VII-VIII (Dulinicz 2006, 187, fig. 94-95, 348-349); GraB
Machnow, sec. VII-VIII (Brăunig 2013,92, pl. 2/cx. 6, 93, pl. 3/cx. 11); Berlin-Marzahn sirul3, sec. VIII (Dulinicz
2006, 170, fig. 65, 333-334); Bad Sulze sirul 3 (Dulinicz 2006, 189, fig. 102); GraB Srromkendorf sirul 7, sec. VIII
- începutul sec. IX (Dulinicz 2006, 208, fig. 131, 209, 361-356); Neverin sirul 38 (Dulinicz 2006, 180, fig. 82).
Pentru Breclav-Pohansko: Dosral 1975, 41 O, fig. 1; Dostal 1985, 39, fig. 8/5-6. Slovacia: Bielovce-Telek, datată în
sec. X-XI (Fusek 2000); Muila-C::enkov-Vilmakert, cel purin unele dintre aceste gropi au fost datate în prima jumă
tate a sec. IX (Hanuliak, Kuzma et al. 1993, 60, tab. Sa şi 5b, 190, pl. 5/228; 211, pl. 26/311 ).
6
~ Erdelyi, Szimonova 1985 şi Erdelyi, Szimonova 1987. Aproape roate aceste structuri sunt calificate drept locuinre,
dar sunt lipsite de instalarie pentru foc.
65
Spre exemplu: Bfezno u Louny (Pleinerova 2000); Bajc-Medzi kanalmi (Rurrkay 2002b); Murenice-Zbrod
(Klanica 2008).
66
Multe dintre complexele enumerate în continuare au fost datate cu ajutorul radiocarbonului: Prianj pri Ljubljani,
sec. VII-VIII (Hrovatin, Turk 2008); Podgorica pri Ljubljani, prima jumătate a sec. VII (Novsak 2002); Stara Ves,
prima jumătate a sec. VII (Bekic 2016, 54-57, 56, fig. 29/j6); Jakopovec-Blizna, prima jumătate a sec. IX (după
Bekic 2016, 58, 59, fig. 31/]131); Brezje V, sec. VIII (după Bekic 2016, 60-63, 62, fig. 33); Sarnjak, sec. VIII-IX
(Bekic 2016, 63-64, 65, fig. 35). În apropierea nord-vestică, la sud de lacul Balaton, în Ungaria, astfel de gropi apar
în aşezarea de la Nagyrecse, datată la sfârşitul sec. VIII- începutul sec. IX (Straub 20 11).
r.- Cel purin aşa ar indica sirurile care au fost cercetate în măsură mai mare. Transilvania: Comana de Jos (Glodariu
et aL. 1980); Sighişoara-Dealul viilor (Harhoiu, Baltag 2006; Baltag 2004, 154-155), Bratei 2 (Zaharia 19941995, 307-311) şi în general aşezările cunoscute din bazinul Târnavei Mari; nord-estul Transilvaniei (Gaiu 2000).
Vestul României: Biharea (Dumirraşcu 1994); Remetea Mare-Gomila lui Pirur (Bejan 1986); Mare 2004, 89-105.
Moldova: Dodeşti (Teodor 1984); Lozna (Teodor 2011); Poiana (Andronic 2005); Teodor 1978, 72-75. Regiunile
sud-carpatice: Bucov (Comşa 1978); Vlădeni-Popina Blagodeasca (Corbu 2013). Gropile dreptunghiulare din aşe
zarea de la Dridu (lungime între 4-4,40 m şi lărime între 1,60-1,80 m) aveau fundul şi pererii luruiri, fiind arse, pe
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Fig. 20. Gropi dreptunghiulare alungite. Distribuţia aşezărilor medievale timpurii în care astfel de complexe arheologice apar
(analogii menţionate în text) . 1- Lazuri - Lubi tag. 2 - Lăpuşel - Ciurgău (după Stanciu 1994). 3- Sarasău - Zăpodie (după Popa,
Harhoiu 1989). 4- Crăciuneşti - Mohelca (după Popa , Harhoiu 1989). 5- Popeni- Pe pogor (după Băcueţ-Crişan 2006) . 6 -Aghireş 
Sub păşune (după Băcueţ- Crişan et al. 2009) . 7- 0rosievo (după Kotigoroşko 1977). 8- Ulucz situl3 (după Mianowska 2001) . 9Bach6rz (după Parczewski 1990; Parczewski 1995; Parczewski 1996). 10- Przemysl situl124 (după Tworzydlo 2001) . 11 - Bielovce
(după Fusek 2000). 12- Breclav-Pohansko, aşezarea 1 (după Dostal1985). 13- Breclav-Pohansko, din interiorul incintei fortificate
(după Dostal1975) . 14, 15, 16- Zukowice siturile 1, 5 şi 9 (după Parczewski 1988). 17- Zolwin situl29 (după Dulinicz 2006) . 18Szeligi situl2a (după Parczewski 1988). 19-Nowiny situl1 (după Dulinicz 2006). 20- Radziej6w Kujawski (după Parczewski 1988).
21-Kruszwica (după Parczewski 1988) . 22-Bruszczewo sit 12 (după Dulinicz 2006) . 23- Kotowo situl1 (după Dulinicz 2006) . 24Nowa Wies sit 1 (după Dulinicz 2006) . 25- Schulzendorf situl10 (după Dulinicz 2006) . 26 -Gro~ Machnow (după Brăunig 2013).
27-Berlin-Marzahn situl3 (după Dulinicz 2006) . 28 - Bad Sulze situl3 (după Dulinicz 2006) . 29 - Gro~ Stromkendorf situl7 (după
Dulinicz 2006) . 30-Przanj pri Ljubljani (după Hrovatin, Turk 2008) . 31 - Podgorica pri Ljubljani (după Novsak 2002) . 32- Neverin
situl38 (după Dulinicz 2006) . 33- Muzla-Cenkov (după Hanuliak, Kuzma , Salkovsky 1993). 34- Vasarosnameny- Gergelyiugornya
(după Erdelyi, Szimonova 1985 şi Erdelyi, Szimonova 1987). 35- Stara Ves (după Bekic 2016) . 36- Jakopovec - Blizna (după Bekic
2016). 37-Brezje V (după Bekic 2016) . 38-Sarnjak (după Bekic 2016) . 39- Ziethen (după Biermann et al. 2011) . 40- Nagyrecse
(după Straub 2011). 41-Jucu de Sus- TETAROM III (după Stanciu, Beldiman, Sztancs, Bonta 2016) .
Fig. 20. Prolonged-rectangular pits. Distribution of early medieval settlements containing such archaeological features
(analogies mentioned in the text). 1- Lazuri - Lubi tag. 2-Lăpuşel - Ciurgău (taken from Stanciu 1994) . 3 - Sarasău - Zăpodie
(taken from Popa, Harhoiu 1989). 4-Crăciuneşti - Mohelca (taken from Popa, Harhoiu 1989). 5- Popeni - Pe pogor (taken from
Băcueţ-Crişan 2006) . 6-Aghireş-Sub păşune (taken from Băcueţ-Crişan etal. 2009) . 7- 0rosievo (taken from Kotigoroşko 1977).
8-Ulucz site 3 (taken from Mianowska 2001) . 9-Bach6rz (taken from Parczewski 1990; Parczewski 1995; Parczewski 1996) .
10-Przemysl site 124 (taken from Tworzydlo 2001) . 11-Bielovce (taken from Fusek 2000). 12- Breclav- Pohansko, settlement 1
(taken from Dostal1985) . 13-Breclav-Pohansko, from inside the fortified precinct (taken from Dostal1975) . 14, 15, 16- Zukowice
sites 1, 5 and 9 (taken from Parczewski 1988) . 17-Z61win site 29 (taken from Dulinicz 2006) . 18- Szeligi site 2a (taken from
Parczewski 1988). 19-Nowiny site 1 (taken from Dulinicz 2006) . 20-Radziej6w Kujawski (taken from Parczewski 1988) . 21 Kruszwica (taken from Parczewski 1988). 22-Bruszczewo site 12 (taken from Dulinicz 2006) . 23- Kotowo site 1 (taken from
Dulinicz 2006) . 24- Nowa Wies site 1 (taken from Dulinicz 2006) . 25- Schulzendorf site 10 (taken from Dulinicz 2006). 26 - Gro~
Machnow (taken from Brăunig 2013). 27 - Berlin - Marzahn site 3 (taken from Dulinicz 2006) . 28- Bad Sulze site 3 (taken from
Dulinicz 2006). 29-Gro~ Stromkendorf site 7 (taken from Dulinicz 2006) . 30-Pdanj pri Ljubljani (taken from Hrovatin , Turk
2008). 31-Podgorica pri Ljubljani (taken from Novsak 2002) . 32-Neverin site 38 (taken from Dulinicz 2006). 33-Muzla-C:enkov
(taken from Hanuliak, Kuzma , Salkovsky 1993). 34-Vasarosnameny-Gergelyiugornya (taken from Erdelyi, Szimonova 1985 and
Erdelyi, Szimonova 1987). 35-Stara Ves (taken from Bekic 2016). 36-Jakopovec- Blizna (taken from Bekic 2016) . 37- Brezje
V (taken from Bekic 2016). 38- Sarnjak (taken from Bekic 2016) . 39-Ziethen (taken from Biermann et al. 2011). 40- Nagyrecse
(taken from Straub 2011). 41-Jucu de Sus-TETAROM III (taken from Stanciu, Beldiman, Sztancs, Bonta 2016) .
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Aceeaşi direcţie nord-vestică este indicată şi de complexul B/1999 din aşezarea de la Popeni-Pe
pogor, curios prin lăţimea mică şi lungimea foarte mare (aproape 11,50 m), probabil delimitat în
exterior printr-un gard de nuiele (fig. 21/1) 68 • Structuri identice, altele foarte asemănătoare ("în
formă de jgheab" 69 ), au fost identificate într-un spaţiu destinat activităţilor economice din burgul

de la Breclav-Pohansko, rolul lor nefiind clarificat (fig. 21/2, 4, 5)7°.
Deja aminti tele "gropi dreptunghiulare alungite", alături de alte "gropi" ovale ori cu formă neregulată la orizontală, adeseori şi la verticală, mai probabil că doar din a doua jumătate a sec. VII au
început să se răspândească în aşezările medievale timpurii din întreaga regiune a Tisei Superioare.
De multe ori în interiorul unor astfel de complexe arheologice apar instalaţii pentru foc, se pare
că mai frecvent vetre, uneori chiar resturi ale unor cuptoare, ca în aşezările din actuala regiune
Vinogradov din Zakarpat'ia ucraineană (spre exemplu Fedorovo 1, Cepa, Cerveneve, Petrovo,
Orosievo sau Verboveţ). Acolo, cel mai devreme au fost datate în sec. VII, dar dacă ţinem seama
de prezenţa consistentă a olăriei modelare la roata înceată şi ornamentată, apoi de cunoştinţele de
acum în legătură cu evoluţia regională a ceramicii medievale timpurii, o poziţionare cronologică
mai corectă ar trebui să aibă în vedere cel mai devreme a doua jumătate a veacului. De la caz la caz,
şi nu întotdeauna cu susţinere convingătoare, au fost explicate ca locuinţe, diverse ateliere (inclusiv
pentru modelarea ceramicii), pivniţe sau magazii 71 • Sirul de la Holmok, în apropierea Ujgorodului,
cu etape ale locuirii nu neapărat în succesiune directă pe durata secolelor VII-XI, este alcătuit
exclusiv din structuri dreptunghiular-alungite, ovale sau alungite-neregulate 72 • O situaţie asemă
nătoare este aceea din Ungaria nord-estică, alt spaţiu învecinat părţii de nord-vest a României,
unde astfel de complexe sunt cunoscute din aşezările de la Vasarosnameny-Gergelyiugornya73 sau
Panyola7 \ ambele datate în secolele IX-XI. Tot acolo, o poziţionare cronologică relativ mai timpurie (sec. VII-VIII) ar putea să revină sirului de la Zemplenagard 71 • În privinţa acestor complexelor arheologice, de obicei se crede că în mediul slav s-au răspândit ceva mai târziu, mai ales începând cu sec. VII7('. Rezultatele cercetărilor de teren mai noi completează harta răspândirii acestor
tipuri de structuri cu partea nord-vestică a Peninsulei Balcanice, unde sunt frecvent asociate în
aceeaşi aşezare (pentru gropile dreptunghiulare, fig. 20) 77 •
fund cu un strat de cărbune şi cenuşă (Zaharia 1967, 77-78 şi pl. 1). Utilitatea lor a rămas neclară, puteau fi folosite
pentru uscarea cereale lor. Mai nou, s-a presupus că sunt gropi culti ce (Corbu 2013, 88). Două gropi dreptunghiulare
din aşezarea de la Bucov-Tioca, cu lungime în jurul a 2 m, confineau urme evidente ale unei arderi produse pe loc.
Deşi în legătură cu ele nu au fost găsite oase umane, au fost explicate ca înmormântări în gropi mai mult sau mai
pufin arse, eventual ca înmormântări simbolice (Comşa 1978, 138-143, 139, fig. 105/2, 5).
68
În acelaşi segment al aşezării au fost identificare alte două structuri asemănătoare, cu lungimi mai mici (Băcuef
Crişan 2006a, 14--18, 19, fig.l, 95, pl. 9, 98, pl. 12, 120, pl. 34).
69
După Machacek 201 O, 72.
70
Dostal 1993, 221, 222-223, fig. 1. Alt complex de acest fel în aşezarea de la Muila-Cenkov- Vilmakert (fig. 21 /3),
darabil cel mai devreme în prima jumătate a sec. IX şi cel mai târziu în sec. XII (Hanuliak, Kuzma, Salkovsky 1993,
17 complexul 22, 206, pl. 21/22).
71
Korigoroşko 1977; Peniak 1980.
71
Peniak 1980, 33-45,37, fig. 12.
7
.l Erdelyi, Szimonova 1985; Erdelyi, Szimonova 1987.
71
Erdelyi, Szimonova 1993.
75
Este vorba despre gropi pufin adâncire, de formă ovală, oval-neregulată sau dreptunghiular-alungită, explicate ca
gropi ale unor morminte aflate sub movile funerare. Dar existenfa oaselor umane calcinare nu este sigură, iar numărul
gropilor care ar trebui să revină fiecărui turnul este prea mare. Nu în ultimul rând, umplutura lor este identică celei a
complexelor din aşezări, adică confine foarte multe pietre, unele arse, mult cărbune, cenuşă, oase de animale, platouri
de lut şi răviţe, lipitură arsă de la pereţii unor consrruqii, spre deosebire de mormintele rumulare cunoscute chiar din
vecinătatea apropiată, adică din Slovacia (Revesz, Wolf 1993; Wolf 1996). Alte detalii la Stanciu, Bader 2003, 131,
n. 5.
76
Spre exemplu: Zeman 1979, 123; Baran 1991, 38; Parczewski 1993, 101; Salkovsq 2001, 55.
77
Spre exemplu: Savel2002; Kerman 2002; Gustin, Tiefengraber 2002; Ciglenecki, Strmcnik Gulie 2002, 70-71).
Pentru cel mai vechi orizont (Murska Sobota 1) datările cu ajutorul analizelor 14 C indică sec. VI târziu - sec. VII
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Fig. 21. Structuri .,în formă de jgheab". 1- Popeni- Pe pogor, complexul B/1999 (după Băcueţ- Crişan 2006). 3- Muzla-C:en kov
(după Hanuliak, Kuzma, Salkovsky 1993). 2, 4, 5-Bi'eclav-Pohansko- Lesni skolka (după Machacek 2010) . A- Lemn carbonizat.
B-Pietre. C-Gropi de stâlpi sau ţăruşi.
Fig. 21. " Trough-shaped" structures. 1-Popeni- Pe pogor, feature B/1999 (taken from Băcueţ-Crişan 2006) . 3- Muzla-C:enkov
(taken from Hanuliak, Kuzma, Salkovsky 1993) . 2, 4, 5-Bi'eclav-Pohansko-Lesni skolka (taken from Machacek 2010) . ACharred wood. B-Rocks. C- Postholes or pole holes.

(Gusrin, Tiefengraber 2002, 58-60). Pe aceeaşi cale, pentru o groapă dreprunghiular-alungiră (complexul 17) din
2008).

aşezarea de la Prianj pri Ljubljani a fost propusă dararea în sec. VIII (Hrovarin, Turk
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Some Aspects Regardings the Early Medieval Habitation
in the North- \Vest Part ofRomania
Starting from severa! of the Jeatures researched in the early medieval settlement in Lazuri-Lubi tag (Satu
Mare County), the author briejly discusses the issue of early medieval ground structures (dwellings or structures
with economica! functions) in the north-western part of Romania, with references to the known situation in
central-eastern Europe in general In this paper he also comments upon the so-called "rectangular pits': structures
with rather difjicult to identify economic function, but also upon a Jeature that is irregular in shape both horizontally and vertically. lhe site under discussion, partially investigated (Fig. 1), is located in the Lower Someşului
Valley (or Sătmarului Valley), not for from the meeting point between the borders of Romania, Hungary and
Ukraine. Few of the results of the archaeological excavations have been published; the most recent dating of the
settlement is to the second halfof the eighth century and the jirst halfof the ninth century.
An agglomeration of material mainly consisted of pottery modeled on the wheel or by hand, severa! fragments of so-called burnt clay roasting trays, fragments of cooking bells and hearth clay covering, a bit of iron
slag, numerous relatively smalt pieces ofquarry stone, almost without exception with firing traces, besides animal
bones. One suspects this Jeature to be a structure (ora simpler construction) erected above the old ground level,
possibly in connection to certain larger pits located in that area. lhe Jeature was almost polygonal in shape, measuring along the axes ca. 8.8 m x 6.5 m, covering and approximate area of57 m 2 (a smalt part of it remained
in the unexcavated ground). Unfortunately, the most numerous potholes that can be connected to this context
cannot be dated, so that the entire discussion can only be hypothetical (Fig. 2). Specialists generally recognize the
difjiculty in determin ing the Junctions ofsuch constructions, especially when no more or less regular posthole network existed Stil!, in the north-western part of Romania dwellings or other constructions erected above ground
level, with a posthole network, seem to have been rather well represented throughout the eighth-ninth century,
though one might sometimes speak of slightly concave structures, in connection to the local specificity of the soi!
as well Such estimations are other times difjicult to make, due to the challenges in determining the ground level
of the settlements (Figs. 5-8). Ground level dwellings and constructions in general are not characteristic to the
settlements in the area attributed to Slavic habitation during the sixth-seventh century. Such Jeatures, no matter
the technique of construction, are Jew in numbers, even for the duration of the subsequent couple of centuries.
Even more so, such constructions with the supra-structure supported by pillars, sometimes covering considerable
surfoces, the presence of which is isolated and only started in the ninth century, especially in connection to the
commercial centers on the southern shore ofthe Baltic Sea (with Scandinavian inhabitants) or to the residential
quarters ofthe elite ofthe Moravian Kingdom, have generally been connected to the social-economic and politica!
changes that occurred towards the end of the jirst millennium A.D.
Four ground constructions researched in the settlement of Porţ-La baraj (Sălaj County) are less common
for the early medieval settlements in the Upper Tisa region, but also in other parts. Two of the constructions are
circular in shape, while the other two follow a relatively rectangular ground plan with strongly rounded corners,
sometimes with traces of a network ofposts (Figs. 9 and 1O). What makes these Jeatures peculiar is their size,
with useful surfoces between 19 rrr and 50 rrr, and a perimetral smalt ditch, shallow and with rocks usually discovered inside. At least the horizontally relatively circular ditch suggests constructions similar to the eastern yurts
(a central post was even identified in one case). With the aid of certain ethnographic parallels, these perimetral
smalt ditches might be explained as traces of the roof base, consolidated with rocks (Fig. 11/1, 2). No matter the
presence or absence ofa heating source, it is possible that at least the largest Jeatures were animal shelters (though
they could have been inhabited at the same time), maybe in connection to a certain economic specificity of the
community inhabiting the settlement in Porţ.
More likely structure 15 in the settlement from Lazuri could be explained as a cellar, protected and covered
some way or another (Figs. 13 and 14).
lhe so-called "rectangular pits" seem to ha ve been well represented in north-western Romania. lhese Jeatures
generally had similar dimensions and constant jills, consisting especially of remains that seem to have originated
from repaired or taken out of use fire designs (severa! examples in Figs. 15 and 16). One must keep in mind
the foct that traces ofon site burning were never identified, so that it is less likely there were "pit hearths" inside
ground dwellings. On the other hand, in some settlements these Jeatures are so close to each other, including dwellings, that the explanation that the Jeatures were part ofground dwellings that cannot be determined does not

https://biblioteca-digitala.ro

CÂTEVA ASPECTE ALE LOCUIRII MEDIEVALE TIMPURII

75

stand. The explanations for the fonction of these structures vary, though one can remember the observation that
traces ofa protective roof were sometimes identified, more rarely even traces of wooden walls (Fig. 17). Naturally,
one must generally take into consideration the horizontally variable stage of research and documentation of this
type offeatures. For the time being, the parallels for the north-western part of Romania point towards the northwest, towards the Slavs there, but also towards the north-western area ofthe Balkan Peninsula or even the northwestern corner of Hungary (Fig. 20).
Strange structures, similar to narrow ditches, sometimes labe led "trough-shaped features ': like those from
the settlement in Popeni, again make reference to the north-west, in the direction of the Moravian Kingdom
(Fig. 21).
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Consideraţii

privind tipologia şi cronologia spadelor, a
săbiilor şi a paloşelor din secolele VII -VIII descoperite
în Transilvania, Maramures si Banatul Românesc
' '

Călin

Cosma

Cuvinte cheie: spadă, sabie, paloţ, avari, Ev Mediu timpuriu.

Keywords: sword, sabre, backsword, Avars, Early Middle Ages.

curte precizări introductive. Spadele, săbiile şi paloşele au fost printre cele mai reprezentative
arme utilizate pe tot parcursul istoriei. Respectivele arme au intrat în uz în perioade diferite de
timp şi au evoluat constant în decursul istoriei. Pentru Evul Mediu timpuriu, studierea celor trei
tipuri de arme precizate în titlul acestui studiu a fost şi este o preocupare constantă a arheologilor.
Cercetarea pe diferite paliere a spadelor, săbiilor şi paloşelor, precum cele referitoare la apariţia, la
originea fiecărui tip din cadrul celor precizate mai sus, la forma şi evoluţia în timp a armelor, şi
nu în ultimul rând la contextele arheologice din care provin, oferă oportunităţi în abordarea mai
multor subiecte de interes istoric. Ceea ce au în comun spadele, săbiile şi paloşele este faptul că
toate trei sunt arme individuale utilizate de războinici în lupta corp la corp 1• Fiecare însă are o
formă caracteristică care presupune un rol distinct în lupta dintre combatanţi, diferenţe care vor fi
discutate în paginile următoare.
În literatura de specialitate europeană au fost elaborate o serie de studii referitoare la spadele
şi săbiile descoperite în sirurile din Europa databile în secolele V-X 2 • Au fost propuse o serie de
tipologii ale pieselor respective şi de asemenea au fost emise o serie de teorii referitoare la interpretarea rolului pe care aceste artefacte 1-au avut în cadrul comunităţilor unde ele au fost descoperite.
Foarte pe scurt, ceea ce se desprinde din aceste studii este faptul că există etape diferite de utilizare
a spadelor, a săbiilor şi a paloşelor în spaţiul european pe parcursul Evului Mediu timpuriu. Spada
este o armă utilizată de către triburile germanice şi cele slave. Avarii utilizează şi ei spada în prima
jumătate a secolului VII, la care renunţă însă în favoarea paloşelor (în limba maghiară se foloseşte
termenul de spadă cu un singur tăiş, problema va fi discutată în paginile următoare) şi a săbiilor.
Vechii maghiari aduc cu ei în Bazinul Carpatic săbiile, iar ulterior vor adopta spadele ca armă de
luptă. Prezenţa sau absenţa, primordialitatea sau rolul mai redus al uneia dintre cele trei tipuri de

S

1

Vezi de exemplu: Korzuhina 1950, 63-94; Kirpicnikov 1966, 1; Rutrkay 1976, 245-293; Menghin 1983; Kolias
1988, 133- 161; Bălint 1978, 173-186; Bălint 1992, 338-343; Simon 1991, 263-346; Garam 1991, 157; Szoke
1992, 92-96; Kokowski 1993, 336; Simon 1993, 171-172; Kazanski 1999, 197-198; 204-205; Masia 2000, 185226; Jorov 2004, 37-76, 205; Stachowski 2004, 133-138; Pinter 2007, 18-19, 41-46, 53-54; Csiki 2009, 35-39,
106-188.
2
Pe de o parte spadele, săbiile şi paloşele sunt prezentate şi discutate în subcapitole separate în cadrul monografiilor
de sit în care au fost descoperite. Pe de altă parte respectivele arme au beneficiat de o analiză separată în cadrul unor
studii speciale. Ambele tipuri de scrieri sunt extrem de numeroase. Pe lângă studiile precizate la nota 1 mai inserez
doar câteva contribuţii unde se regăsesc discuţii referitoare la spade, săbii sau paloşe: Lăszl6 1955, 228-230; 232-238,
261; Cilinskă 1973, 23-24; Garam 1979, 78-79; Garam 1995, 342-345; S6s/Salamon 1995, 66-67; Kaminsky
1996, 95-98; Urlacher etal. 1998; Kazanski 2000, 199-212; Legoux 2005, 77-82; Kazanski 2012, 193-199,290.
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arme precizate mai sus, în cadrul comunităţilor războinice, se datorează tacticii de luptă a fiecărui
popor dintre cele care s-au perindat prin Europa în Evul Mediu timpuriu. Spada a fost o armă
utilizată de cavaleria grea, pe când sabia şi paloşul o armă utilizată de cavaleria uşoară.
Dacă spadele, săbiile şi paloşele din contexte datate în secolele V-XI, descoperite în Europa
estică, central-estică şi vestică, au beneficiat de o cercetare atentă din partea specialiştilor, nu acelaşi
lucru se poate spune despre respectivele artefacte descoperite în Vestul României, în siruri arheologice databile în secolele VII-VIII. Nu există un studiu special dedicat respectivelor arme. Motivul
este suficient pentru a preciza că scopul acestui demers ştiinţific este acela de a prezenta în detaliu
toate spadele, săbiile şi paloşele, publicate în literatura de specialitate din România, dar şi pe cele
inedite, descoperite în Transilvania, Maramureş şi Banatul Românesc, databile în secolele VIIVIII. Descrise, încadrate tipologie corect, analizate din punct de vedere al contextului arheologic
în care au fost descoperite, spadele, săbiile şi paloşele oferă noi oportunităţi în descifrarea unor
realităţi militare, sociale, politice, economice etc., existente la nivelul spaţiului vestic românesc în
secolele VII-VIII.
Precizări

referitoare la spaţiul temporal şi geografic abordat. Din punct de vedere cronologic, perioada de timp cercetată corespunde celor trei mari etape din istoria Kaganatului avar
din Bazinul Carpatic. Din punct de vedere geografic spaţiul vizat spre cercetare se rezumă la
si
Transilvania, Maramures,' Crisana
,
, Banatul Românesc.
Cele patru provincii româneşti menţionate, sunt entităţi teritoriale distincte în geografia fizică
a RomânieP (Harta 1). Toate au fost afectate în secolele VII-VIII de migraţia slavilor şi de politica de expansiune a Kaganatului avar, care şi-a avut centrul în Câmpia Pannonică. Depresiunea
Transilvaniei, înconjurată de Munţii Carpaţi, se individualizează în raport cu celelalte teritorii
din vestul României 4 • Maramureşul încorporează zonele geografice şi etnografice Sătmar, Oaş
şi Maramureşul istoric'i. Întregul spaţiu, este denumit generic (sau convenţional) şi nord-vestul
Românie{'. În acest spaţiu nord-vestic românesc se includ şi părţile vestice ale actualului judeţ
Sălaf. Zona geografică Maramureş, este marcată spre est de Dealurile de Vest ale României, la
nord-est de crestele Munţilor Maramureşului, iar spre sud de bazinul superior al Erului 8 • Teritoriul
de nord-vest se înscrie din punct de vedere geografic în zona Carpaţilor Nordici şi în arealul
bazinului superior al Tisei 9 • Crişana este delimitată la nord de bazinul superior al Erului, la sud
de cursul Mureşului, spre est de Carpaţii Occidentali, iar spre vest de fluviul Tisa 10 • Banatul
Românesc este mărginit spre est de crestele Carpaţilor Occidentali, spre nord teritoriul este limitat
de râul Mureş, iar spre sud de Dunăre 11 • Organic, nord-vestul României, Crişana şi Banatul sunt în
interdependenţă cu bazinul Tisei 12 • Sudul Banatului se integrează în bazinul inferior al Dunării 13 •
Depresiunea Transilvaniei a fost şi este în legătură cu zonele de dincolo de Carpaţii Occidentali
prin căile de comunicaţie aflate atât pe duetul principalelor cursuri de râuri care curg spre vest, cât
şi prin pasurile şi trecătorile existente în Carpaţii Vestici 14 •

Pop 2003, 11-27.
Pop 2003, 17-20.
5
Stanciu 2011, 17-21.
6
Cos ma 2002, 16-19; Stanciu 2011, 16-21.
' Cosma 2002, 16-19; Stanciu 2011, 16-21.
K Cos ma 2002, 16-19; Pop 2003, 12-22; Stanciu 2011, 16-21.
') Stanciu 2011, 16-21.
1
° Cosma 2002, 16-19; Pop 2003, 11, 17-20.
11
Pop2003, 11, 15-21;Mare2004,9-11.
12
Stanciu 2002, 203; Stanciu 2011, 16-21.
u Mare 2004, 9-11.
11
Pop 2003, 19.
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Harta 1. Harta regiunilor istorice ale României.
Map 1. Map of Romania 's historical regions .

Tipologie, Analogii, Cronologie. În spaţiul vestic al României am înregistrat în repertoriul
descoperirilor un număr de 14 arme de lovit, împuns, sau tăiat. Cele 14 artefacte provin din 12
cimitire (13 piese), şi dintr-o singură aşezare/locuinţă: o piesă (Tab. 1, Gr. 1, Harta 2).
Cimitire

Aşezări

1. Ai udul de Sus (r.A.a.1)

1. Sf. Gheorghe (r.A.c.1)

2. Cicău (r. A.a.2)
Transilvania 3. Noşlac (r. A.a.3)
4. Şpălnaca (r. A.a.4)
5. Teiuş (r. A.a.S)
6. UnireafVereşmort (r. A.a .6)
Nord-Vestul 1. Dindeşti (r. B.a.1)
României
2. Săcueni (r. B.a.1)
3. Valea lui Mihai (r. B.a.3)
1. Dudeştii Vechi (r. D.a.1)
Banatul
Românesc

2. Sânpetru German (r. D.a.2)
3. Timişoara (r. D.a.3)

Tabell.

Localităţi în care au fost descoperite spade, săbii şi paloşe.

Gr. 1. Distribuţia armelor
6
în vestul României

Transilvania

Nord-Vestul
României

Banatul
Românesc
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Harta 2. Dispunerea geografică a descoperirilor.
Map 2. Geographic location of the discoveries.

În funcţie de forma şi caracteristicile lamei, se disting trei tipuri principale de arme pentru
lovit, împuns, sau tăiat. Acestea sunt: 1. Spada; II. Sabia. III. Paloşul. Cele trei tipuri sunt bine
definite în literatura arheologică de specialitate din România 1S, cu aplicaţie directă inclusiv pentru
Evul Mediu timpuriu din Bazinul Carpatic 16 • Există însă şi diferenţe terminologice privind tipologia respectivelor arme, detalii pe care vor fi discutate mai jos.
1. Spada. Spada este o armă cu lama dreaptă cu două tăişuri. Dispune de mâner, care la capăt
în cele mai multe cazuri a avut un buton, de diferite forme, cu rostul de a împiedica alunecarea
mânii războinicului. Spadele au avut şi gardă care s-a păstrat sau nu. Spada este o armă utilizată
pentru a lovi şi a împunge 17 • În funcţie de modul în care se prezintă vârful spadelor, armele au fost
împărţite în două categorii . Exemplarele utilizate pentru a lovi au vârful rotund, şi evident cele
utilizate pentru lovit şi împuns au vârful ascuţit 18 •
În vestul României a fost descoperită doar o piesă care se încadrează în categoria spadelor. A fost
găsită într-un mormânt de inhumaţie avar de la Dudeştii Vechi din Banatul Românesc (r. O. a. 1,
Harta 2). Lama spadei este dreaptă, cu două tăişuri. Probabil a avut o nervură mediană pe mijloc.
Lama este mai lată la gardă îngustându-se treptat spre vârf, detaliu care sugerează eficacitatea armei
atât în procedeul de lovire, cât şi de împungere a inamicului. Mânerul nu a avut gardă, sau nu s-a
păstrat. Mânerul este lat lângă lamă, îngustându-se treptat spre capăt, porţiune care dispunea de
un nit. Pe mâner s-au păstrat urme ale mânerului de lemn.
Cu origini în lumea romană, arestată apoi în lumea germanică, spadele au fost arme utilizate
şi de către războinicii avari mai ales în perioada avară timpurie 19 • G. Csiki precizează că un număr
mic de spade cu două tăişuri sunt întâlnite şi în perioada avară târzie 20 • Cele din urmă, spune Csiki,
sunt diferite ca formă în comparaţie cu spadele din epoca avară timpurie, neexistând o legătură
15

Pinrer 2007, 18- 20.
Ru rrkay 1976, 245- 293; Menghin 1983; Bilinr 1978, 173-186; Bilinr 1992, 338-343; Garam 1991, 142-160;
Szoke 1992, 92-96; Kokowski 1993, 336; Simon 1993, 171-172; 204-205; Masia 2000, 185-226; Jorov 2004,
37-76, 205; Srachowski 2004, 133-138; Csiki 2009, 35-39.
17
Menghin 1983; Simon 1991, 263-346; Pinrer 2007, 18; Csiki 2009, 35-39.
18
Pinrer 2007, 59-66.
19
Menghin 1983; Simon 1991, 263-346; Simon 1993, 175; Pinrer 2007, 18; Csiki 2009, 107-109, 114.
2
° Csiki 2009, 114.
16
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nemijlocită între cele două tipuri de spade 21• Având în vedere faptul că spada de la Dudeştii Vechi

provine dintr-un mormânt avar, am căutat analogii formale în primul rând în mediul cultural avar
din Bazinul Carpatic. Conform minimelor detalii tehnice păstrate, spada de la Dudeştii Vechi
poate fi plasată în tipul V.I.N 1 Csiky, din cadrul spadelor inventariate în Kaganatul avar din
Bazinul Carpatic 22 • Spadele fară gardă sunt considerate arme anterioare din punct de vedere temporal (utilizate într-o perioadă mai timpurie din prima perioadă avară), în comparaţie cu spadele cu gardă prezente şi ele pe parcursul secolului VII în Bazinul Carpatic23 . Sigur, spada de la
Dudeştii Vechi a fost utilizată de un războinic avar care a activat în prima jumătate a secolului VII
în Banatul Românesc, plasare cronologică susţinută, pe lângă analogii şi de artefactele descoperite
în mormânt alături de spadă 2 4 •

2. Sabia. Sabia este o armă pentru lovit şi tăiat, utilizată în lupta corp la
corp. Caracteristica esenţială a sabiei, constă în faptul că lama este curbată
spre interior, iar vârful spre exterior. Curbura lamei şi a vârfului sunt principale elemente tehnice care separă net sabia de spadă 2 5 . În cele mai multe
cazuri, săbiile din Europa din perioada Evului Mediu timpuriu au gardă mai
mult sau mai puţin proeminentă, iar mânerul este curbat în sens invers curburii lamei 26 .
Săbii de tipul descris mai sus au fost descoperite în cimitirele avare din
Transilvania de la Cicău şi Teiuş. Sabia de la Cicău s-a păstrat în condiţii
relativ bune. La mijloc lama, cu un singur tăiş, este uşor curbată spre interior iar vârful spre exterior. Garda este formată dintr-o tijă dreptunghiulară.
Mânerul este înclinat în direCţia inversă vârfului. Capătul mânerului se termină în unghi. În capătul mânerului se păstrează un nit care a avut rolul
de a fixa plăselele ce placau mânerul. Lungimea sabiei de la Cicău este de
84,9 cm, iar lăţimea lamei de= 3,2-3,4 cm (r. A. a. 2, Pl.1/4, fig. 1, Harta
2). Sabia de la Teiuş are lama şi vârful curbate (r. A. a. 5. 2, pl. 2/3, Harta 2).
Din punct de vedere cronologic, atât sabia de la Cicău cât şi cea de la
Teiuş au contexte de descoperire clare. Au fost găsite în cimitire, fiecare în
câte un mormânt de războinic avar. Ambele cimitire şi implicit cele două Fig. 1. Sabia de la Cicău.
morminte datează în perioada avară mijlocie (650/670-71 0/720)2 7• Pornind Fig. 1. Sa bre from Cicău.
de la atribuirea etnică pe care le comportă cele două cimitire din care provin
cele două săbii, am căutat analogii în mediul avar din Bazinul Carpatic, în dorinţa de a certifica
şi prin corespondenţe tipologice atât datarea, cât şi atribuirea etno-culturală propusă pentru cele
două cimitire de la Cicău şi Teiuş. Cele două săbii din Transilvania nu prezintă caracteristici tipalogice unice care să permită reevaluări tipologice sau cronologice a săbiilor descoperite în cimitirele
avare din Bazinul Carpatic. Săbiile de la Cicău şi Teiuş sunt piese care se înscriu în grupul săbiilor
utilizate de războinicii avari în Bazinul Carpatic28 • De exemplu, săbiile de la Cicău şi Teiuş pot fi
plasate în tipul V. III. A Csiki "Săbii cu lama uşor curbată", despre care se precizează că au apărut la
21

Csiki 2009, 114.
Csiki 2009, 108-111.
23
Csiki 2009, 114.
24
K.isleghi Nagy 2015, 121-125.
25
De exemplu: Korzuhina 1950, 63-94; Garam 1991 , 142; Simon 1993, 171-172, 176; Jorov 2004, 59-76, 205;
Stachowski 2004, 133-138; Pinter 2007, 19; Csiki 2009, 35, 125- 130.
26
Korzuhina 1950, 63-94; Garam 1991, 142; Simon 1993, 171-172, 176; Jorov 2004, 59-76, 205; Stachowski
2004, 133-138; Pinter 2007, 19; Csiki 2009, 35, 125-130.
27
Cicău : Winkler et al ii 1977, 269-283; Teiuş: Cos ma 2013, 23-29.
28
Cilinska 1973, 23-24; Garam 1979, 78-79; Garam 1991, 142; Simon 1993, 171-172; Garam 1995, 342-345;
S6s/Salamon 1995, 66-67; Csiki 2009, 35, 125-130.
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sfârşitul perioadei avare timpurii, au fost utilizate cu maximă intensitate în perioada avară mijlocie,

fiind însă utilizate şi în perioada avară târzie 29 •
Ceea ce poate fi reţinut din numeroasele studii despre originea, tipologia şi datarea săbiilor din
Evul Mediu timpuriu din centrul Europei, este că originea săbiilor trebuie căutată în Asia, pătrun
derea lor în Europa se datorează mişcărilor de populaţie dinspre Asia spre Europa, iar utilizarea
lor în Kaganatul avar din Bazinul Carpatic începe cândva în perioada avară mijlocie (perioadă de
timp când datează cele mai multe exemplare descoperite), săbiile fiind însă întâlnite şi în perioada
avară târzie 30 • Apariţia sabiei a fost pusă în legătură directă cu utilizarea scăriţei de şa, care a uşurat
mânuirea calului de către războinicul din trupele de cavalerie uşoară, şi implicit utilizarea sabiei cu
mai multă uşurinţă în lupta corp la corp 31 •
3. Paloşul. Paloşul este o armă hibrid ce combină caracteristicile spadei cu cele ale sabiei.
Paloşul este o armă de lovit/tăiat şi împuns. Arma are lama dreaptă, dar dispune de un singur tăiş.
În unele cazuri doar vârful poate fi uşor curbat spre exterior. Mânerul este drept sau uşor înclinat32 •
Etimologic, termenul paloş din limba română îşi are originea în limbile slave unde este cunoscut
sub denumirea de palos 33 • Slavii au utilizat respectivul termen pentru a face diferenţa dintre spadă
(arma cu lama dreaptă cu două tăişuri) şi arma cu lama dreaptă dar numai cu un singur tăiş 34 •
Paloşul este deci o armă cu o formă proprie a corpului/lamei, distinctă/diferită în comparaţie cu
spada sau sabia.
În vestul României paloşe au fost descoperite la Ai udul de Sus (r. A. a. 1, pl. 112, Harta 2),
Noşlac (r. A. a. 3, pl. 111, Harta 2), Şpălnaca (r. A. a. 4, pl. 113, Harta 2), Teiuş (r. A. a. 5. 1,
pl. 2/2, Harta 2), Unirea/Vereşmort (r. A. a. 6, pl. 2/4, Harta 2), Sfântu Gheorghe (r. A. c. 1,
pl. 2/1, Harta 2) în Transilvania; la Oindeşti (r. B. a. 1, pl. 3/1, Harta 2), Săcueni (r. B. a. 2, pl. 3/2
Harta 2) şi Valea lui Mihai (r. B. a. 3 Harta 2), în nord-vestul României; la Sânpetru German
(0. a. 2, pl. 3/3, Harta 2) şi Timişoara (r. O. a. 3, pl. 3/4, Harta 2) în Banatul Românesc. Din
punct de vedere tipologie, toate armele prezintă o formă identică. Au lama dreaptă, cu un singur
tăiş şi vârful ascuţit doar pe latura ce dispune de tăiş. Cele mai multe exemplare sunt fragmentare
astfel încât este dificil de precizat lungimea exactă a lamelor. Lungimea păstrată a lamelor variază
între 0,60-1,05 cm. Lăţimea lamelor paloşelor se înscrie între 2,5-4 cm. Armele au sau nu gardă.
Cu excepţia paloşului de la Sfântu Gheorghe, descoperit într-o aşezare/locuinţă, toate celelalte
paloşe au fost găsite în contexte funerare ce aparţin mediului avar databil în perioada avară mijlocie
şi târzie. Este deci firesc ca analogiile pentru piesele din vestul României să fie căutate în primul
rând în mediul cultural avar din Bazinul Carpatic.
Înainte însă de a prezenta analogiile pentru paloşele din vestul României trebuie facute câteva
precizări referitoare la terminologia utilizată pentru desemnarea armei cu lama dreaptă cu un
singur mâner cu sau fară gardă din Kaganatul avar, în istoriografia ţărilor vecine României. Cei
mai mulţi dintre arheologii maghiari au denumit respectiva armă "Spadă cu un singur tăiş" 35 • De
exemplu, G. Csiki, precizează faptul că paloşul este o armă cu lama dreaptă şi un singur tăiş, caracteristică care face diferenţa între respectiva armă şi spada cu două tăişurP 6 . Alege însă să utilizeze
termenul de "spadă cu lama dreaptă cu un singur tăiş", pentru armele de împuns, tăiat şi lovit cu
29

Csiki 2009, 131.
Balinr 1978, 184-186; Garam 1991, 142-160; Balinr 1992, 338-343; Simon 1993, 171-174; Csiki 2009,
12'5-136.
11
·
Garam 1991, 160 .
.il Pinrer 2007, 19, Simon 1993, 171.
l.l Pinter 2007, 19; Zabojnik 2004, 136; Csiki 2009, 35 .
.H Pinrer 2007, 19; Zabojnik 2004, 136; Csiki 2009, 35 .
.1s De exemplu: Balinr 1978, 173-184; Garam 1991, 142-160; Simon 1993, 171-177; Csiki 2009, 35, 119-124 .
.1r. Csiki 2009, 35.
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lama dreaptă cu un singur tăiş din spaţiul Kaganatul avar37 • Am întâlnit în literatura de specialitate
maghiară şi utilizarea termenului de paloş, pentru armele cu lama dreaptă cu un singur tăiş 38 •
În literatura arheologică din Slovacia armele de lovit/tăiat şi împuns cu lama dreaptă şi un
singur tăiş sunt denumite în cele mai multe cazuri drept spade cu lama dreaptă cu un singur tăiş 39 •
Merită însă semnalat faptul că J. Zabojnik menţionează diferenţa dintre spadă şi arma cu lama
dreaptă cu un singur tăiş, denumită palos. Precizează că respectivul termen nu a reuşit să se impună
în literatura de specialitate 40 .
Personal, consider că utilizarea termenului de "spadă cu lama dreaptă cu un singur tăiş" este
impropriu, el putând crea confuzie în descrierea şi plasarea tipologică a armelor de lovit şi tăiat.
Atât spada, cât şi sabia au caracteristici tehnice bine definite, pe care le-am precizat în paginile
anterioare. Dacă acceptăm termenul de "spadă cu lama dreaptă cu un singur tăiş", atunci dispare
si definitia esentială a spadei, a cărei caracteristică principală este lama dreaptă cu două tăisuri si cu
vârful ascutit
, sau rotund.
,

,

,

,

J

Tipologia paloşelor din vestul României în funcţie de mâner şi gardă. La paloşele descoperite
la Noşlac (pl. 111) şi Şpălnaca (pl. 1/3), s-au păstrat doar lamele care sunt drepte şi au un singur
tăiş, motiv pentru care este imposibilă plasarea lor tipologică în funcţie de gardă sau mâner, elemente utilizate de arheologii maghiari pentru departajarea tipologică a "spadelor cu lama dreaptă
cu un singur tăiş" din cadrul Kaganatului avar41 • Chiar şi în lipsa acelor elemente, cele două paloşe
de la Noşlac şi Şpălnaca datează în perioada avară mijlocie, plasare temporală certificată de materialul arheologic cu care respectivele piese se asociază.
3.1. Paloş cu mâner fără gardă. În Transilvania, Sătmar şi Banatul Românesc, sunt şi paloşe
care au partea superioară păstrată, ceea ce permite o tipologie a lor în funcţie de mâner şi gardă.
Astfel de exemplare au fost descoperite la Dindeşti (pl. 311), Sfântu Gheorghe (pl. 2/1), Teiuş
(pl. 2/2), Sânpetru German (pl. 3/3), Unirea/Vereşmort (pl. 2/4). În funcţie de ornamentarea
mânerului, paloşele sunt de două tipuri: 3. 1. a. Paloş cu mâner ornamentat peste lemn cu lamele
3. 1. b. Palos, cu mâner simplu neornamentat.
subtiri
, din metal pretios;
,
3.1. a. La paloşul de la Unirea/Vereşmort, peste mânerul din fier a fost fixat, cu ajutorul unor
nituri din fier, plăsele din lemn. Mânerul a fost îmbrăcat într-o foiţă subţire din argint. Partea
de argint a mânerului, de forma unui trunchi de con răsturnat şi circular-ovală în secţiune, este
alcătuită din două părţi inegale, fixate transversal una de alta cu ajutorul unor benzi înguste din
bronz decorare longitudinal cu striuri paralele. Partea superioară a mânerului prezintă, la exterior,
o verigă circulară din fier, parţial îngropată în partea de argint a mânerului. De asemenea, s-a păs
trat şi teaca paloşului care dispune de armături din bronz de fixare şi prindere a tecii la centură.
Piesele fac parte din două ansambluri plasate de-a lungul tecii. Un ansamblu era format din două
plăcuţe asemănătoare, din bronz, fixate paralel cu ajutorul a 5 nituri din cupru. Din extremităţile
superioară şi inferioară ale plăcuţelor plecau două benzi paralele realizate din bronz, ornamentate
cu striuri, care descriau un traseu oval ce înconjura transversal teaca. Pe unele din aceste benzi
s-au mai păstrat bucăţi de piele ale tecii. Celălalt ansamblu era asemănător cu primul, dar din cele
două plăcuţe nu a fost recuperată decât una (pl. 2/4, fig. 2). Paloşul de la Unirea/Vereşmort, atât
din punctul de vedere al mânerului cât şi al tecii (a elementelor de pe teacă cu rol de prindere pe
centură), poate fi inclus în tipul 2 Garam, datat în special în a doua treime a secolului VII 42 • În
37

Csiki 2009, 35, 39, 119-124.
Szoke 1992, 93; Szoke 2002, 77, nr. 9.b.,80, nr. 13-14.
39
Cilinska 1973, 23-24.
40
Zabojnik 2004, 136.
"' Garam 1991, 142-160; Csiki 2009, 119-124.
2
"
Garam 1991, 145-148, fig. 11.
38
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tipologia lui G. Csiki, arma de la Unirea 11/Vereşmort se include în tipul V. Il. Al 1b Csiki ("Spade
drepte cu tăiş fară gardă, cu mâner ornamentat cu lame din metal preţios") 43 • G. Csiki precizează că
există câteva exemplare descoperite în contexte din perioada avară timpurie, dar că cele mai multe
"spade drepte cu tăiş fară gardă, cu mâner ornamentat cu lame din metal preţios" datează din perioada avară mijlocie şi târzie 44 • Respectivul tip de armă este considerat unul special, utilizat de către
elita avară 4 'i. Paloşul de la Unirea/Vereşmort se înscrie temporal, în funcţie de materialul cu care se
asociază în mormântul de războinic, în perioada avară mijlocie. Este unicat în Transilvania. Astfel
de arme au fost descoperite în Alfold, dar mai ales în spaţiul de dincolo de Dunăre 46 •
3.1.b. Paloşele de la Dindeşti (pl. 3/1), Sfântu Gheorghe, (pl. 2/1), Teiuş (pl. 2/2, fig. 2),
Sânpetru German (pl. 3/3), fară gardă, se includ în tipul 2 Garam47 , sau în tipul V. Il. A/la Csiki
denumit "Spade cu lama dreaptă cu un tăiş şi fară gardă" 48 • G. Csiki precizează că respectivul tip
de armă este unul foarte frecvent în lumea avară, exemplare de genul respectiv fiind prezente în
perioada avară timpurie, fiind frecvente în perioada avară mijlocie şi târzie 49 • O datare asemănă
toare celei precizate mai sus a fost indicată şi pentru o serie de arme descoperite în cimitire avare
din Slovacias 0 • Paloşele de la Teiuş şi Sfântu Gheorghe datează în perioada avară mijlocie, iar arma
de la Dindeşti în perioada avară târzie. Datările precizate sunt susţinute de materialele arheologice
cu care cele trei piese se asociază în complexele în care au fost descoperite 51 •
3.2. Paloş cu mâner şi gardă în formă de tijă subţire perpendiculară pe lamă şi motiv romboidal cu vârfurile ascuţite, îndreptate înspre lamă şi înspre mâner. Paloşul de la Aiudul de
Sus (pl. 2/4, fig. 2), dispune de gardă de forma unei tije perpendiculară pe lamă. În mijloc garda
dispune de un motiv romboidal cu vârfurile ascuţite îndreptate înspre lamă şi înspre mâner. Tija
mânerului este ruptă deasupra gărzii. Analogii pentru garda paloşului de la Aiudul de Jos provin
din cimitire avare cercetate în Slovacias 2 şi Ungarias 3 • În cele două spaţii menţionate, gardă precum
cea de la Aiudul de Sus, este arestată atât pe săbii, cât şi pe "spade cu lama dreaptă cu un singur
tăiş", ambele tipuri de arme fiind descoperite mai ales în contexte datate în perioada avară mijlocie
şi mai puţin (aproape deloc), în perioada avară târzie din evoluţia Kaganatului avar 54 • Paloşul de
la Aiudul de Sus datează, conform materialelor arheologice cu care se asociază, cândva la sfârşitul
perioadei avare mijlocii'i'i.
3.3. Paloş cu mâner şi gardă de forma unui inel.
3.3.a. Paloş cu gardă în formă de inel şi mâner terminat în formă de semicerc. Arma a
fost descoperită la Valea lui Mihai (pl. 3/2, fig. 2). Garda paloşului se prezintă sub formă de inel.
Mânerul paloşului de la Valea lui Mihai se termină într-un semicerc executat din fier, cu braţele alungite şi fixate pe tija mânerului. În momentul descoperirii erau vizibile amprentele de la
teaca de lemn. Personal nu am găsit nicio analogie pentru semicercul plasat în capătul mânerului
paloşului de la Valea lui Mihai. Paloşul de la Valea lui Mihai se înscrie în perioada avară mijlocie,
plasare cronologică oferită de artefactele cu care arma se asociază în cadrul mormântului în care a
~.l

Csiki 2009, 121.
Csiki 2009, 121.
5
~ Balinr 1978, 173-184; Garam 1991, 14 5; Balinr 1992, 338-343; Csiki 2009, 121.
~ 6 Csiki 2009, 120-121.
~ Garam 1991, 145-152,fig.11.
~ 8 Csiki 2009, 120-121.
"'J Csiki 2009, 120-121.
1
''
(:ilinska 1973, 23-24.
Teiuş: Cos ma 2013, 23-29; Sfântu Gheorghe: Cos ma 20 13a, 100 (greşit încadrată drept sabie); Cos ma 2016,
218.
52
Cilinska 1973, 23-24.
s.J De exemplu: Garam 1979, 78-79; Garam 1995, 342-345.
5
~ Garam 1991, 148-153, fig. 13; Csiki 2009, 169.
55
Horedt 1958, 93, fig. 1711-4.
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fost descoperită 56 . G. Csiki le consideră "arme populare", şi afirmă că respectivele arme sunt caracteristice pentru perioada avară timpurie 57 .
3. 3. b. Paloş cu gardă de forma unui inel şi mâner simplu, drept. Un paloş din tipul
respectiv a fost descoperit la Timişoara (pl. 3/4, fig. 2). Paloşul a fost găsit într-un mormânt cu
artefacte ce datează în perioada avară târzie. Arme precum paloşul de la Timişoara sunt foarte frecvente în perioada avară. Apar în perioada avară timpurie, dar utilizarea lor pe o scară foarte largă
are loc în perioada avară mijlocie şi târzie 58 .
Ceea ce se desprinde din cele prezentate în paginile anterioare, este faptul că datarea spadei,
a săbiilor şi a paloşelor din vestul României se încadrează în schema cronologică propusă pentru
armele de lovit/împuns/tăiat descoperite în Bazinul Carpatic din timpul Kaganatului Avar.

Tip III. 1.a
Unirea/Vereşmort

Tip III. 3

Tip III. 2

Tip III. 1
Tip. III. 1.b
Sânpetru German

Aiudul de Sus

Tip III. 3.a
Valea lui Mihai

Tip III. 3. b.
Timişoara

-t==-

Fig. 2 - Tipuri de paloşe în funcţie de mâner şi gardă .
Fig. 2 - Types of broadswords according to hand le and guard .

Provincie

istorică

Caracter
descoperire

Banatul Românesc Cimitire

~
.

Dudeştii

1.
Spadă

11.
Sabie

III.

111.1
111.1.b

111.1.a

Paloş

111.2

Cronologie
111 .3
111.3.a 111.3.b

Vechi

580/650
- 630/650

Aiudul de Sus
Cicău

Noşlac

Transilvania

Cimitire

?
?

Şpălnaca
Teiuş

650/670 710/720

Unirea/Verşmort
Aşezări

Sfântu Gheorghe
Săcueni

?

Valea lui Mihai
Banatul Românesc Cimitire

Sânpetru German

Transilvania
Cimitire
Banatul Românesc

Timişoara

Dindeşti

?

Tabel2.a. Cronologia spadelor, săbiilor şi paloşelor din Transilvania, nordvestul României şi Banatul Românesc din secolele VII -VIII.
56

57
58

Cosma 2016, 211-2013, 220, pl. 6.
Csiki 2009, 122.
Csiki 2009, 120-121.
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~ie

580625/630/650

Tip

Tip 1.

710/720
- 810/830

xxxxxxxxx

Spadă

Dudeştii

650/670-710/720

Vechi

xxxxxxxxxx

Tip 11. Sabie
Cicău; Teiuş

xxxxxxxxx

Tip III. 1. a. Paloş
Unirea/Vereşmort

Tip. III. 1. b.

xxxxxxxxx

Paloş

Noşlac, Săcueni,

Sân petru German,
Sfântu Gheorghe, Şpălnaca, Teiuş,

Tip. III. 2. Paloş
Ai udul de Sus

xxxxxxxxx

Tip III. 3. a. Paloş
Valea lui Mihai

xxxxxxxxx

Tip. III. 1. b. Paloş
Dind eşti

xxxxxxxxx

Tip III. 3. b. Paloş

xxxxxxxxx

Timişoara

Tabel2.b. Cronologia spadelor, săbiilor şi paloşelor din Transilvania , nordvestul României şi Banatul Românesc din secolele VII-VIII.

Distribuţia geografică a spadelor, săbiilor şi paloşelor.

Spade, săbii şi paloşe au fost descopeîn nord-vestul României. Lipsesc din sirurile arheologice

rite în Transilvania, Banatul Românesc şi
din Crisana datate în secolele VII-VIII 59 .
'
Numărul cel mai mare de arme provin din Transilvania. Din punct de vedere tipologie, în
Podişul Transilvaniei nu a fost găsită nici o spadă. În schimb, în respectivul teritoriu, paloşele sunt
mai numeroase în comparaţie cu săbiile , ce se rezumă doar la două exemplare de genul respectiv.
Din nord-vestul României provin doar trei paloşe. Spada apare doar în Banatul Românesc, într-un
singur exemplar. Tor în această provincie românească au mai fost descoperire două paloşe (Tab. 3,
Gr. 2).

~

Spadă

Sabie

Paloş

o
o

2

6

Nord -Vestul României

1

o
o

3

Banatul Românesc

p

Transilvania

Tabel3 . Dispunerea

2

geografică

a spadelor,
săbiilor şi paloşelor. 1- Nr. de piese.

Distribuţia numerică şi tipologică a spadelor, săbiilor şi paloşelor

în cadrul siturilor arheologice. La nivelul aşezărilor din Transilvania datate în secolele VII-VIII, doar în interiorul unei
locuinţe din aşezarea de la Sfânru Gheorghe (jud. Mureş) a fost descoperit, alături de alte arme,
un paloş 60 •
Toate celelalte săbii sau paloşe din Podişul Transilvaniei au fost descoperite numai în cadrul
unor cimitire. În orizontul Band-Noşlac din cadrul celor 9 necropole61, în care au fost descoperite si
, morminte avare, doar în trei cimitire si
, numai în trei morminte avare au fost găsite palose
,
(Tab. 4- 5, Gr. 2- 3). La Noşlac într-unul dintre mormintele de războinicii avaria fost descoperit
un paloş, ce datează din a doua jumătate a secolului VII 62 • La Şpălnaca sunt menţionate 39 de
Cosma 2015 , 266-268; pentru Nădlac: Cociş et alii 2016, 1-75.
Cosma 2013a, 100-102.
61
Cosma 2015, 254-255.
62
Cimitirul es te în curs de prelucrare, astfel că nu pot fi precizate câte morminte din cadrul sirului au apar~inut
războinicilor avari.

59

°

6
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morminte de inhumaţie datate în secolele VI-VII, dintre care trei sunt prezentate ca aparţinând
63
unor războinici de etnie avară înmormântati, cu cai, arme, piese de harnasament
si
,
, podoabe .
Numai un mormânt din cele trei a conţinut şi un paloş din fier. Mormântul izolat, de la Unirea/
Vereşmort, datat în epoca avară mijlocie, a avut ca inventar funerar şi un paloş special utilizat de
elita avară. Deşi este o descoperire singulară în locul în care a fost descoperit, totuşi mormântul
respectiv a avut cu siguranţă o legătură cu cimitirul din grupa Band-Noşlac, de la Unirea/Vereşmort
cercetat de M. Roska în 193464 .
Morminte avare
din cimitirele grupei Band-Noşlac
(Transilvania)

Cimitire grupa
Band-Noşlac

Fără Spade, Săbii,

Cu Spade, Săbii,

(Transilvania)

Paloşe

Paloşe

1. Noşlac

1. Bandu de
Câmpie

1. Noşlac

2.

2. Şpălnaca

Bistriţa

3. Bratei

Nr. total Nr. total
mormorminte
minte
ava re
gepide

Nr. total
morminte din
cimitir
120

2. Şpălnaca

118

39

36

3. Unirea/
Vereşmort

4. Fântânele
5. Valea Largă

?

?

3.Unirea/
Vereşmort

6. Unirea/
Vereşmort

Tabel4.

Distribuţia

spadelor, săbiilor

şi paloşelor În mormintele ava re

din cadrul Grupei Band-Noşlac.

Gr. 2. Distribuţia armelor în mormintele
avare din cadrul grupei Band-Noşlac

Tip de armă

2

Sp.

Sa.

Pa.

1

o
o

1

1

o
o

o

3

Sp.

Sa .

Pa.

1

o
o

1

2

o
o

o

1

Sp.

Sa.

Pa.

1

o

o

1

?

?

?

?

Datare
morminte
ava re

650710/720
650710/720
650710/720

Tabel 5. Distribuţia tipologică a spadelor, săbiilor şi paloşelor
În mormintele avare din cadrul grupei Band-Noşlac
Legendă :

Sp.- Spadă; Sa.- Sabie; Pa .- Paloş; 1- Nr. piese.

Gr. 3. Dispunerea armelor în mormintele
avare din grupa Band - Noşlac

6

Fără

• Spada • Sabie • Paloş

3

• Cimitire

1

• Cimitire

1

1

1

Cu arme

arme

Din rândul celor 19 cimitire şi/ sau morminte ava re înregistrate în Podişul Transilvaniei 65 , doar
într-un număr de 3 necropole au fost descoperite săbii şi paloşe (Tab. 6-7, Gr. 4-5). Câte o sabie
a fost descoperită în cimitirul de la Cicău şi Teiuş. Paloşe provin de la Aiudul de Sus şi Teiuş.
Paloşul de la Aiudul de Sus a fost descoperit alături de o serie de piese de harnaşament şi arme,
care cu siguranţă au constituit inventarul funerar al unui mormânt avar. La Cicău numai în unul
63

Protase et al. 2000, 104. Cimitir în curs de publicare: C. Cos ma.
Roska 1934, 123-130; Rustoiu/Ciută 2015, 108-109.
65
Cos ma 2015, 255-262. Cimitirele de la Gâmbaş/Ogoare şi Sân crai (jud. Alba) sunt inedite (în curs de publicare
C. Cosma).

64
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din cele 6 morminte a fost descoperită o sabie. În cimitirul de la Teiuş au fost cercetate cel puţin
60 de morminte avare. Numai în două morminte au fost găsite un paloş şi o sabie. Cimitirul de la
Teiuş este de altfel singura necropolă din Vestul României în care au fost descoperite două tipuri
de arme: sabia şi paloşul.
Cimitire şi Morminte avare
din Transilvania
Fără Spade, Săbii, Paloşe Cu Spade, Săbii,
1. Ai udul de Sus
1.Aiud
2. C icău
2. Bratei
3. Teiuş
3. Câmpia Turzii
4. Gâmbaş /C imitirul
Reformat
5. Gâmbaş/ Ogoare
6. Geoagiu de Sus
7. Heria
8. Leşnic
9. Lopadea Nouă
10. Măgina

Paloşe

Cimitire
avare din
Transilvania

Nr. total
morminte
cimitir

1. Aiudul de

?

Nr.
morminte
Sp., Sa.,
Pa.

Nr.
morminte
cu
Sp., Sa.,
Pa.

?

1

fără

Sus

11 . Râmeţ

2. Cicău

12. Sâncra i

6

5

1

Tip armă

o
o

Spadă

1

Paloş

o

Spadă

1 Sabie

o
o

13. Sebeş

14. Stremţ
15. Târnava
16. Târnăveni

3. Teiuş

Tabel 6 . Distribuţia armelor în cadrul
cimitirelor avare din Transilvania .

Gr. 4- Distribuţia armelor
în cimitirele avare din Transilvania

60

58

2

Sabie

Paloş
Spadă

1 Sabie
1 Paloş

Tabel 7. Distribuţia tipologică a armelor în
cadrul cimitirelor ava re din Transilvania.
Legendă : Sp. - Spadă ; Sa. - Sabie; Pa .- Paloş .

Gr. 5-

Distribuţia numerică

avare care au

a armelor în cadrul cimitirelor

conţinut săbii şi paloşe

16

• Total morminte per
cimitir
• Morminte fără arme
• Morminte cu arme
3

1
Fără

Cu arme

arme

6 5

2

1

Aiudul de
Sus

Cicău

Teiuş

În nord-vestul României au fost descoperite numai paloşe. Ele provin din trei localităţi din
cele parru în care sunt consemnate vestigii funerare avare datate în secolele VII-VIII 66 . În cimitirul
de la Săcueni, un mormânt din cele două cercetate a conţinut un paloş. Mormintele izolate de la
Dindeşti şi Valea lui Mihai au conţinut fiecare câte un paloş (Tab. 8-9, Gr. 6-7).

66

Cosma 2016, 205-233.

https://biblioteca-digitala.ro

95

CONSIDERATII PRIVIND TIPOLOGIA SI CRONOLOGIA SPADELOR
'

Cimitire şi morminte ava re
din Nord-Vestul
României
1. Dindeşti

2.

Săcueni

Nr.
morminte
fără Sp.,
Sa., Pa.

Nr.
morminte
cu Sp., Sa.,
Pa.

1

o

1

o
o
1

Paloş

Spadă

1

o
o

Sabie

Fără

1

Paloş

Paloşe

o
o

Spadă

1 Căuaş

Sabie

2. Săcueni

1

Paloş

3. Valea lui Mihai

1

1

o

1

Tip

armă

Nr. total
morminte
cimitir

2

3. Valea lui Mihai

'

Spadă

Sabie

Cimitire şi morminte avare
din Nord-Vestul României

Tabela. Distribuţia numerică a spadelor, săbiilor şi paloşelor
în cadrul cimitirelor avare din nord-vestul României.

Spade,

Cu Spade, Săbii,
Paloşe

1.

Tabel 9.

Dindeşti

Distribuţia tipologică

a spadelor,
în cadrul cimitirelor
avare din nord -vestul României

săbiilor şi paloşelor

Legendă:

Gr. 6 - Distribuţia armelor în cimitirele
avare din nord-vestul României

Săbii,

Sp.

- Spadă ;

Sa . - Sabie; Pa. -

Paloş.

Gr. 7 -Distribuţia Paloşelor
în cimitirele avare din nord-vestul României

3

2
• Nr. total morminte per cimitir
• Nr . mormite fără paloşe
• Nr . morminte cu paloşe

1

Fără

arme Cu arme

Dind eşti

Săcueni

Valea lui Mihai

Catalogul cimitirelor şi mormintelor avare din Banatul Românesc cuprinde un număr de
17 puncte arheologice, ce corespund unui număr de 11 localităţi 6 7 • Numai în 3 cimitire au fost
găsite o spadă şi două paloşe. Spada provine din unul dintre cele două morminte avare investigate la Dudeşti Vechi. Unul din cele patru morminte de la Timişoara a conţinut un paloş.
Tot un paloş a fost găsit în mormântul singular de Sânpetrul German/Magazin (Tab. 10-11 ,
Gr. 8-9).
Statisticile prezentate în tabelele de mai jos, sintetizate în Tabelul 12, se bazează pe actualul
nivel de cercetare a secolelor V1I-V1II din Transilvania, nord-vestul României, Crisana si Banatul
'
'
Românesc. Reţinem faptul că spade, săbii şi paloşe au fost descoperite într-un procent de 99%
în cimitire sau morminte avare. Excepţia de 1%, o constituie paloşul din satul din Evul Mediu
timpuriu de la Sfântu Gheorghe. Este dificil de apreciat numărul real de spade, săbii sau paloşe la
nivelul fiecărui cimitir avar înregistrat în vestul României68 , datorită faptului că în cele mai multe
cazuri sunt doar morminte singulare în locurile în care au fost descoperite. Acolo unde sunt mai
multe morminte în cimitir avem de-a face cu unul sau maxim două morminte (doarTeius), în care
'
au fost descoperite săbii sau paloşe.
67

68

Cosma 2015, 268-271.
Cos ma 2015 ,25 1-275.
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Cimitire si morminte avare
din Ba~atul Românesc
Cu Spade, Săbii, Paloşe
Fără Spade, Săbii, Paloşe
1. Dudeştii Vechi
l.Cenad
2. Comloşu Mare

2. Sânpetru German/
Magazin

3. Comloşu Mare

3. Timişoara

Cimitire şi
morminte
ava re din
Banatul
Românesc

Nr.
Nr.
Nr. total
morminte morminte morminte
cu Sp.,
cimitir
fără Sp.,
Sa., Pa.
Sa., Pa.

1. Dudeştii Vechi

4. Comloşu Mare

2

1

1

5. Denta
6. Lunga
7. Orşova Veche
8. Sânandrei

2.Sânpetru
German/
Magazin

1

3. Timişoara

4

o

1

9. Sânnicolau Mare
10.Sânpetru German/ Goliat

1

3

11 . Vizejdia

1

Spadă

o
o
o
o

Sabie
Paloş
Spadă

Sabie

1

Paloş

o
o

Spadă

1

Paloş

Sabie

Tabel11 . Distri buţia t i pologică a spadelor, săbiilor şi paloşelor
în cadrul cimitirelor avare din Banatul Românesc

Tabel10 . Distr i bu ţi a numerică a spade lor,
săbiilor ş i paloşelor în cadrul cimitirelor
avare din Banatul Românesc.

Legendă :

Gr. 8- Distribuţia spadelor, săbiilor sau paloşelor
în cimitirele avare din Banatul românesc

Sp. - Spadă ; Sa.- Sabie; Pa.- Paloş .

Gr. 9 Distribuţia spadelor şi paloşelor
în cadrul cimitir lor din Banatul r mânesc

• Cim itire fără spade, să bii

4

sau paloşe

11

Tip armă

• Nr. total morminte per cimitir
• Morminte fără arme

• Cimi tire cu spade, săbii ori
paloşe

• Morminte cu arme

3

1
Cimitire

1

1

Cim itire

Dudeştii Vechi

~

Număr

Situri arheologice

p

Cimitire

Spadă

Valea lui Mihai

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dudeştii

1

Ai udul de Sus
Cicău

Transilvania

Sânpetru German

Noşlac
Şpălnaca
Teiuş

UnireafVereşmort
Aşezări

Sf. Gheorghe

Nord -Vestul
României

Cimitire

Dind eşti

Banatul
Românesc

Cimitire

Timişoara

o
o

Total

Cimitire

12

1

Aşezări

1

Săcueni

Vechi

Sânpetru German

Sabie

Timişoara

piese

Paloş

o

1

1

o

o
o

1

Sabie

+Paloş

Total

1

o
o
o
o

1

1

1

Da

2

o
o
o
o
o
o
o
o

1

1

1

o
o
o
o
o
o
o
o

2

11

1

1
1
1
1

o
1

Tabel12 . Lista siturilor arheologice şi numărul de spade, săbii şi paloşe din Transilvania ,
nord -vestul României şi Banatul Românesc din secolele VII -VIII.
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1
1

1

7

1

1
1
1

3

1
1

3

1
14

14
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•

Spadă

'

Paloş

• Sabie •

Spadă

7%
1

1

1

1

11

1

1

1

1 1

1

1

1

b

a

Gr. 10 a-b. Situri areheologice şi numărul de spade, săbii şi paloşe din Transilvania,
nord-vestul României şi Banatul Românesc din secolele VII-VIII.

Asocierea spadelor, săbiilor şi a paloşelor cu alte artefacte. Fără excepţie toate tipurile de arme
de tăiat, lovit sau împuns, prezentate în acest studiu, se asociază în cadrul mormintelor în care au
fost descoperite cu alte artefacte metalice, precum diferite tipuri de arme, sau piese de harnaşament
(scăriţe de şa şi/sau zăbale). Sunt prezente mai ales vârfuri de lance, urmate de topoare şi vârfuri de
săgeţi. La Cicău paloşul se asociază cu o lance şi un topor. Rămăşiţe ale unui arc şi vârfuri de săgeţi
provin de la Unirea/Vereşmort. Un topor şi vârfuri de săgeţi au fost descoperite la Valea lui Mihai.
Un vârf de săgeată provine din mormântul de la Sân petru German. Sunt morminte în care, alături de
defunct şi arme au fost depus şi calul sau doar părţi din el. Limbile de curea şi aplicele pentru centură
sau harnaşament sunt şi ele prezente în câteva dintre complexele arheologice în care au fost descoperite spada, sabia sau paloşul. Podoabele se rezumă la cercei, găsiţi numai în mormintele la Unirea/
Vereşmort şi Sânpetru German/Magazin, precum şi mărgele descoperite la Săcueni. Alt tip de material arheologic ce se asociază cu armele în unele dintre morminte sunt vasele ceramice şi obiectele de
uz casnic şi gospodăresc (mai ales cuţite şi amnare). În mormintele de Sân petru German/Magazin şi
Timişoara s-au găsit şi câte o monedă, în fiecare dintre cele două complexe arheologice (Tab. 13-14).
Caracter descoperire

Tip

p

Situri

A

PH

ÎC

Cicău

X

X

X

X

-

-

-

X

-

-

Teiuş

X

-

-

Ai udul de Sus

X

X

X

-

-

-

Noşlac

X

X

X

-

-

Şpălnaca

X

X

X

-

-

LC Ac Ca

Ah Ce OCG

M

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

-

-

X

-

Datare

armă

Sabie
Cimitire şi morminte
ava re din Transilvania

Paloş

Teiuş

-

X

-

X

X

X

-

X

X

X

Unirea 11/

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

-

X

X

-

-

-

-

-

-

X

-

-

650/670- 710/720

Vereşmort

Aşezări

Paloş

Sf. Gheorghe

Cimitire şi morminte
ava re din Nord-Vestul
României

Paloş

Dindeşti

-

-

-

X

-

X

-

-

-

-

Săcueni

X

X

-

-

-

-

X

-

X

-

Valea lui Mihai

X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

Cimitire şi morminte
ava re din Banatul
Românesc

Spadă

Dudeştii

-

X

-

X

X

X

-

X

-

X

-

580 - 630/650

Paloş

Sânpetru German

X

X

X

X

X

X

X

-

-

-

X

650/670- 710/720

Timişoara

-

X

-

X

X

X

-

-

X

X

X

710/720- 810/830

din Transilvania

Vechi

650/670 - 710/720

Tabel13 . Asocierea spadelor, săbiilor şi a paloşelor cu alte artefacte. Legendă : A- Alte tipuri de Arme; PH - Piese de
harnaşament; ÎC - înmormântare cu cal; LC - Limbă de curea; Ac- Aplici de centură ; Ca - Catarame; P - Podoabe;
Ah- Aplici de harnaşament; Ce- Ceramică; OUC- Obiecte de uz casnic şi gospodăresc; M - Monedă .

https://biblioteca-digitala.ro

CĂLIN COSMA

98

Caracter descoperire

Tip armă
Sabie

Cimitire şi morminte
ava re din Transilvania

Aşezări

din Transilvania

Cimitire şi morminte
ava re din Nord-Vestul
României

Paloş

Lance

Topor

Arc

Săgeţi

Cicău

X

X

-

-

Teiuş

-

-

-

-

Aiudul de Sus

X

-

-

-

Noşlac

-

X

-

-

Şpălnaca

X

-

Teiuş

-

-

-

-

Situri

Unirea 11/Vereşmort

-

-

X

X

Paloş

X

-

-

-

Dindeşti

-

-

-

-

Paloş

Săcueni

-

-

-

Valea lui Mihai

X
-

X

-

X

Dudeştii

-

-

-

-

X

-

-

Sânpetru German

X

-

Timişoara

-

-

Vechi

650/670-710/720

-

Sf. Gheorghe

Cimitire şi morminte ava- Spadă
re din Banatul Românesc Paloş

Datare

750-810/830
650/670-710/720
580 - 630/650
650/670-710/720
710/720- 810/830

Tabel14. Asocierea spadelor, săbiilor şi a paloşelor cu alte tipuri de arme.

Simbolistica spadelor, săbiilor şi a paloşelor depuse în mormintele din Transilvania, Nord
-Vestul României şi Banatul Românesc. Interpretarea prezenţei spadelor, paloşelor şi a săbiilor
în interiorul mormintelor din Evul Mediu timpuriu, dintr-un vast spaţiu geografic, a fost şi este
încă un subiect dezvoltat în numeroase studii de specialitate69 • Spada, paloşul şi sabia depuse/
asezare în mormânt certifică statutul de războinic al defunctului, statut întărit în foarte multe
'
cazuri de asocierea în morminte şi cu alte tipuri de arme. Cu cât spadele, săbiile şi paloşele sunt
de mai bună calitate şi în special cele cu mâner şi teacă ornare cu lamele din metal preţios, cu atât
statutul social al războinicului este mai înalt. De asemenea, asocierea armelor în morminte cu
alte tipuri de artefacte, precum accesorii vesrimentare, podoabe, monede, etc., la care se adaugă şi
calitatea lor, indică calitatea defuncţilor în cadrul ierarhiei militare avare din Kaganatul avar din
Bazinul Carpatic.
Toţi defuncţii din secolele VII-VIII, din vestul României îngropaţi cu spadă, sabie sau paloş,
dar şi cu alte arme sau accesorii vestimentare au fost bărbaţi (adulţi}7°. Nu există, cel puţin până
acum, nici un mormânt de femeie sau de copil, care să fi avut ca inventar funerar spadă, sabie ori
paloş.

În funcţie de artefactele descoperite alături de arme, în mormintele din vestul României databile în secolele VII-VIII, se poate propune o piramidă a ierarhiei militare a războinicilor avari din
Podişul Transilvaniei, nord-vestul României sau Banatul Românesc. În vârful piramidei pot fi
plasaţi războinicii de la Unirea/Vereşmort, Cicău, Teiuş. Pe luptătorul de la Unirea/Vereşmort îl
recomandă însuşi mânerul şi teaca paloşului cu care a fost îngropat, ambele ornamentate cu lamele
din metal preţios. Piesa singură se constituie într-un artefact specific elitelor militare avare71 • La
Men~ionez doar câteva studii care tratează o serie de aspecte referitoare la interpretarea prezen~ei spadelor, săbiilor
sau paloşelor în cadrul mormintelor: Liszlo 1955, 228-230; 232-238, 261; Menghin 1983; Balint 1978, 173-186;
Bona 1979, 5-32; Bona 1980, 31-95; Cilinska 1991, 187-212; Balinr 1992, 338-343 Simon 1991, 263-346;
Garam 1991, 142-160; Simon 1993, 175; Zabojnik 1995, 205-344; Pedersen 1997, 123-135; Kazanski 1999,
197-198, 204-205; Masia 2000, 185-226; Pinter 2007, 21-40; Csiki 2009, 238-267; Csiki 201 O, 9-34; Zabojnik

69

2015, 277-291.
-" Scheletele descoperite în cimitirele avare din Transilvania, cu doar două excep~ii, nu au beneficiat de analize antropologice care să permită dezvoltarea subiectului referitor la vârsta pe care l-au avut deceda~ii înmormânta~i cu spade,
săbii sau paloşe. Cele două excep~ii sunt cele de la Şpălnaca şi UnireaNereşmorr. Analiza antropologică a scheletelor
de la Şpălnaca precizează că război nicu) înmormântat şi cu paloş a fost un avar matur (Protase et al ii 2000, 104).
Analiza antropologică a războinicului de la Unirea IINereşmorr relevă faptul că persoana a fost un bărbat matur (Gal

2015, 116-117).
Uszlo 1955, 228-230; 232-238, 261; Balinr 1978, 171-186; Bona 1980, 48-52; Garam 1991, 145-152.
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Cicău,

mormântul cu sabie este singurul cu inventar bogat în comparaţie cu celelalte 5 morminte
din necropolă. Respectivul războinic a fost cu siguranţă căpetenia comunităţii avare de la Cicău.
Războinicul de la Teiuş înmormântat cu paloş, a fost îngropat într-o cutie de lemn, iar inventarul
funerar este extrem de bogat (limbi de curea, aplici etc.). Este singura persoană din cele peste 60 de
că
defuncti
, de la Teius, înmormântat cu un inventar funerar numeros si
, de calitate, ceea ce sustine
,
respectivul războinic a avut calitatea de şef militar şi politic al comunităţii care şi-a îngropat morţii
la Teius., Dintre celelalte morminte din cimitirul de la Teius, numai două au mai continut
arme,
,
unul doar o lance şi celălalt doar o sabie. Mortul din cel din urmă mormânt a fost sigur superior
ca şi grad celui înmormântat cu o lance. Pledează în acest sens şi o serie de mici aplici din argint
ornamentate prin presare descoperite în mormântul cu sabie şi cal.
O poziţie inferioară în ierarhia militară avară din Transilvania în comparaţie cu şefii militari
de la Unirea/Vereşmort, Cicău şi Teiuş 1-au avut războinicii de la Şpălnaca şi Noşlac. Luptătorii au
fost înmormântaţi doar cu arme şi alte câteva artefacte care nu confirmă un statut social superior în
cadrul ierarhiei militare avare. Totuşi, paloşele din cele două morminte pledează pentru includerea
celor doi luptători într-o poziţie superioară în armata avară, în comparaţie, de exemplu, cu trupele
de lăncieri care au luat parte la cucerirea centrelor gepide din Transilvania.
Este posibil ca mormântul distrus de la Dindeşti, din nord-vestul României, care pe lângă un
paloş, a conţinut şi limbi de curea şi catarame specifice elitei avare, să fi aparţinut unui şef militar
avar. Prezenţa paloşelor în mormintelor avare de Săcuieni şi Valea lui Mihai (alături de alte arme şi
piese de harnaşament) susţine plasarea celor doi războinici în elita militară avară, pe o scară superioară faţă de cea ocupată de lăncieri.
Un războinic de frunte a fost si
, cel de la Dudestii
, Vechi din Banatul Românesc. A fost înmormântat cu spadă, precum şi cu o serie de accesorii vestimentare, utilizate de către lideri avari din
prima jumătate a secolului VII în Bazinul Carpatic. Mormântul de la Sân petru German/Magazin, a
adăpostit un războinic care cu siguranţă poate fi plasat în partea superioară a piramidei militare din
cadrul Kaganatului avar. Întregul inventar funerar (arme, accesorii vestimentare, monedă din aur,
cercei din aur72 ) susţine această afirmaţie. O poziţie superioară în ierarhia militară a Kaganatului
avar a avut-o şi războinicul din mormântul de la Timişoara, îngropat cu paloş şi accesorii vestimentare specifice elitei avare, războinic ce poate fi considerat căpetenia comunităţii avare de la
Timisoara/Podul
Modos.,
,
Mai abordez foarte pe scurt un singur subiect. El se referă la aprecierea statutului inferior sau
superior al războinicilor, în funcţie de cele două arme cu care au fost înmormântaţi: sabia sau
paloşul. Pentru paloş se precizează că a fost arma cea mai folosită de către războinicii de rând din
Kaganatul avar73 • În Transilvania însă, paloşele au fost utilizate şi de elita militară avară (Unirea/
Veresmort,
Teius).
,
, Posibil ca sabia să fi fost si
, în Transilvania un atribut al militarilor de frunte din
cadrul armatelor avare, mai ales în epoca avară mijlocie 74 , perioadă de timp în care datează sabia
de la Cicău. Nu trebuie omis însă mormântul de la Teius, cu sabie, care desi
câteva aplici
, contine
,
ce pot fi puse în legătură cu un statut superior al persoanei respective, totuşi rangul acestuia este
mai mic în comparatie
militar din acelasi
, cu mormântul sefului
,
, cimitir, înmormântat cu palos, si
,
multe alte artefacte de valoare.
)

Consideraţii finale. Spada apare doar în Banatul Românesc, într-un context arheologic datat

în prima jumătate a secolului VII. În nord-vestul României şi în Transilvania au fost descoperite
doar paloşe şi săbii (Gr. 11. a-b).
72

Cercelul de aur, de exemplu, din mormântul de la Sânpetru German este un artefact ce apare în morminte ale
elitelor militare şi politice avare din Pannonia: Bona 1970, 251, 260-261; Bona 1979, 5, 27; Bona 1980, 39-42.
?j Garam 1991, 156; Csiki 2009, 122.
7
~ Garam 1991, 156.
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6
• Spade
• Săbii

• Palo ş e 3

Transilvan ia

Nord- Vestul
Rmâniei

Banatul
Românesc

a. Tipuri de arme pe provincii istorice

b. Total arme în procente pe provincii istorice

Gr. 11. a-b. Repartiţia numerică a spadelor, săbiilor şi paloşelor din secolele VII-VIII în vestul României .

Faptul că din mediul avar din Transilvania şi nord-vestul României lipsesc spadele se poate
datora transformărilor pe care le-a suportat elita războinică avară după înfrângerea suferită de avari
în faţa porţilor Constantinopolului din anul626 75. Se apreciază că sub zidurile Constantinopolului
au pierit o bună parte a nobilimii avare ce utiliza ca armă principală spada, nobilime care au format
cavaleria grea a Kaganatuluil6 . După 626 spada iese din moda avară fiind înlocuită cu paloşul şi/sau
sabia, care se impun treptat ca arme utilizate de cavaleria uşoară din cadrul armatei avare77 • Faptul
că, cel puţin până în prezent, în Podişul Transilvaniei nu au fost descoperite spade în cimitirele
avare, presupune că avari intră în Transilvania cândva după 630 când spada nu mai era o armă
utilizată de elita militară avară. În teritoriul vestic al României din perioada secolelor VII-VIII
spada, paloşul şi sabia a fost arma utilizată de către războinicii avari cu un statut superior în ierarhia
militară a Kaganatului avar. Militari avari , descoperiti la Unirea/Veresmort, Noslac si Spălnaca
'
,
,
' '
înmormântaţi şi cu paloşe, pot fi consideraţi ca fiind şefii militari care au condus trupele avare în
Transilvania pentru cucerirea centrelor gepide. Cetele de luptători avari de rând din Transilvania,
nord-vestul României şi Banatul Românesc, au utilizat în principal lancea, într-o mai mică măsură
toporul de luptă şi aproape de loc arcuF 8 • De exemplu la Bratei/Cimitirul nr. 3 (cimitir gepidoavar), luptătorii avari au fost înmormântaţi cu piese de harnaşament şi cu lănci 79 •
Cei care au fost înmormântati, în cimitirele avare din Podisul Transilvaniei si cu palose
,
sau săbii, au fost şefii militari şi politici ai comunităţilor umane din secolele VII-VIII, din
Transilvania. Exemple concludente în acest sens sunt cei doi războinici de la Cicău si Teius, care
'
'
au avut calitatea de şefi militari şi politici care au condus/coordonat trupele de lăncieri avari
călări care au avut sarcina de a controla o parte a Podisului Transilvaniei. Însă, trebuie mentionat
'
'
faptul că respectivii şefi militari şi politici s-au aflat sub directa coordonare a Kaganului din
Pannonia80 •
)

75

Simon 1993, 171 - 172, 176.
Simon 1993, 171-172, 176.
77
Garam 1991 , 160; Simon 1993, 176.
78
Cosma 2015 , 251-275.
79
Bârzu 2010, Grab. 66, 78, 83, 108, 274, 278.
8
° Cosma 2015 , 254-262, 271-273; Cosma 2015a, 228-246.
76
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Repertoriul descoperirilor
Spade, săbii şi paloşe din secolele VII-VIII din Transilvania,
Maramures, (Nord-Vestul României) si
, Banatul Românesc
Legendă

a- Cimitire de inhumatie
'
b - Cimitire de incineratie
'
c - Asezări nefortificate
'
d - Fortificatii
'
e- Punct militar de pază

A. Transilvania
B. Maramures (Nord/Vestul României)
'
C. Crisana
'
D. Banatul Românesc

A. Transilvania
a. Cimitire de inhumatie
'
1. Aiudul de Sus (jud. Alba) - hotarul localităţii
1. Paloş de fier cu lama dreaptă cu un singur tăiş (pl. 1/2a-c). Dispune de gardă de forma unei
tije perpendiculară pe lamă. În mijloc garda dispune de un motiv romboidal cu vârfurile ascuţite
îndreptate înspre lamă şi înspre mâner. Tija mânerului este ruptă deasupra gărzii. Dimensiuni. L
= 61 cm; 1 • = 2,8 cm; L J· = 6 cm. A. Datare: 650/670-710/720. B. Mormântul 1/Războinic.
1ama
gar a
C. Bibliografie: Horedt 1958, 93, fig. 17/3. D. Muzeul de Istorie Ai ud, nr. inv. 5426.

2.

Cicău

(jud. Alba)- Sălişte

1. Sabie de fier cu un singur tăiş (pl. 115). Găsită în stânga scheletului uman. Vârful uşor curbat
spre exterior. Garda este formată dintr-o tijă dreptunghiulară. Mânerul este înclinat în direqia
inversă vârfului. Capătul mânerului se termină în unghi. În capătul mânerului se păstrează un
nit care a av~ut rolul de a fixa plăselele ce placau mânerul. Dimensiuni: Lwt .• Li = 84,9 cm (Lm,inrrului
= 10,6 cm, 1garJ·a = 1,2 cm); 11amr1. = 3,2-3,4 cm. A. Datare: 650/670-710/720; B. Mormântul 3/
Războinic. C. Bibliografie: Winkler et alii 1977, 270, fig. 411, pl. 1/1. D. Muzeul Naţional de
Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca, nr. inv. V 32 380-32874.

3. Noşlac (jud. Alba)- Grădina lui Hărăstăşan
1. Paloş din fier cu un singur tăiş, fragmentară (pl. 11 1). În momentul descoperirii sabia avea
si
gardă. Dimensiuni: L1ama. pastrata
• = 46 cm; 1
. = 3,2-3,4 cm. A. Datare: 650/670-71 0/720;
.
,
1amc1
B. Mormântul Il/Războinic. C. Inedit (Arhivă: M. Rusu, Institutul de Arheologie şi Istoria Artei
Cluj-Napoca). D. Muzeul de Istorie Aiud, nr. inv. 5712.

4. Şpălnaca (jud. Alba)- Şugud
1. Paloş din fier, fragmentar. Lamă dreaptă cu un singur tăiş, cu urme de lemn provenite de la
teacă (pl. 2/4). S-a păstrat doar o parte din partea superioară a lamei. Lama are un singur tăiş
şi vârful ascuţit. Dimensiuni păstrate: L = 23 cm; 1 lamă = 2 cm. A. Datare: 650/670-71 0/720;
B. Mormântul 19/Războinic. C. Mentiuni: Protase et alii 2000, 104. D. Muzeul National al
'
'
Unirii Alba Iulia, inv. nr. F. 10226.

5. Teiuş (jud. Alba)- Cetăţuie
1. Paloş din fier, cu un singur tăiş, fragmentară (pl. 2/2). Stare de conservare foarte precară. Fără
gardă. Pe unele părţi ale lamei se păstrează urmele tecii din lemn. Dimensiuni: Lp,istrată = 34 cm.
A. Datare: 650/670-710/720; B. Mormântul 53/Războinic. C. Inedit. D. Muzeul National de
'
Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca.
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2. Sabie din fier, cu un singur tăiş, fragmentară (pl. 2/3). Lama şi vârful uşor curbat. Fără gardă.
Dimensiuni: L~astrata
_ _ = 19 cm; llama_pastrata
_ _ = 1,8 cm. A. Datare: 650/670-710/720; B. Mormânt de
războinic cu cal. C. Inedit. D. Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei Cluj-Napoca.

6.

Unirea/Vereşmort

(jud. Alba) - str. Traian, nr. 827

1. a. Paloş din fier cu un singur tăiş (pl. 2/5a). Prezintă o limbă la mâner din fier peste care a fost
fixat, cu ajutorul unor nituri din fier, un mâner din lemn. Mânerul a fost îmbrăcat într-o foiţă
subţire din argint. Partea de argint a mânerului, de forma unui trunchi de con răsturnat şi circularovală în secţiune (d = 2,7x1 ,37 cm), este alcătuită din două părţi inegale, fixate transversal una de
alta cu ajutorul unor benzi înguste din bronz decorare longitudinal cu striuri paralele. Partea superioară a mânerului prezintă, la exterior, o verigă circulară din fier (d = 4,43 cm), parţial îngropată
în partea de argint a mânerului. Dimensiuni: Ltata 1a. = 106 cm, L1ama_ = 84 cm, 11ama• = 3,2 cm. 1. b.
Teacă Paloş. Armături din bronz de fixare şi prindere a tecii (pl. 2/Sb). Piesele fac parte din două
ansambluri plasate de-a lungul tecii. Un ansamblu era format din două plăcuţe asemănătoare, din
bronz, fixate paralel cu ajutorul a 5 nituri din cupru. Din extremităţile superioară şi inferioară ale
plăcuţelor plecau două benzi paralele realizate din bronz, ornamentate cu striuri, care descriau un
traseu oval ce înconjura transversal teaca. Pe unele din aceste benzi s-au mai păstrat bucăţi de piele
ale tecii. Celălalt ansamblu era asemănător cu primul, dar din cele două plăcuţe nu a fost recuperată decât una. A. Datare: 650/670-710/720. B. Mormânt/Războinic. C. Bibliografie: Rustoiu/
Ciută 2015, 109, pl. 1/1-2. D. Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia.

c. Afezdri
1. Sfântu Gheorghe (jud. Mureş) - Pe Şes
1. Paloş din fier cu un singur tăiş, fragmentară (pl. 2/ 1). S-a păstrat mânerul şi o parte din
lamă. Mânerul este drept şi ascuţit spre capăt. Probabil la capăt mânerul dispunea de un buton.
Dimensiuni: Lpastr.HJ
_ _ = 40 cm; 11ama. = 3,6 cm. A. Datare: 780-850. B. Locuintă.
C. Bibliografie:
,
Cosma 2013a, 100, fig. 69/la-b. D. Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca.

B. Maramuref (Nord- Vestul României)
a. Cimitire de inhumaţie
1. Dindeşti (jud. Satu Mare)- Latura brazilor
1. Paloş din fier, cu un singură tăiş, fragmentară (pl. 3/1). Mâner fară gardă. L: 48,7 cm. A. Datare:
725-780. B. Mormânt/Războinic. C. Bibliografie: Nemeti 1983, 137, fig. 3/3; Cosma 2016,218,
pl. 111; D. Muzeul Orăşenesc Carei, nr. inv. 3292.

2.

Săcueni

(jud. Bihor) - Veresdomb

1. Palos, din fier. A. Datare: 725-810/830. B. Mormântul 1/Războinic. C. Nanasi/Wilhelm 1996,
128, n. 7-8; Cosma 2016, 218. D. Muzeul de Istorie Săcueni, inv. nr. 546 (piesa a fost trimisă la
Institutul de Arheologie din Bucureşti, neidentificată).

3. Valea lui Mihai (jud. Bihor) - Retalj
1. Paloş de fier cu lama dreaptă şi cu un singur tăiş (pl. 3/2a-c). Găsită pe partea stângă a scheletului de la umăr până la bazin. Garda este realizată dintr-o bară transversală de fier. Mânerul se termină într-un semicerc executat din fier, cu braţele alungite şi fixate pe tija mânerului. În momentul
. : 10,2 cm.
descoperirii erau vizibile amprentele de la teaca de lemn. Dimensiuni: L: 93 cm; Lmaner
A. 650/670-710/720. B. Mormânt/Războinic. C. Bibliografie: Nemeti 1983, 146, fig. 8/1; Cosma
2016, 220, pl. 6/5. D. Muzeul Orăşenesc Carei, nr. inv. 2280.
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D. Banatul Românesc
a. Cimitire de inhumatie
'
1. Dudestii
, Vechi (j'ud. Timis), Movila IV
1. Spadă din fier cu două tăişuri. Lama este dreaptă, mai lată la gardă îngustându-se treptat spre
vârf. Mâner fără gardă. Mânerul este lat lângă lamă îngustându-se treptat spere capăt, porţiune
care dispunea de un nit. S-au păstrat urme ale lameleor din lemn care au placat mânerul de fier.
.
Dimensiuni: L = 100 cm; llamă lamgă
. mancr
. = 5,2 cm 11 ama. •var r= 2,5 cm; Lmancr
. = 12,4 cm; lmancr
. 1anga
•.
1am.l
. = 1,6 cm. A. Datare: epoca avară timpurie (?). B. Mormântul 2/Războinic
= 2,9 cm; l .
mancr 1a capat
înmormântat cu cal. C. Bibliografie: Mare 2004, 116; Kisleghi Nagy 2015, 123-124; Tănase
2015, 220, pl. 1. A; Tănase/Gall 2012, 705. D. Muzeul Banatului Timişoara.
2. Sânpetru German {jud. Arad)- Magazin
1. Paloş dreaptă din fier cu un singur tăiş (pl. 3/3). Se păstrează lama (în două fragmente), şi o mică
parte din mâner. Lama se îngustează înspre ambele extremităţi. A fost descoperită pe partea stângă
a bazinului. Dimensiuni: L = 90 cm; l = 3,1 cm; Gr = 0,7 cm. A. Datare: 650-670. B. Mormânt/
Războinic. C. Bibliografie: Dorner 1960, 424, fig. 3/6; Mare 1998, 290, pl. VIII/7; Mare 2004,
122, pl. XL/9. D. Complexul Muzeal Arad.
3. Timişoara (oraş, jud. Timiş)- Podul Modoş
1. Paloş din fier. Lamă dreaptă, cu un singur tăiş (pl. 3/4). Dispune de o gardă în formă de
inel. Dimensiuni. L = 63 cm; L 1 amă = 57 cm; l = 4 cm. A. 720-800/830. B. Mormântul 1 sau
2/Războinic. C. Bej an 1983, 489; Mare 1998, 292; Mare 2004, 125; Cos ma et alii 2013, 87,
fig. 63/1. D. Muzeul Banatului Timişoara, nr. inv. 8460.

Considerations Regarding the 1Jpology and Chronology of ?h
and 8 1h Centuries Swords, Sabers, and Broadswords Discovered
in Transylvania, Maramure1, and the Romanian Banat
From a chronological perspective, the researched period corresponds to the three great stages in the history of
the Avar Khaganate from the Carpathian Basin. The envisaged geographical area is restricted to Transylvania,
Maramureş, Crişana, and the Romanian Banat (Map 2).
In the western area of Romania I have included in the catalogue ofdiscoveries 14 thrustinglslicing weapons.
The 14 artifacts were found in 12 cemeteries: 13 items, and a single settlement!dwelling: one item (Tab. 1, Gr. 1,
Map2).
According to the shape and characteristics of the blade, one can distinguish between three ma in types ofweapons
for thrusting or slicing. These are: 1. Swords; 2. Sabres. 3. Backswords. There are severa/ types of backswords,
according to the grip and the guard: 3.1.a. Backsword with the grip ornamented with thin slices ofprecious metal
on wood: Unirea!Vereşmort; 3.1.b. Backsword with undecorated grip and no guard: Dindeşti, Sfântu Gheorghe,
Teiuş, Sânpetru German. 3.2. Backsword with grip and guard in shape ofa thin rod perpendicular to the blade and
lozenge-shaped element with the pointy ends towards the blade and the grip: Aiudul de Sus. 3.3.a. Backsword with
ring-shaped guard and grip ending in a half-circle: Valea lui Mihai. 3.3.b. Backsword with ring-shaped guard and
simple, straight grip: Timişoara (see Fig. 1-2).
The swordfrom Dudeştii Vechi dates to the early Avar period The other weapons were discovered in archaeological contexts that date to the Middle Avar Period (the great majority) and to the Late Avar Period (a single
backsword) (see Tab. 2a-b).
The most numerous weapons were discovered in Transylvania, but no swords, only backswords and sabres
were found in the Transylvanian Plateau. Backswords are more numerous by comparison to sabres. The latter
only include two items. Three backswords were found in north-western Romania. A single sword was found
there, namely in the Romanian Banat. Two backswords were also found in the same region (see Tab. 3-12,
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Gr. 2-11 a-b). No swords, sabres or backswords were discovered in Crişana on sites dated between the seventh
and the eighth century. With no exception, al! types of thrusting and slashing weapons were associated in tombs
with other metal artifacts, such as diffirent types of weapons and horse tack elements (stirrups and!or bits), dress
accessories and jewelry (Tab. 13-14).
I ali the seventh-eighth-century tombs from \Vt>stern Romania the deceased buried with sword, sabre, or
backsword, but also with other weapons or dress accessories were (adult) men. At least so far, there are no tombs
of women or children that had as funerary inventory a sword, a sa bre, or a backsword. In the western territory
ofRomania during the seventh-eighth-centuries swords, sabres, and backswords were weapons used by Avar warriors with upper standing in the military hierarchy ofthe Avar Khaganate.
Călin

Cosma
Institutul de Arheologie şi Istoria
Artei al Academiei Române, Cluj-Napoca
Cluj-Napoca, ROU
cosma2165@yahoo.com
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Pl. 1. Paloşe: 1. Noşlac; 2. Aiudul de Sus; 3. Şpălnaca; Sabie: 4. Cicău.
Pl. 1. Backswords: 1. Noşlac; 2. Aiudul de Sus; 3. Şpălnaca; Sabre: 4. Cicău.

https://biblioteca-digitala.ro

109

CONSIDERATII
, PRIVIND TIPOLOGIA SI
, CRONOLOGIA SPADELOR

'1

2

3

4

Pl. 2. Paloşe: 1. Sfântu Gheorghe (jud. Mureş); 2. Teiuş; 4 . Unirea II/Vereşmort; Sabie: 3. Teiuş.
Pl. 2. Backswords: 1. Sfântu Gheorghe (jud. Mureş); 2. Teiuş; 4 . Unirea II/Vereşmort; Sabre: 3 . Teiuş.
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Pl. 3. Paloşe: 1. Dindeşti; 2. Valea lui Mihai; 3. Sânpetru German; 4. Timişoara.
Pl. 3. Backswords: 1. Dindeşti; 2. Valea lui Mihai; 3. Sânpetru German; 4. Timişoara .
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Construction Elements of the Houses from Jucu de
Sus, Cluj County (8th_9th Centuries Settlement)*
Coralia Dorina Bonta

Keywords: house pit, construction elements, shape, size, orientation, 7'"-9'" centuries.
Cuvinte cheie: groapa locuinţei, elemente de construcţie, formă, mărime, orientare, secolele VII-IX

he archaeological excavations from Jucu de Sus/Răscruci 1 uncovered three sectors of the
settlement 2• Seemingly, they evolved in parallel, in the 8th century3: la- the nucleus of the
settlement; le - cea 250 m north-west from la, probably having a primarily economic role and
Ib - a single feature, possibly with exclusive economic function, cea 160 m south-west from the
settlement nucleus, in the close vicinity of a paleomeander (Fig. 1). The trenches opened near this
feature did not detect other structures. The corresponding necropolis (Il) was discovered not far
from the inhabited area.
During the 2007-2008 researches from Jucu de Sus4 16 houses (classified as such mostly
because of the presence of the heating device) were documented. These houses appeared both in
sector Ib and Ia, yet significantly better represented in the latter case. The 17th "house" (feature
140) 5 was researched in sector Ib, but no clear shape could be traced and the first documentation
depth (-0,22 m) could indicate a surface house, unless the stepping level in the area was different
(closer to the nowadays ground surface) from the one in sector la; the site documentation did not
help solving these questions. It was excluded from the lot of houses submitted for analysis also
because there is no evidence for the existence of the heating source.
The houses' category covers the deepened features (no surface house was found so far), more
or less rectangular and provided with at least one heating source 16 features represent it: 6 ones in
sector le and 12 in sector la, also believed to be the main residential area.
For the study of the houses, we have analyzed the construction elements on the one hand (with
the results detailed in the present study) and the interior elements on the other hand6 •

T

* We hereby thank the editorial board for allowing us ta publish this article in English, in discordance with the
standard required for the rest of the articles. Our choice is based on the fact that the Romanian version is part of
a chapter of a book soon ta appear: a slighlty modified version of the PhD thesis of the author, focusing of the
settlement from Jucu de Sus.
1
2007-2008, in the settlement and its necropolis and in the past years only in the necropolis- coordinated by PhD
Ioan Stanciu, Institui de Arheologie şi Istoria Artei al Academiei Române, Cluj-Napoca.
2
Stanciu 2014, 325-327.
3
Stanciu 2014, 338.
4
Umil this moment, the results of the investigations were published in a few articles referring ro ritual aspects
(Stanciu, Bindea 2008}, some features from the north-western sector and the chronological framing (Stanciu 20 14},
the cemetery of the settlement (Diana, Meşter 20 13) and the study of the bone antlers discovered (Stanciu et al.
2016).
5
From this point forward, we are going to use the abbreviation "frr." for "feature".
6
The interior elements of the houses are not included in the present study; they are nevenheless discussed in the
book mentioned in the first note.
lll
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Fig. 1. The sectors of the settlement and the necropolis.

Construction elements (Tab. 1)7. The approach rook into account the ideal phases of construction, starting with the digging of the pit (l) (previously having decided upon the dimensions
and rhe shape) , the erection of the supporting structure/ structural frame, also induding the walls
(2) and rhe building of the roo/(3) 8 •
1. For rhe p its, we considered four aspects: a. the shape, b. the dimensions, c. the depth and d.
the orientation of the sides.
Nr.
crt.

Ftr.

Sides' dimensions (m)

Axes report/
Bases report

Shape

Pit surface

Pit depth

Long axis
orientation

Plate

1

006

1,07

Square

Cea. 7,35 m 2

-0,27 m

E-W

1

2

007

1

Square

Cea . 5,89 m 2

-0,24 m

E-W

2

3

038

1,13

Oblong

E-W

3

041

1,37

Trapeze

Cea . 10,58 m2 +
cea 1 m 2
Cea . 8,29 m 2

-0,68 m

4

-0,50 m

E-W

4

5

062

1,14

Trapeze

NE-SW

5

079

1,08

Square

Cea . 10,12 m2 +
cea . 0,37 m 2
Cea . 4,41 m 2

-0,50 m

6

-0,20 m

N-S

6

7

131

1,09

Square

Cea. 6,76 m 2

-0,37 m

N-5

7

8

134

1,53

Oblong

E-W

7

174

1,72

Trapeze

Cea. 2,62 m2 +
cea 0,3 m 2
Cea . 10,93 m 2

-0,21 m

9

-0,60 m

NE-SW

8

10

200a

1,22

Trapeze

Cea. 5,15 m 2

-0,49 m

E-W

9

11

224

1,15

Oblong

Cea. 10,03 m 2

-0,34 m

NW-SE

10

12

283

2,60 X 2,57 X
2,85 X 2,58
2,35 X 2,40 X
2,10 X 2,65
3,50 X 3,20 X
3,40 X 3,35
3 X 2,25 X
3 X 3,10
3,15 X 3,15 X
3,20 X 3,60
2,10 X 2,15 X
2,15 X 1,95
2,60 X 2,60 X
2,60 X 2,68
2,10 X 1,30 X
2,10 X 1,20 (+0 ,70 X 0,50)
3,80 X 2,65 X
2,20 X 3,20
2,33 X 2,38 X
2,33 X 1,95
3,40 X 2,95 X
3,35 X 2,95
2,8 X 2,8 X
2,8 X 2,65

1,05

Square

Cea. 7,56 m 2

-0,43 m

E-W

11

7

The deviations from the main traj ectory of the sides or asymmetrical extensions did nor count in defining rhe
shape of the pits.
8
After a model already used by other authors- Stanciu 2011 , 118, note 833 and 119; Kuna 2005, 325, with the
rypology built according to the place of the vertical pillars.
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Nr.
crt.

Ftr.

Sides' dimensions (m)

Axes report/
Bases report

Shape

Pit surface

Pit depth

Long axis
orientation

Plate

13

355

3,10 X 3,58 X
4,40 X 3,50

1,41

Trapeze

Cea . 13,5 m 2

-0,50 m

E-W

12

14

367

3,10 X 2,75
3 X 2,55

1,24

Oblong

Cea. 7,93 m 2

-0,34 m

NE-SW

13

15

388

1,13

Trapeze

Cea. 10,88 m 2

-0,30 m

E-W

14

16

394

-

Pentagon?

Cea. 19 m 2

-0,25 m

NE-SW?

15

3,40
3,60

X

X

3,40

X

3,50

X

3

3 X 2,90

X

2,90

X

3,75

X

Tab. 1. Charaeteristies of the house eonstruction elements.

a. Since the shape seldom respects the principle of symmetry (and in severa! cases the lengths
of all the sides within the same structure differed) and in order ro avoid an ineffective merely vis ual
classification, we have calculated the ratio berween the axes rhat link the midpoinrs of rhe opposite
si des ro classify rhe shape of rhe pits. Thus, for values of~ 1,13 (meaning over 0,40 m), we ha ve an
oblong pir, while under rhis number we can talk about a square shape.
Besides rhese two forms, rhere is also rhe rrapezoidal one. This shape was defined by calculating
rhe ratio berween rhe two bases (the parallel sides), resulring values between 1,14 and 1,72, meaning actual differences between the two sides ranging from cea 0,50 m ro 1,72 m.
Comparatively, all of the three forms are represented almost equally in rhe setdement, with a
slight preponderance of the square (6), followed by the trapeze (5) and then rhe rectangular shaped
pits (4). Fearure 394 does nor fir into any of rhese categories. It could be that the contour was nor
clearly enough delineated or it is the case of an approximately irregular pentagonal shape, with an
extension towards north.

Rectangle
Trapeze
Square

o

2

3

4

5

6

Fig. 2. Shapes of the pits

b. The dimensions9 of the pits vary between 3,38 m 2 and 22 m 2 , ftr. 134 and ftr. 394 being the
smallest and respectively the largest of all.
The average surface of the pir of these 16 houses is 8,63 m 2 , frr. 394 (19 m 2) included (by far
the largest of ali). Without it, we get ro an average area of 7,74 m 2 • Taking into consideration
opinions which approve that a minimum area needed by a small family or a person was around 4
square meters 10 , we find that almost all of the houses' pits (accept for frr. 134- 3.38 m 2 ) are larger
than that. Thus, the small pits have less than 6 m 2 (4), the medium ones are among 6 and 10 m 2
(5) and the large o nes, found almost exclusively in sector le, over 1O m 2 (7).
Though it does nor seem ro exist a clear connection between shape and size, we must still notice
that majority of the largest pits (most numerous category), of more than 1O m 2 are the o nes having
trapezoidal shape: 062, 174, 355 and 388. In addition, except for one example, the medium pits
are characterized by a square shape, while the small ones have ali of the three forms represented.
9

We consider rhat the class of small pirs/houses has rhe medium lengrh of a side less rhan 2,50 m; rhe medium
sized pits are those with medium side length ranging from around 2,5 m to 3 m, while the larges t pirs exceed 3 m as
medium length of the side.
10
Salkovsky 2001 , 16.
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Small pits < 6m 2
Medium pits 6-9m2
Large pits > 9m 2

o

2

3

4

5

6

7

Fig. 3. Dimensions of the pits

c. The pits of the houses were dug down ro different depths, with respect ro the ancient ground

level (conremporary ro the settlemenr), significant for the elevation and the roof construction. Ftr.
394 has the shallowest pit, which shows that, in spite of its large surface (-0,25 m), the house had
preponderandy above-the-ground elevation elemenrs.
The average depth is of -0,38 m. On the other side, house 038 has the deepest pit of ali,
resembling more with a "buried" house (-0,68 m)/cottage, with the above-the-ground side much
less developed, meaning more probably that the roof was leaning directly against ground.
The depth categories were established in the following way 11 : slightlylless deepened pits (-0,20/0,40 m- 9), partially deepened pits (-0,40/0,60 m- 5) and more than 0,60 m deepened pits (2)
- cottages.The shallower pits are the most numerous ones and most of ali in the cases of the small
and medium surface pits. The deepest pits were dug for some of the largest houses.

Deep pits (>0,60m)

J

A erage pits (O 40-0,60m)

'

J

1

:1

Shallow pits (O 20-0,40m)

o

2

4

3

5

7

6

8

9

Fig. 4. Depths of the pits

d. In the matter of the orientation of the sides 12 , there is a noticeable predilection for the positioning according ro the cardinal poinrs (62,5%). Among the 16 houses, only 6 make an exception
from this rule: 2 NW-SE and other four NE-SW

•-

NW-SE 1.....
NE-SW
E-W

•

al

1

1

--:-,..

~

'

o

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fig. 5. Orientation of the long axis of the pits
11

Nowadays, rhe consr rucrion standard requires rhar rhe maximum heighr of a srep be around 17 cm (while rhe
widrh sho uld be 29 cm). Applying rhis dara ro our values, it resulrs that in rhe firsr category no more than rwo sreps
were required ro reach the Aoor of the house, 3-4 steps for rhe second category and more than 4 sreps for the rhird
o ne. Also, if we rake inro accounr the average heighr of a person (Diana, Meşter 20 13) living rhen in this setdemenr,
we norice rhar, anyway, rhe depth preferred for the pir of the house did nor pass above rhe knee of an individual.
12
In the situations in which the orienrarion was differenr from the cardinal poinrs, we rook inro consideration the
long axis of the pir, possibly indicaring rhe roof ridge orienrarion as well. lnsignificant deviarions were inrroduced
inro rhe closesr rypes of orienrarion.
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2. For the walls, the information gathered does not lead to satisfying answers. The starting
elements in the construction of the walls are usually (but not necessarily) considered to be the
vertical pillars, documented in many cases, with utility in roof supporting, as well. Nevertheless,
in cases in which there are clues indicating that the walls were beyond the limits of the pit itself, it
is more likely that the overlapped trunks (Blockbautechnik) were used for walls' erection, though
not direcdy supported by archaeological evidence.
Attempting to clarify the construction techniques and maybe even some preferences or habits
of the constructors, as reported to the already-known situations and publishing patterns, we have
come up with a typology of our own (Fig. 6). It centres on the basic framework elements of the
house- the wooden pillars used for roof supporting and/or wall erection.
The referrence typologies were the o nes given by P. Salkovsky-, M. Kuna and I. Stanci u 13 •
We mention that in the typologies proposed by Stanciu or Kuna for instance, there is no discussion as to the existence of pillars outside the edges of the house pit and Salkovsky presents
them in pairs (at least one such a pair), located on opposite sides. Generally, it is considered
that they are not part of the roof structure, being rather perceived as secondary elements. To
some extent, the place of the oven was also taken into consideration in the category delimitation, more as a mere reference element. Conclusively, the resulting situation was corroborated
with data collected so far from the area up to now, also according to the catalogue published
by V. V. Vizauer 14 •
Like the reference typologies, the first group (!) was defined by houses with no (documented)
vertical elements for the roof or the walls (=la Salkovsky, lAa Stanciu şi lA Kuna). It is formed
by 5 examples for which the walls' construction or the roof sustaining structure consisted of overlapped pillars of wood, with the first row set directly on the ground level or on wooden planks.
This type of house structure seems to be very common in the Slav environment, where, in the
eastern area, the surface is among 4-8 m 2 , while in the northwestern zone they are much larger,
ranging between 13-16 square meters 11 • In this case, it was the gable roof type, supported by the
last two elements of the walls' elevation. In some situations, there are other pillars as well, with
secondary/complementary role in carrying the weight of the roof oras elements of interior organization of the space. Categories 1.2.a- b and 1.3.a- b describe the same case, with the presence
of supplementary pillars, but placed in different manners. The pillars cannot be directly connected
to the structural frame, being rather used in addition to it or in supplementary structures of the
house 16 •
Group Il represents the type of construction for which a single main pillar was used in the
structure, within the house pit. This unique pillar is believed by Kuna to be the indicator of the
presence of a secondary element of taking over and distributing the weight on the exterior of
the house pir. It appears though that, without exception, this pillar is placed inside the pit, be it
on the side opposite to the fire source, on the very line of the pit or about SOcm inside the pit,
indicating the roof ridge. This group is almost equivalent ro the Kuna nr. 2 category, with rhe
specification that for the post hole from ftr. 200a the relation between the place of the pillar and
the place of the oven is nor identica!, in our case the hole being close to it and nor on the opposite
side. In the Stanciu typology rhere is no similar category, the variant with a single pillar belonging
13

Salkovsky 2001, 18, Abb. 1 and the explanations; Kuna 2005, 112, with the corresponding typology established
according to the ways the pillars were positioned and the related text; Stanciu 2011, 119 and the corresponding
explanations.
1
" Vizauer 2008, 20-21 sqq.
15
Salkovsky 200 1, 20-21.
16
The I3 cases stil! need some re-thinking, since the two examples both have a pillar somewhere close ro rhe middle
of one side of the pit.
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Fig. 6. Typology of houses from Jucu de Sus (according to the pillars) .

actually ro the 1Bal rype, equivalenr of the 1B Kuna and 1Bal Salkovsky (in this context there is
no specification for the fire source location).
The construction types from the Illrd group generally coincide with the Kuna 3, Salkovsky
1Ba2 schemes, while for Stanciu's classification, with a great deal of rolerance, we could mention the 1Ba2 type, with no idenrical correspondence though. A difference berween the Kuna
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3 typology and the one we have constructed is, once more, the oven location as reported to the
pillars. It could be however a false perspective upon this matter, caused also by the orientation of
the aperture of the oven and the actual possibility of accurately establishing its position.
Nonetheless, the important fact is that this category is characterized by the presence of two
pillars, situated on opposite sides, in the mirror, approximately at middle distance from the corners, to which other pillars add up, destined to reinforce the resistence structure and/ or interior
space organization. The two pillars probably indicate the orientation of the roof ridge. The delimitation III.1 into a. and b. subcategories is nor compulsory. It rather illustrates certain divisions
of the inner space. It is obvious that ftr. 041 and 131 have the heating devices in different corners
and the roof ridges oriented in opposite directions. The ditches that appear along some of the walls
of house 041, due to their lack of continuity and their reduced width, rather point out the necessity of vertically fixing the walls of the pit, very deep as compared to others (-0,50 m). The pillar
behind the fire installation, in both cases, is connected ro its function. In the case of the remaining
pillars used in ftr. 041, these should be interpreted as in ner space partition elements.
The 111.2 category was created somewhat arbitrarily, as for ftr. 389 many attempts to fir in any
category or to apply any calculations are inconsistent, because the contemporary pit, ftr. 388, seriously affected the context. We could take into consideration even the possibility of the absence of the
heating device and therefore it would nor belong to the houses' category at all. Presumably, there was
a pillar on the western side, similar to the one from the middle of rhe eastern one. We cannot leave
aside the option that each side had a pillar at mid distance from the corners (better equivalent for the
Stanciu 1Ba2, Kuna 4 or Salkovsky 1Ba2, variant 4 types) and the two posts, from the northeastern
and respectively the one close to the middle of the eastern side, marked the position of the doar.
Thus, as a construction type, it is evident that the basic elements for the roof ridge supporting were
the two posts placed similarly and backed up by other two, on the opposite sides.
The JV'h group is comparable ro the Stanciu 1Bb4, Kuna 5 sau Salkovsky 1Bb4 classes. It comprises structural frames based upon 4 main pillars (equally important in weighr assuming), which,
set very close to the countour of the house pir (in the case of the regular shapes right in the corners
and for the trapezoidal ones slighdy distanced from the corners), could have both roof supporting
and wall frame functions. Besides rhese 4, there could be others as well, useful for space management or resistance enhancement.
For the ftr. 17 4 - IV.1 a, we notice the place of the southeastern pillar, away from the house
pir line, position probably owed ro the trapezoidal shape of the pit. This siruation, as suggested by
rhe shape of the pir (probably different from rhe shape of the elevation itself) as well, points ro the
fact that the same blockbau technique was used in this case, even more since its pir is among rhe
deepest.
Apart from shape and orientation, ftr. 283 has a supplementary pillar, possibly associated ro rhe
roof ridge (north-south), but also to the fa<;:ade of the house and the place of the entrance. Up ro
a certain point, it is comparable ro the Stanciu 1Bb6 type.
As an exception of this setdement, ftr. 062 could prove the use of overlapped rrunks for building the walls, possibly starting from the house pir bottom level, and ending in rhe corners with
the roof supporting pillars (ir could have also been the same earthen walls' fixing siruation mentioned earlier). The only side missing the horizontal ditch corresponding ro such a wood beam
has a small threshold, which might have been the entrance of rhe house. As compared ro rhe basic
structure, it seems that the two posts from the sourheastern side and the northwestern corner are
part of inner space management.
The Vh group of houses has an increased number of supporting pillars- 6 ro 8: Stanciu 1Bb6/8,
Kuna 6 (with 8, but nor 6 posts), Salkovsky- 1Bb6-8. Because of rhe locations of the posts rhat are
nor on the corners of the pir, we can tell with an important degree of certainty the orientation of rhe
roof ridge. Ar the same rime, the 4 corner posts are part of rhe walls' structure. Thus, in rhe case of
https://biblioteca-digitala.ro

118

CORALIA OORINA BONTA

ftr. 007, the 2 pilllars situated in median position with respect to the northern and the southern sides,
show the orientation of the ridge. The other 2 pillars, on the eastern and western sides, can be seen as
supplementary pieces used in the walls' structure frame or in the resistance frame.
In the same way, ftr. 224 has 4 pillars placed in the corners, to which other two ones add, in the
middle of the southeastern and northwestern sides. As to the other 3 posts, the one situated close
ro the southern side was not erected at mid distance, and neither was the one from the northern
side. They were most likely part of the supplementary elements of the structural frame or the walls'
construction. It is more plausible that the roof ridge was oriemed east-west (approximately, since
the house' orientation is slighdy deviated from the cardinal points), as shown by the posts documented in median position on the sides corresponding to this direction. The pillar found inside
de pit hole, close to the oven, could have been linked to the function of this latter construction.
In the V.2. case, the things revealed so far do not clarify the situation. The photographs demonstrate that the drawn documentation missed a post hole situated in the middle of the eastern side
(approximately, since the house has a somewhat different orientation than the one of the cardinal
points). Lacking any documented post holes, the entire western wall must have been built on
wooden planks or, in any case, with the use of a technique very difficult to detect with the archaeological methods used in this case. The direction of the roof ridge would be poited by the pillars
found in the middle of the "northern" and "southern" sides. Also, in the northern extremity of ftr.
363 (a pit documented inside the pit of the house) there could have been another posthole.
Apart from ftr. 007- V.l.a, the other examples belong to the large houses' category. lf, in the
first case, we could think of the extension of the used space around the pit, in the other situations
we could disscuss, though merely ipotethically, the presence of a superior level of the construction
(a second floor).
The last case, VI, is the only one from the category with undetermined planimetry and hard to
identify structural elements. It could be a rectangular or trapezoidal shaped pit - the dimensions
and the contour exclude the square shape. Attempting to trace the line of the pit and maybe some
pillars used in the construction, we could infer that there were at least three of them, judjing after
the shapes in the northwestern, southern and southwestern sides. Also, the contour could suggest
the use of some horizontal beams on the northern, south-western and south-eastern sides. The
dimensions of the pit place it on top of the other houses. For this reason, the elevation could have
started from the house floor level, but there is no precise evidence, even more since the bottom of
this feature is partially deepened in the sandy layer.
3. The roof of the houses seems to have been in almost all of the cases the gable roof type, as
shown by most of the situations in which there are two main pillars, direcdy connected to the roof
ridge. Certainly, for the IVrh and the yrh types of houses, we can presume that they could have
had hipped roofs. Probably, in cases in which these two pillars are missing, the roof weight was
trasfered to the walls and the corner pillars. We could discuss the presence of the shed roof or the
conical roof, where there is only one pillar (its position is very important), marking the highest
point of the house 17 • Constandy, we notice that in the cases (at least 6) where there are two pillars
indicating the roof ridge orientation, it coincides with the long axis of the house pit. The material
used for the roof covering was a light one, consisting of reed, plemiful in the area and preferred by
other populations setded in areas close to the water streams 18 •
For the access in the houses, we were not able to establish a pattern. In very few cases, there are
certain elements in connection to the entrance or clues that might indicate its positioning: pit
extension, steps etc. The general opinion is that the entrance is opposite to the oven, therefore
mainly to the south 19 • We notice that almost all the houses (15) have the ovens placed in the
17

See also Sranciu 2011, 127.
Salkovsky 2001, 92.
1
~ Salkovsky 2001, loc. cit.

18
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northern half of the pit, be it in the nortwestern or northeastern corner. If they had chosen to build
the entrance opposite to the fire source and also in the wall parallel to the long axis (so that it could
be protected by the edges of the roof slope) than we would ha ve had 6 cases with entrances towards
south, 3 towards southeast, 4 towards west, 1 southwest and 1 towards east.
A fact that needs tobe observed is the scarcity of the adobe, which could have been very useful
in wall insulation (though the situation is not very uncommon, as pointed out before)2°. Like in
some other cases, the surface of the pit walls was merely "muruită" (treated with mud and water,
mixed with straws or chaffs)2 1•
The postholes have a medium diameter of 15-30 cm (the bottom) and are deepened from
the floor level with no more than 40 cm (of course, there are also exceptions, like for instance ftr.
224). The estimations for the height of the house, from the floor to the top of the roof, reach the
maximum of 3 m 22 , meaning that a person could easily stand in the middle of the house.
Most probably, aspects like house orientation, entrance and heat source position were geographically, climatically, socially and spiritually determined. Among the 16 houses studied, 3 might
offer information in this sense: ftr. 134, the only structure with an extension possibly used as an
entrance, towards south; ftr. 062 has a spared step on the NE side, close to the fire installation and
at the same time deprived of a ditch corresponding to the wall girder; ftr. 224, provided with a
ditch on the SW side, situated between two sustaining pillars, could have been used as an entrance.

*
Typologically, we can observe that there is no particular preponderance of a construction style
at Jucu. From the resistance frame perspective, there are constructions with only one main pillar,
with two, four and over six pillars, but also the ones with simingly no vertical supporting pillars.

Rectangular houses
Group !, of the constructions without pillars, is equivalent, in the typology ofV.V. Vizauer 23 with
A.II.a.l (square houses) 24 . The author finds this kind ofhouses in 7 early medieval settlements from

the Transylvanian territory- cea 50 features (Bratei, Ciceu-Corabia, Eliseni, Filiaş, Poian, Stupini,
Şimoneşti and Ţaga). To these, some other 7 examples from Zalău add up 2'i. Chronologically,
it seems that the ?h-8'h centuries segment corresponds to these houses. At European scale, the
knowledge about this type appears to be changing continuously (also for the moment it remains
the most popular choice in central Europe and even in Moldavia and Muntenia) 26 , evolving in
parallel with the research level. Even if, for rhe rime being, inside the Carpathian arch this house is
nor such a frequent occurrence, the map has certainly been modified as compared to the moment
in which Salkovsky published (200 1) the distribution of the houses' types 27 •
For the houses with vertical pillars we had to adjust the typology, according to rhe models discovered in the settlement from Jucu- actually we adapted our own classification to the one proposed
by Vizauer, to be able to introduce the new data in rhe general context known so far.

20

Stanciu 2011, 127.
Constantinescu 1972, 39.
22
Constantinescu 1972, 41; Stanciu 2011, 126 and note 861.
13
We make reference to this work, maybe excessively, because it regards a large amount of discoveries, also proposing
a typology for the houses.
21
Vizauer 2008, 48 sqq.
25
Stanciu2011, 119.
26
Vizauer 2008, 49-50.
27
Salkovsky 2001, 20.

21
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Thus, for the houses with a single pillar, the examples are not very numerous up to this moment
in Romania, meaning 6 features, in the settlements from Bratei (6), at Lazuri (1) and Ţaga (1). The
place of this pillar is different 28 • On the other side, within the area of the KoloCin culture, berween
Prut and Dniester, they are a common appearance, with the remark that the pillar has a somewhat
central position, slightly closer to one of the sides 29 • For central Europe, there is a preference for the
constructions with only one pillar, situated especially amidst one of the sides (inside the pit and usually opposed ro the heat source). It is the case of the Brezno- Czech Republic settlement (in its first
phase- 6rh_7rh centuries)3° or of the 6rh_Th centuries settlement from Roztoky- Czech Republic 31 •
The square houses with two pillars 3 cases were documented: Lazuri, Comăna de Jos and Ţaga32 •
Nevertheless, there is no discussion as to the possibility that these could have played the main role
in the frame, being consequently suplimented by other pillars. This construction variant seems
ro be the one perefered by the inhabitants of the Dunaujvaros - Hungary setdement (in an Avar
milieu)3 3 , technically placing the pili ars at the ends of the long axis.
The houses with three pillars, in association with the square shape were identified by the abovenamed author in 3 cases as well: Lazuri, Sighişoara and SântandreP 4 •
Seemingly, this kind of apparent asymetries in house construction could be discussed also from
the perspective of the idea that the hasis of the roof structure still relied on the rwo pillars (placed
in the middle of rwo parallel sides and the third one played a complementary role or even associated to other interior structures), at least in the cases found at Jucu. Vizauer mentions pillars that
are pereferably set in the corners of the house and not in the middle of two parallel sides.
The houses with Jour pillars and square shape were found for the moment in 4 cases: Lazuri,
Comana de Jos, Poian and Ţaga. Their positions do not necesarily involve one of the corners and
neither is it very clear in what way the symmetrical pairs are formed on rhe opposite sides, which
would significantly help the reconstruction of rhe shape of rhe roof. For this reason, we believe that
their role in the structural frame is still questionable.
For the situations with 6/8 pillars, also associated to the square shape of the pir, we have rhe
examples from Lazuri (9 and another situation possibly belonging to this caregory)3 5. There is
only one case ar Jucu, ftr. 007.
Among rhe rectangular ones with one main pillar rhere are rwo examples at Jucu (ftr. 134 and
367), while rhe classification we use as reference identifies o ne similar situation, at Sighişoara Dealul Viilor3('.
In the case of the same type of shape, but having 2-3 pillars for rhe roof structure, there are nor
examples from Jucu yet. On the other side, we can offer the example of ftr. 062, with 4 pillars. The
analogies for this type were found in 9 cases: Bratei (3), Ocniţa - Bistriţa-Năsăud (1), Poian (1),
Sighişoara- Dealul Viilor (3) and Remetea Mare- Timiş (1)3 7 , with construction variants.
One single oblong house with 8 pillars was researched ar Jucu and there are 2 similar examples:
Ocniţa- Bistriţa Năsăud and Porţ- La baraj3 8 • It seems to have been familiar to the communities
from Moldavia or the Czech Republic for instance 3').
28

2
'J
10
·
.li
11

Vizauer 2008, 24.
Salkovsky 2001, 23.
Pleinerova 2000, 141 .
Kuna 2005, 327.
Vizauer 2008, 26.

Bona 1973, 22 sqq.
'' Vizaue 2008, 28.
y; Stanciu 2011, 124-125
.IG Vizauer 2008, 35 .
7
.1 Vizauer 2008, 38.
18
·
Matei- Băcuet-Crişan 2011, 21, 197, pl. 113.
19
·
Vizauer 2008, 41-42 and notes 123, 124.
>.i
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Trapezoidal houses
For the house pits with trapezoidal plan, there is one example documented at Jucu, for the
situation with one pillar, ftr. 200a, with one analogy, at Sighişoara. The ones with two pillars have
no analogies yet. The houses having.four pillars (ftr. 174), represented so far by a single case, from
Bratei are a more frequent appearance at Dridu (10rh_11 rh centuries) 40 •

*
At the level of the settlement, we have compared 6 situations in which more than 1O houses
belonging to the same chronological horizon (7th_ 9rh centuries) have been investigated and published. The condition was that at least 3 of the aspects investigated for the houses from Jucu were
also published by the authors researching those settlements.
At Ţaga for instance41 , situated approximately 18 km northeast from Jucu de Sus, from a settlement dated to the 7rh_8rh centuries by the author, 17 houses were found. Out of them, only 1O
were researched more thoroughly. There is no clear preponderance of a certain shape: the rectangular ones, square, rhombic or oblong are found in almost equal numbers. None of the pits' surfaces has less than 6 m 2 • In addition, there are only 3 having surfaces comprised between 6-9 m 2 •
The most numerous segment is the one of the pits with more than 9 m 2, meaning 7 out of the 10
analysed. Except for 2 cases, in which the depth of the pits is less than -0,50 m, the others are ali
deeper than -0,60 m. Almost ali of the houses lack postholes. There are only 2 (maybe 3) cases in
which such holes were discovered. Apparently, the predilect orientation of the long axis,is NW-SE,
but that can only be supposed, looking at the general plan of the excavations 42 •
Therefore, as far as we know up to this moment, the preponderant characteristics of the pits
from Ţaga are: rectangular shape, surfaces between 9-12,5 m 2, depths between 0,6-1,3 m and NW-SE
orientation. Also, the great majority does not have postholes for the elevation structure.
At Sighişoara- Dealul Viilor, in a settlement with severallayers of inhabitance, 28 houses belonging to the Th-8rh centuries were investigated43 • Most of them are described as having rectangular
shape, with no other clear specifications. Lacking other details, we presume thar ir is an oblong
contour in mosr of rhe cases. The dimensions of rhe pits point to an obvisous preponderance of
the surfaces larger than 9 m 2 , more rhan Y2 of them having berween 9-18,5 m 2 • The depths also
show a clear preference for rhe -0,40/-0,60 m interval, meaning more rhan Y2 of the house pits.
The orientarion choice favours rhe NE-SW direction of rhe long axis (?), bur also the N-S one each
representing around 1/3 of the siruarions. As for rhe evidences regarding rhe elevation or the roof
structure, a bir less rhan half of rhe pirs ha ve no posrholes at all 44 • This siruarion finds only o ne
equivalent (one house) ar Jucu, the I.l type. Two houses have one posrhole in rhe corner in front of
the oven, on rhe same side, while anorher rwo have 2 posrholes (borh at rhe end of rhe sides relared
to rhe oven). Neirher of rhese cases has exact correspondence at Jucu (rheorerically, they correspond
more or less to rhe I.3 type). One house has 4 postholes, one on each corner, resembling rhe IV.1
Jucu cases. The resr of the siruarions show no similarity wirh the houses ar Jucu.
Most of the pit houses found at Sighişoara- Dealul Viilor have "rectangular" shapes, surfaces of
more than 9 m 2, depths between -0,40 m and -0,60 m, NE-SV orientation and have no vertical pillars.
Ar Bratei45 , out of 19 houses dared in the 7rh_9rh centuries (a single o ne in rhe latter century)
more than half had oblong shape. The resr of rhem have square or rrapezoidal shapes. The caregory
Zaharia 1967, 13.
"' Protase 2003, 55-65.
2
"
Protase 2003, 107, pl. XIX.
'lj Harhoiu-Baltag, 2007, 11-109.
"" See also the typological scheme for ali the houses, includin the earlier periods: Harhoiu-Baltag, 2006, 29.
5
"
Zaharia 1994-1995, 297-356
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of the small pits' has no example, while the medium one includes 5 cases and the best represented
is the large surface pits category (more than Yz of the situations), comprising pits with surfaces
from 9 ro 30 m 2 (obviously, the largesc of all is an exception). Yz of the pits exceed the -0,60 m
depth, followed closely in number by the medium deep pits; the shallow pits are found in only 2
cases. There is a clear preponderance of the ENE-WSW orientation of the house pits, illustrated by
more than Yz of the cases. The second choice was the NNE-SSW orientation. There are 3 situations
in which the author mentions finding 4 postholes in the corners of the pits, reminding of the IV
category of the Jucu classification. Another one refers to 3 postholes found in 3 differengt corners
of the pit (no exact resemblance to Jucu); one pit had one posthole placed in one of the corners
and one had 2 postholes on opposite side Uucu III type?).
The great majority of the houses investigated at Bratei have oblong shapes, they exceed 9 m 2, they
are deeper than -0,60 m and have ENE- WSW orientation. In addition to these, there is a clear choice
for constructions without vertical pillars.
Out of 41 houses found at Filiaş 46 , we have studied 33, according to our criteria. The oblong
shape is ascribed to more than Yz of the cases. The rest of them are mentioned having a square
contour. In the cases in which the surface could be calculated, we noticed that there is none
with less than 6 m 2 , there are only 5 examples of medium size (6-9 m 2 ) pits, while the large one,
with more than 9 m 2 are more than 28. Actually, more than 13 ofthese large pits exceed 12 m 2 •
As to the depths, we cannot give an accurate situation, since the publication took the nowadays
ground level as reference point for measurements. Supposedly, if the agriculturallayer was around
0,20/0,30 m thick, the largesc number of the pits would be less than 0,40 m deep (28). There is
no apparent preference for the orientation of the pits. When we have this detail mentioned, the
NW-SE, E-W and N-S orientations are found in 5 situations each, while the NE-SW direction
is found only once.
Therefore, the main trend in the settlement from Filiaş 47 are the oblong houses, with large pits,
less than 0,40 m deep, with no dominating orientation and also with no vertical elements for the upper
structure.
33 houses were identified in the settlement Comana de Jos 48 • We were not able to submit to
our analysis all of them, as not all features could be fully investigated and not all the criteria we
searched for were given in the publication. Consequently, we can only assume that in most of the
cases the "rectangular" shape was oblong, because the square shape was clearly specified when it
was the case. Thus, 9 pits had rectangular (oblong) shape, and the square, trapeze and oval shapes
appeared in 2-3 situations. When we were able to calculate more or less accurately the size, we
found only 1 pit with a surface ofless tha 6 m 2 , 5 of medium size and more than 10 beyond 9 m 2 •
2 of them were less than -0,40 m deep, around 7 had depths between -0,40/-0,60 m and the
majority (more than Il) were more than -0,60 m deep. Most of the constructions preferred a N-S
orientation (9) ora NE-SW (8) orientation, and fewer a E-W (6) ora NW-SE (1) direction. As
far as the vertical elements are concerned, there are two cases in which we find one posthole on
the corner in front of the oven, and another one in the middle of the side opposed to the oven.
In one of these situations, there are 5 more small postholes lining around the corner next to the
oven, probably part of an inner construction or space management, rather than elements of the
maine vertical structure. In the second case, another posthole doubles the one from the middle of
the side and there is a third posthole, most probably in connection to the oven. Anyway, there is
no close similarity to the typology from Jucu. Apart form other 2 example is which postholes are
mentioned, in features uncompletely uncovered, the rest of the pits do not ha ve traces of postholes.
fj(,

17
18

Szekely 1974-1975, 36-43.
7' 11-8' 11 cenruries- Szekely 1974-1975, 45-46.
Glodariu et al. 1980, 69-70.
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Most of the pits from Comana de Jos-Gruiul Vdcarului have oblong shapes, surfoces ofmore than
9 m 2, depths of more than -0,60 m and N-S orientation; also the general construction choice does not
involve vertical pillars.
From the above situations, we can cond ude that, in the 6 settlements the house pits had mainly
rectangular (oblong?) shapes (Jucu is the only case in which the square shape was clearly preferred),
and their surfaces mostly exceed 9 m 2 • In three of the settlements the majority of the pits have
depths between -0,40/-0,60 m, while in the other three the pits go deeper than -0,60 m. There is
no certain specification of the way the orientation was established in ali the situations. In o ne case
there is no data regarding this aspect. The other 5 have ali different preferences: NW-SE, NE-SW,
ENE-WNW, N-S and E-V. From the postholes/structural frame perspective the situation in quite
different. The most obvious distinction is between Filiaş andJucu, the first one having no posthole
discovered in connection to the house pit and the second one with 93% of the cases involving the
use of postholes in the structure. In the rest of the settlements, the percentage ranges between 16%
(Ţaga) and 31% (Bratei) representing houses using postholes for the elevation (wali and roof). Up
to this moment, this is the main picture of the houses in the in the Carpathian arch, more or less
unitary (except from particular situations, like the one from Porţ- La baraj) that characterizes the
Th-9th (beginning) centuries.
These figures could be the mirror of technological changes in the house construction over 2-3
centuries, within the Carpathian mountains 49 , most of which probably owed to the presence of
new population elements (of course, together with the climatic changes, resources, family needs
and social/cultural requirements). Chronologicaliy, the settlement from Filiaş appears tobe earliest
o ne (dated by the authors of the research, according to the pottery characteristics), while the o ne
from Jucu could represent the most recent from ali of them (dated by the author of the research, as
mentioned above, based primarily on pottery and a pear of earrings). In this context, the absence/
presence of the pillars in the house structure could have had a certain importance, more than
technologically.
Moreover, the study of the inner elements from these houses (most of ali the stone ovens) is
sure to contribute even more to the clarification of this picture. A comprehensive image could
be offered only after completing the data regarding the feature structure with the archaeological
material found inside it and set against the background of the settlement structure, landscape and
general historical context. We also can expect that the data recovered from the necropolis bring
very important clarifications concerning the population/populations from rhe 7th_9th centuries
rime sequence.

Elemente din constructia
locuintelor
de la J'1ucu de Sus,
'
,
jud. Cluj (tJ!ezarea din secole VIII-IX)
Articolul de faţă Îfi propune în primul rând introducerea în circuitul de specialitate a unei părţi importante
a rezultatelor cercetărilor de la jucu de Sus, jud. Cluj, din anii 2007-2008 fi anume complexele definite ca
locuinţe. Aceste 16 complexe au fost analizate din punctul de vedere al elementelor de construcţie (groapa dimensiuni, formă, adâncime, orientare fi prezenţa elementelor verticale necesare susţinerii acoperifului fi eventual în înălţarea pereţilor). Totodată, precizăm că studiul este parte integrantă a lucrării de doctorat a autoarei,
în curs de publicare.
Datele obţinute prin compararea situaţiei de la jucu cu alte 5 cercetări (Bratei, Ţaga, Sighifoara, Filiaf,
Comana de jos), care au avut ca rezultat mai multe decât 1O locuinţe analizate fi pentru care au fost publicate
cel puţin 3 dintre elementele urmărite de către noi pentru locuinţele de la jucu (cifre care facilitează stabilirea
unor tendinţe pentru secolele 7-9) au arătat următoarele: forma preferată pentru locuinţe este cea rectangulară
~

9

At least from the house externa! structure point of view.
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- dreptunghiulară (?) - jucu este singurul caz în care există o preponderenţă a formei pătrate, iar suprafaţa lor
depăfefte în majoritatea cazurilor 9 rrl; în trei dintre tlfezări, cele mai multe locuinţe au adâncimi cuprinse
între -0,40/-0,60 m, în timp ce restul de trei manifestă o tendinţă clară pentru adâncimi care depăfesc -0,60 m.
Nu în toate cazurile se specifică clar modul în care a fost stabilită orientarea gropilor. În cele 5 tlfezări pentru
care acest aspect a fost urmărit, orientarea este fie NV-SE, NE-SV, ENE- VSV, N-S sau E- V Pentru structura de
bază/ gropi de pari, situaţia este diferită. Distincţia clară între Filitlf fi jucu (în primul caz nici o locuinţă nu
are aceste elemente, iar în al doilea acestea sunt clar predominante) indică diferenţe evidente de ordin cronologic
fi posibil fi sub aspectul influenţelor diverselor elemente etnice.
Continuarea studiului de faţă cu date asupra elementelor interne va ajuta la conturarea mai clară a situaţiei.
De asemenea, o imagine mai cuprinzătoare va fi obţinută după completarea informaţiilor cu artefactele descoperite în aceste contexte fi proiectarea rezultatelor pe fundalul contextului structurii afezărilor, al peisajului,
al cadrului istoric. Faptul că, în cazul de la jucu de Sus, a fost identificat si cercetat în mare parte fi cimitirul
corespunzător este cu atât mai elocvent din perspectiva clarificărilor situaţiei populaţiei/populaţiilor din zonă în
secolele VII-IX

Coralia Dorina Bonta
Mureş County Museum 1 Muzeul Judeţean Mureş
Târgu Mureş, RO U
coralia.crisan@gmail.com
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• ORBIS MEDIAEVALIS •

O aşezare din perioada avară târzie şi urme de locuire
din vremea arpadienilor la Mureşul de Jos. Descoperirile
arheologice de la Pecica "Est/Smart Diesel", jud. Arad
Florin Mărginean

Cuvinte cheie: aşezare, locuinţe, perioada avard târzie, perioada arpadiand, ceramică, Pecica, Mureşul
de jos.

Keywords: settlement, dwellings, Late Avar Period, Arpddian Age, pottery, Pecica, the Lower Mureş.

ntroducere. Articolul de faţă se doreşte a fi o contribuţie la repertoriul descoperirilor medievale timpurii privind aspecte legate de locuirea din două perioade distincte, respectiv perioada avară târzie (sec. VIII) şi perioada arpadiană (sec. X-XIII) în spaţiul văii Mureşului inferior.
Preocupările legate de descoperirile din cele două perioade vizate din spaţiul analizat au intrat în
atenţia specialiştilor cu mai bine de un secol în urmă. În ceea ce priveşte perioada avară, încă de
la început interesul asupra descoperirilor funerare a primat în detrimentul aşezărilor 1 • Acest fapt
a dus în timp la un decalaj între acumulările şi cunoştinţele privitoare la descoperirile funerare şi
cercetările legate de structura şi dispersia aşezărilor 2 • În ceea ce priveşte perioada arpadiană lucrurile stau ceva mai bine, încă din secolul XIX fiind vizate siruri databile în această perioadă. Din
păcate şi în cazul acestei perioade atenţia mai mare a fost acordată sirurilor care au fost reprezentative pentru administraţia laică sau ecleziastică a Regatului arpadian, aşezările intrând relativ
târziu în atenţia cercetătorilor 3 • Valorificarea prin publicare a descoperirilor a lăsat mult de dorit
până la finele secolului XX, ceea ce face imposibilă comparaţia cu oricare din istoriografiile vecine.
Cauzele sunt multiple, dar având în vedere impactul regimului comunist asupra abordărilor în
scrisul istoric şi implicit al interpretărilor date descoperirilor arheologice privitoare la perioada de
la finele mileniului întâi şi imediat după anul O Mie, putem spune că efectele negative se mai pot
resimţi încă şi astăzi 4 • În acest sens, considerăm că doar prin publicarea sistematică a descoperirilor
vechi şi mai ales recente, vom putea ajunge la sinteze pertinente, prin care vom surmonta acest
decalaj istoriografic.
Cercetările arheologice preventive efectuate în ultimul deceniu în spaţiul Mureşului inferior,
cu ocazia investiţiilor de infrastructură rutieră sau edilitare, au dus la o serie de descoperiri noi
încadrabile în perioada medievală timpurie. Noile săpături au scos la iveală atât părţi de aşezări, cu
locuinţe adâncite, anexe gospodăreşti, ateliere de olărie 5 etc., cât şi părţi de cimitire6 sau morminte
izolatel, care vin să completeze repertoriul descoperirilor privitor la perioada din jurul anului O
Mie.

1

1
2

1
·
1

5
6
7

Takics 2003, 278.
Cosma 2002; Vizauer 2008; Gall, Ro mat 2016.
Popa 1979, 555-562; Ţeicu 1996; Iambor 2005; Crişan 2006.
Popa 1991.
Mărginean 2016, 112-115, Fig. 8.
Mărginean, Huszarik 2007, 17-38; Cociş et al. 2016, 1-76.
Mărginean, Andreica 2013, 321-338.
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Istoricul cercetărilor. În continuare vom prezenta câteva aspecte privitoare la istoricul descoperirile arheologice şi mai ales cele atribuite perioadei avare târzii şi perioadei arpadiene realizate în
anul 2015 la est de Pecica. Zona aRată în discuţie era cunoscută în literatura de specialitate, încă
din anii ' 80, ca fiind una destul de interesantă, cu siruri reperate şi investigate arheologic, precum
cel de la Pecica "Forgaci"8 • Au fost vizate mai ales descoperirile din perioadele preistorice, între
care s-au intercalat şi cele din perioada medievală timpurie, în special perioada arpadiană. Nimic
nu lăsa să se întrevadă amploarea urmelor de locuire medievale timpurii scoase la iveală odată cu
cercetările arheologice preventive demarare cu ocazia construirii coridorului IV pan-European de
autos tradă. În acest sens, descoperirile din Sirul 16, dar mai ales Sirul 15 de pe autostrada Pecica
- Arad sunt foarte importante şi merită amintite în contextul studiului nostru , deoarece prin coretarea informaţiilor astfel obţinute se vor putea aduce lămuriri consistente legate de locuirea din
perioada avară precum şi perioada arpadiană.
A

K.ARP ÂT MEDENCE
•-l: borlttlllll h

~ rto tuilldd.

o: 6nrtOOta/J6 h l<a~~pt>/6 ". • • ~tlllok
-rU:Mud6n.
Mtnu m r. 1 : 600'000

Fig. 1. Localizarea geografică ş i administrativă a sitului în cadrul Bazinului Carpatic.
Fig. 1. Geographic and administrative location of the site in the Carpathian Bas in .

În urma diagnosticului de teren, efectuat de o echipă a Complexului Muzeal Arad9 în vara anului
2015 , ca urmare a realizării în spaţiul aflat lângă breteaua estică de urcare şi coborâre de pe autostrada
Pecica - Arad, a unei viitoare staţii de comercializare a carburanţilor de către firma Smart Diesel, a
fost identificat şi delimitat sirul arheologic denumit iniţial sirul Pecica- Staţie de carburanţi "Smart
Diesel" (Pecica Est). Denumirea sirului Pecica "Esr/Smart Diesel" a fost dată ulterior după amplasamenrul faţă de o raşul Pecica şi numele investitorului. În acest context merită menţionat faptul că
noile descoperiri se află în apropierea sirului de la Pecica "Forgaci", situat la 650 m mai spre sud-est
8

Luca 1993, 49-84, Planul 1.
Peter Hugel (respo nsabil ş tiinfifi c), Florin M ă rgin ean , Victor Sava, Lumini fa Szilagyi, Agnes Szekely, Zlaroe Ţmor,
Raluca O. M atei, Alexandru Berzovan, Bogdan Sorinca (membri în colectivul de cercetare).

9
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şi

de asemenea la marginea estică a Sirului 15 cercetat în anul 2011 10 pe autostrada Pecica - Arad.
Ca urmare a sondajelor realizate în suprafaţa care urma să fie afectată de staţia de carburanţi a fost
surprins un cimitir din perioada eneolitică, o parte dintr-o aşezare de perioada avară, un mormânt
încadrabil tot în perioada avară şi câteva gropi din perioada arpadiană.
Investigaţiile arheologice preventive realizate ca urmare a informaţiilor obţinute în urma diagnosticului arheologic intruziv au avut drept scop cercetarea integrală a obiectivelor arheologice
descoperite în acest sit. Cercetările arheologice preventive au fost demarare în toamna aceluiaşi an.
În urma diagnosticului şi a cercetărilor arheologice preventive au fost identificate 177 de complexe
arheologice. Astfel, a fost identificată o aşezare datată în perioada neolitică timpurie, urme de
locuire din neoliticul mijlociu, un cimitir din perioada timpurie a eneoliticului, urme de locuire
din bronzul târziu 11 , o aşezare datată în perioada avară târzie, un mormânt din perioada avară şi un
segment dintr-o aşezare datată în perioada arpadiană (v. pl. 211-2).
Din numărul mare de complexe arheologice descoperite, doar o mică parte pot fi atribuite
perioadei medievale timpurii. Astfel, perioadei avare târzii îi sunt atribuite 16 complexe, iar perioadei arpadiene 1O. În ambele cazuri complexele se leagă de diverse forme de locuire şi amenajări
gospodăreşti, cu resturi de cultură materială sărăcăcioase, din care cele mai reprezentative sunt
fragmentele ceramice. La acestea se mai pot adăuga ustensile de piatră şi o cantitate infimă de oase
de animale. Dintre aceste complexe se distinge şi un mormânt, care a putut fi atribuit pe baza
inventarului perioadei avare.

Localizarea geografică şi administrativă a sitului. Peisajul din zona Pecicăi în jurul anului
O Mie. Zona în care s-au realizat descoperirile pe care urmează să le prezentăm mai jos s-au facut
la 2,5 km est de oraşul Pecica (Romdnpecska, Pecska, Opecska, Petska- maghiară), lângă breteaua
estică de urcare şi coborâre de pe autostrada Nădlac- Arad, pe o terasă de pe malul drept al râului
Mureş (v. fig. 1-2).
În contextul geografic al zonei avută aici în vedere, cele mai importante modificări de-a lungul
timpului au fost înregistrate de cursul râului Mureş, care şi-a schimbat permanent aspectul, datorită atât fenomenelor naturale, dar mai ales intervenţiilor antropice, fapt demonstrat de braţele
secundare încă vizibile în teren. Practic, atât pe hărţile militare habsburgice cât şi pe imaginile satelitare actuale se poate vedea că sirul este localizat pe o terasă ferită de inundaţii în vecinătatea unui
meandru care se desprinde dintr-un braţ secundar care şi-a păstrat denumirea până astăzi - valea
Forgacelor (Forgdcs). La rândul său acesta se desprinde spre sud dintr-un alt braţ secundar numit
Mureşul Mort (Hoit Maros), încă activ, care reintră în matcă în dreptul oraşului Pecica (fig. 2).
Cu altitudini medii între 100-115 m, din punctul de vedere al reliefului, zona în care am facut
descoperirile se prezintă ca o câmpie aluvionar-piemontand cu aspect tabular-jos. Este constituită
din conuri ale Mureşului, dirijate spre nord-vest (spre Criş), dar care a suferit o lăsare subsidentă
până recent. Deşi zona face parte dintr-o câmpie joasă, este oarecum diversificată, atât ca relief,
cât şi ca depozite superficiale (aluviuni recente sau mai vechi, lo'essoide, nisipuri, mâluri argiloase).
Nivelul mai coborât se compune din foste albii, foarte largi şi foarte meandrate, ale unor foste braţe
ale Mureşului, care se dirijau fie spre Crişul Alb, fie spre actualul Ier- leruga seacă (continuat în
Ungaria cu Szaraz Er). Dintre aceste braţe astăzi se păstrează mai bine Valea Seacă (Canalul Matca),
Ierul şi un altul spre nord-vest. Arealele joase sunt uşor mlăştinoase şi au fost inundabile de către
Mureş în momentul revărsărilor periodice. Suprafaţa înaltă este acoperită cu loessoide, groase de
2 m inclusiv pe grădiştile dintre meandre 12 •

°

1

Cercetările în acest sit au fost efectuate de colegii de la Muzeul Judqean Satu Mare: Liviu Marta (responsabil
ştiinţific), Ciprian Astaloş, Cristian Virag, Attila Nindor Hago, Zoltan Kadas, Diana Iegar.
11
Câteva date preliminare despre descoperirile din perioada neolitică au fost deja publicate (v. Sava 2015, 56-57,

fig. 34-35).
12
Posea 1997; Rusu 2007, 41.
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Fig. 2. Localizarea sitului după a doua ş i a treia ridicare mil i tară habsburgică suprapuse de o imagine
(sursa http:// mapire.eu/ en/) . Detaliu al dispunerii zonelor mlăştinoase la Mureşului de jos.

satelitară actuală

Fig. 2. Location of the site according to the second and third Habsburg military topographic survey,
overlapped by a current satellite image (taken from http://mapire.eu/en/ ). Detail of the position of the
masry areas in the Lower Mure ş .

Amplasamentul descoperirilor de la Pecica ne ofe ră şi câteva indicii legate de regimul hidralogic al zonei. Astfel, toate complexele datate în perioada avară sunt localizate în zona de grind,
mai înaltă fată de zona albiei bratului secundar care comunică cu Muresul. Având în vedere datele
'
'
'
referitoare la clima din perioada avară târzie 13 , multe zone aRate în spaţiul dintre Tisa, Mureş şi
Crişuri au fost acoperite temporar sau permanent de ape 14 • Amplasamentul aşezări din perioada
avară târzie putem aprecia că s-a facut într-o zonă mai înaltă, ferită de revărsări, probabil cu mici
"insule" de teren care puteau fi cultivate sau puteau fi folosite ca păşuni pentru animalele domestice, dar ş i în apropierea unei surse de apă care putea oferi peşte sau vânat. Nu la fel stau lucrurile
în cazul descoperi rilor datate în perioada arpadiană, majoritatea fiind delimitate la baza terasei
13

Cos ma 2002, 18.
O po s ibil ă imagine a zo nei o prezintă I. Ferenczi (v. Ferenczi 1993, 44): "de la actualul oraş Mukacevo (din
Ucrain a s ub ca rp a ti că) ş i p â n ă la actuala capitală a Iugoslaviei timp d e luni întregi se întindea o ba ltă, nu numai în
lungul T isei, ci ş i pe cursul infe rior al tuturor aflu enrilor carpatici. Numai pe la jum ă tatea verilor usca te, apele intrau
în m a tcă , l ăsâ nd în urm ă tot anul ml aş tini întinse" .
14
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în zona inundabilă a braţului secundar. Situaţia ar fi explicabilă, pe de o parte pe baza analizelor
obţinute în teren, dar şi pe baza datelor referitoare la climatul secetos din întregul bazin carpatic
din perioada de după anul 800 şi până pe la 1200 15• Amplasarea complexelor în zona inundabilă sau oricum cu un nivel ridicat al pânzei freatice ar fi fost imposibilă în condiţiile unei clime
umede sau normale, având în vedere revărsările periodice ale Mureşului. Ceea ce ni s-a părut şi
mai relevant, în lipsa unor analize de specialitate, a fost faptul că la un an după realizarea săpăturii
pe amplasamentul complexelor localizate în marginea braţului secundar s-a creat un luciu de apă
rezultat foarte probabil datorită nivelului hidrostatic ridicat, care normal oscilează în funcţie de
anotimp si volumul precipitaţiilor (fig. 3). Astfel, în momentul în care s-a locuit în perioada arpadiană aici, datorită climei uscate şi a regimului hidrologic scăzut, foarte probabil nu a existat niciun
fel de disconfort legat de nivelul pânzei freatice din sol sau ca rezultat al revărsărilor periodice. În
zilele noastre, problema surplusului de apă a fost rezolvată prin îndiguiri şi regularizarea cursului
principal 16 , dar şi prin realizarea în cazul de faţă a unui şanţ aproximativ în mijlocul vechiului
meandru, care asigură drenarea terenurilor agricole din zonă.

Fig. 3. Detaliu cu zona inundată excavată cu o jumătate de an înainte.
Fig. 3. Detail of the flooded area excavated with a half a year ago.

O imagine privitoare la spaţiul dintre Tisa, Mureş şi Crişuri la finele perioadei arpadiene se poate
extrage şi din însemnărilor canonicului Rogerius, care a ajuns în zona aceasta în timpul invaziei mongole. Pe lângă aspecte legate de peisajul zonei, care era mult mai împădurit, cu multe mărăcinişuri 1 7 ,
ni se prezintă şi aspecte despre modul în care trăiau locuitorii acelor vremuri, în bordeie 18, cu alimentele păstrate în pământ (foarte probabil ceea ce noi denumim astăzi gropi de provizii) 19 •
Cu siguranţă cercetări şi analize după metode moderne 20 , coroborate cu descoperiri arheologice ar putea să ne ofere noi informaţii legate de evoluţia acestui spaţiu din jurul râului Mureş.

Descrierea complexelor din perioada avară
Descoperiri funerare
Cx_Sa. Mormântul a fost descoperit încă din faza realizări diagnosticului arheologic în sondajul 57. Defunctul a fost depus într-o groapă de formă dreptunghiulară cu colţurile rotunjite, cu
15
16
17
18

19
20

Gyorffy, Z6lyomi 1994, 17, 27-31 , fig. 1-2, 4-5; Gyulai 1999,84.
Urdea et al. 2012, 20- 26.
Rogerius 2006, 87, 89.
Rogerius 2006, 85
Rogerius 2006, 87.
K.iss et ali. 2008 , 94-100; Urdea et al. 2012, 9- 32.
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pereţii aproximativ drepţi, orientată NE-SV (capul la răsărit), la adâncimea de- 0,60- 0,70 m

fată de nivelul de conturare si - 1,30 - 1,40 m fată de nivelul actual de călcare. Groapa sepulcrală a

se~~ionat un

mormânt din ~imitirul eneolitic, primul defunct fiind secţionat exact prin zona bazinului (acesta a fost notat Cx_8b). Scheletul din perioada avară se pare că a apar~inut unui copil,
aflat într-o stare foarte slabă de conservare şi reprezentare; scheletul cranian păstrat este parţial
distrus din mediul de zacere, iar din scheletul postcranian s-au păstrat într-o stare foarte precară de
conservare 21 • Individul a fost aşezat în decubit dorsal. Pe partea stângă a craniului a fost depus un
vas lucrat cu mâna, cu buza evazată şi încrestată în zigzag înainte de ardere. Datorită stării precare,
vasul ars inoxidant s-a deteriorat puternic în momentul descoperirii, astfel doar putem aprecia că
avea între 12 şi 15 cm înăl~ime. Din zona gâtului au fost recuperate şi trei mărgele diferite ca formă
şi culoare. Una de formă prismatică (0,6 x 0,4 cm) cu extremită~ile uşor rotunjite de culoare albă
(pl. 3/2), una poliedrică aplatizată (hexagonală, 0,8 x 0,3 cm) de culoare roşie din carneol (pl. 3/3)
şi una priastică (0,8 x 0,4 cm) cu col~urile teşite (cubo-octaedrică) de culoare albastru foarte închis
din sticlă (pl. 3/4). Ofranda animală a fost găsită deasupra craniului (oase de pasăre), dar şi de-o
parte şi de alta a membrelor inferioare (oase de ovină depuse pe partea stângă păstrate la nivelul de
conturare al gropii şi pe partea dreaptă spre fundul gropii) - vezi şi analiza arhezoologică mai jos.
Pământul de umplere a fost de culoare brună, cu lentile de lut galben; de asemenea, au mai fost
găsite puţine fragmente ceramice neolitice timpurii rulate cel mai probabil din nivelul de cultură
şi fragmente ceramice eneolitice, care au facut parte din inventarul funerar al mormântului Cx_8b
(pl. 3).
Locuinţe

Cx_7. O parte dintr-o locuinţă adâncită a fost identificată în sondajul S6 realizat în faza de diagnostic arheologic. În seqiune au fost surprinse colţurile de NE şi NV ale unei locuinţei adâncite.
Încă de la conturare s-a putut observa forma patrulateră, cu colţurile rotunjite. Imediat sub nivelul
de umplere al locuinţei, pe latura de NV a fost identificată o aglomerare de fragmente ceramice
lucrate cu mâna de la un ţest, pietre cu urme de ardere şi câteva fragmente ceramice de la vase oală
lucrate la roata înceată. Din pământul de umplere au fost recuperate şi câteva oase de animal. Pe
latura de SV s-a conturat o alveolare prezentă pe toată lăţimea locuinţei. Acest tip de alveolare a
fost identificat şi pe latura de NE şi parţial SE. Înspre marginea laturii de SE s-a păstrat un grup de
trei pietre cu urme de ardere. Spre colţul de NV al locuinţei a fost identificată o groapă, secţionată
de noi pe jumătate, care ulterior am putut vedea că se afla în faţa cuptorului amplasat în colţul de
NV al locuinţei. Din pământul de umplere au fost recuperate câteva fragmente ceramice. Din alveolarea de pe latura de NE, în peretele adâncit al locuinţei, s-a păstrat un fund de vas. Aproximativ
spre mijlocul locuinţei se află urmele, nu foarte adânci, ale unei gropi circulare, foarte probabil
aparţinând stâlpului de susţinere al acoperişului.
Ulterior, după demararea cercetărilor arheologice preventive s-a trecut la decaparea şi cercetarea
întregi locuinţe. În colţul de NV s-a păstrat un cuptor săpat în lut. În gura cuptorului se observă
urme de arsură, iar pe fund, central, s-a păstrat o parte din crusta lutuită a vetrei. În partea de SV,
pe o curbură de aproximativ cea 0,30 m peretele este închis în unghi aproape drept. În interiorul
cuptorului, pe partea stângă, s-a păstrat o groapă de stâlp, înclinată spre N. În faţa cuptorului s-a
putut delimita o groapă, care cuptoreşte uşor.
Dimensiunile locuinţei sunt de 2,94 m lungime, 2,7 m lăţime şi- 0,25 m adâncime internă de
la nivelul de conrurare (pl. 4-7).
Cx_85. Locuinţă adâncită, de formă patrulateră, cu două gropi de stâlp adânci pe axul
N-S. Fiecare din aceste gropi de stâlp sunt dublate de alte gropi cu diametru! asemănător, dar mai
puţin adânci. În mijlocul locuinţei s-a delimitat amprenta unor gropi patrulatere, care se suprapun
21

Analiza antropologică a fost realizată de Luminita Szilagyi, căreia îi multumesc pe această cale.
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parţial

pe axul N-S. Lângă stâpul nordic, principal, s-a găsit un fragment de vas (oală), cu decor
de linii incizate. În colţul de NV s-a descoperit un grup de fragmente ceramice şi pietre. În colţul
de SE a fost amenajat un cuptor din care s-a mai păstrat doar o parte din calota de pământ arsă;
în colţul de SE al amenajării se observă urme de arsură pe perete. Pe latura de E sunt grupate mai
multe pietre, cu urme de ardere secundară. Pe latura de S, în marginea vetrei s-a mai descoperit
o toartă de ţest şi alte fragmente de ţest. Din pământul de umplere, din zona centrală a locuinţei,
s-a păstrat marginea unui fragment de ţest. În jumătatea sudică a locuinţei s-au păstrat fragmente
de ţesturi, pietre, fragmente ceramice şi o cochilie de scoică. Din jumătatea nordică s-au recuperat
fragmente din buze de vas, ţest şi pietre.
Dimensiunile locuinţei sunt de 3,06 m lungim, 2,74 m lăţime şi- 0,25 m adâncime internă
de la nivelul de conturare (pl. 8-10).
Cx_148. Locuinţă adâncită, de formă dreptunghiulară cu pereţi uşor înclinaţi spre interior, iar
fundul unde nu a fost deranjat de alte gropi aproape plat. În mijlocul şi în colţul de NV s-au păs
trat gropi din al căror pământ de umplutură s-au recuperat fragmente ceramice şi oase de animale.
Pe latura estică se cuptoreşte uşor pe o porţiune de aproximativ 0,80 m. În colţul de NE s-au păs
trat părţi din vatra cuptorului, iar în colţul diametral opus s-au păstrat câteva fragmente de ţesturi.
Un fragment de cărămidă bine arsă (grosime 5 cm), fară urme de ardere secundară, se remarcă între
materialele descoperite în interiorul acestei locuinţe. Nu s-au găsit urme de gropi de stâlpi.
Dimensiunile locuinţei sunt de 3,40 m lungime, 1,90 m lăţime şi- 0,60 m adâncime internă de
la nivelul de cont urare (pl. 11-14).
Cx_150. Locuinţă adâncită, de formă patrulateră, fară gropi de stâlp pentru susţinerea acoperişului. În colţul de NE al locuinţei s-au păstrat urmele unui cuptor săpat în pământ; s-a păstrat
o crustă arsă din peretele cuptorului. La exteriorul cuptorului s-au descoperit câteva fragmente
ceramice (veselă, fragmente de ţest). Spre NV locuinţa comunică aparent cu Cx_166, o groapă de
formă neregulată. Din locuinţa Cx_150 s-au recuperat din pământul de umplere câteva fragmente
de ţest, ceramică atipică şi un pântec de vas cu urme de ardere secundară. În colţul de SV, fundul
locuinţei se adânceşte într-o alveolare până la- 0,53 m faţă de nivelul de conturare. În colţul diametral opus s-a delimitat o altă groapă de formă patrulateră cu colţurile rotunjite ale cărei adâncimi interne ajung la- 0,44 m.
si0,25 m adâncime internă de
Dimensiunile locuintei
, sunt de 2,7 m lungime, 2,5 m lătime
,
,
la nivelul de conturare (pl. 15).

Structuri şi anexe gospodăreşti
Cx_138. Este vorba despre o groapă circulară de mici dimensiuni (0,4 x 0,4 m, cu o adâncime
internă de- O, 16 m de la nivelul de conturare), cu pereţii uşor înclinaţi spre interior şi fundul plat.
În umplutură au fost găsite bucăţi de chirpici şi pământ cenuşiu. În lipsa altor elemente nu se poate
atribui nicio funcţionalitate clară, prin amplasament fiind asociată cu o locuinţă din perioada avară
(pl. 16/1).
Cx_140. Este vorba despre o groapă de formă aproximativ trapezoidală la conturare
(2,66 x 2,30 m, adâncime internă de la nivelul de conturare- 0,8 m), cu pereţii drepţi şi fundul
plat. Pe jumătatea sudică prezintă nişte trepte pe lângă pereţii acesteia. În colţul de V se cuptoreşte
cu aproximativ 1O cm. Groapa ce aparţine lui Cx_ 140 taie un mormânt din cimitirul eneolitic
notat Cx_88. Poziţia în cadrul sirului faţă de complexele din aceeaşi perioadă, umplutura de lut
deschis la culoare cu nisip pe fund şi forma ar putea fi indicii că avem de-a face cu un mic puţ
(pl. 16/2).
Cx_166. O groapă de formă neregulată (2,6 x 2 m, adâncime internă de la nivelul de conturare - 0,48 m), cu pereţii uşor oblici, în care nu s-au găsit elemente de cultură materială, fiind
amplasată/chiar lipită de locuinţa adâncită notată Cx_150. Prin poziţie ar fi putut juca rolul unei
mici anexe, loc pentru depozitare al locuinţei (pl. 15).
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Santuri

Cx~87. Esre vorba despre un şanţ, cu pereţii uşor înclinaţi spre interior şi fundul plar.

Dimensiuni: lungime: 3,40 m; lăţime: 0,50 m; adâncime internă:- 0,06 m (pl. 16/3).
Cx_162. Şanţ cu pereţii drepţi şi fundul plar. Lăţime: 0,35 m; adâncime: 0,10 m (pl. 16/4).
Cx_163. Şanţ cu pereţii uşor înclinaţi spre interior şi fundul plar. Lăţime: 1,02 m; adâncime:
0,10 m (pl. 16/5).
Cx_164. Şanţ cu pereţii drepţi şi fundul alveolar neuniform. Lăţime: 2,7 m; adâncime: 0,36 m
(pl. 16110).
Cx_170. Şanţ cu pereţii uşor înclinaţi spre interior şi fundul plar. În profilul N se observă
înclinarea şanţului înspre V (parre în care esre mai adâncir). Lăţime: 1,20 m; adâncime: 0,50 m
(pl. 16/6).
Cx_171. Un şanţ amplasat pe acelaşi aliniament cu Cx_87 şi aceleaşi dimensiuni, descoperit în
limira nordică a suprafeţei cercetare. Şanţul raie şi deranjează un mormânt din cimitirul eneoliric.
Cx_174. Şanţ de mici dimensiuni. Are marginile drepre şi fundul plar. Lăţime: 0,84 m; adâncime: 0,26 m (pl. 16/7).
Cx_177. Şanţ de mici dimensiuni. Are marginile drepte şi fundul plar. Lăţime: 0,98 m; adâncime: 0,20 m (pl. 16/8).

Tipul aşezării. După dispunerea locuinţelor şi a celorlalte srrucruri descoperire purem
spune că avem de-a face cu o parre dintr-o aşezare deschisă 22 • Locuinţele au fosr dispuse răsfirar
sau liniar, într-o suprafaţă de cea. 4 500 m 2 , amplasare lângă un braţ secundar al Mureşului pe
direcţia SV-NE 23 • Dispunerea şi orientarea şanţurilor cu panta de scurgere spre braţul secundar al
Mureşului, delimitare în jurul zonei locuire ar purea fi legară arâr de chestiuni privitoare la delimitarea proprierăţilor/gospodăriilor, câr şi aspecte mai practice, legare de drenarea surplusului de
apă mereorică. Atribuirea cronologică şi funcţionalitatea acestor şanţuri rămâne însă o chestiune
deschisă, opiniile exprimare mai sus fiind oarecum rezulrare în urma analizei din descoperiri similare realizare în siruri din zona Mureşului inferior şi nu numai 24 • Prezenţa aceluiaşi rip de culrură
materială (ceramica lucrată la roara înceată în combinaţie cu fragmente de ţesruri) ne permire să
spunem că locuinţele au fosr contemporane, fiind parre a aceleiaşi aşezări. În afara a rrei complexe
lipsire de orice fel de elemente de culrură materială, nu s-au descoperit alre srrucruri caracteristice
aşezărilor din această vreme (gropi de provizii, ţarcuri pentru animale, instalaţii de foc în afara
locuintelor
ere.).
,
Locuinţe, anexe şi limitele gospodăriilor. Cele parru locuinţe delimitare nu diferă foarre
mulr în privinţa formei, fiind fie dreprunghiulare, fie aproape părrare, adâncire în pământ cu
pereţii drepţi. Suprafaţa acestora variază între 6 şi 8 m 2 , fiind relariv mici. Adâncimea internă de
la nivelul de conturare variază între- 0,25 - 0,6 m sau- 0,75 - 1,1 m fară
, de nivelul acrual de
călcare.

În ceea ce priveşre podina locuinţelor, doar în cazul uneia (Cx_148) s-au purur consrara urme
de luruială, care a luar forma unei crusre întărire surprinse în parrea centrală a locuinţei. La nici
una nu s-au păsrrar urme, nici la interior şi nici la exterior, care să ne sugereze intrarea. Aceasta ar
purea fi doar bănuită în funcţie de orientare şi amplasamerul insralaţiei de foc.
Toare dispun de o instalaţie de foc, amplasată într-unul din colţuri, ceea ce ne permite să le
considerăm locuinţe. În cazul nosrru în două locuinţe insralaţia de foc a fosr amplasată în colţul de
NE (Cx_7 şi Cx_148), într-una în colţul de SV (Cx_85) şi în a parra în colţul de SE (Cx_l50).
În ceea ce priveşte planimerria aşezărilor din perioada avară există deja o literatură dedicată subiecrului, moriv
pemru care nu vom insista asupra acestui aspect foane mulr (v. Bajkai 2015, 239-240, nota 70 cu literarura indicată).
21
· Cosma 2002, 27-28; Vizauer 2008, 133-145.
2
" B6na 1973, 63-66; Vida 1996, 326-328; Takacs 2003, 281.
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S-au putut distinge cel puţin două tipuri, unul săpat într-un bloc cruţat din colţul locuinţei (Cx_7
şi Cx_150) şi altele construite din lut cu calotă (Cx_85 şi Cx_148). Amprente ale cuptorului din
locuinţa Cx_85 s-au păstrat pe peretele sudic al gropii, iar în locul vetrei pe lângă pietre cu urme
de funinigine şi fragmente de ţesturi s-a păstrat un fragment destul de masiv din calota instalaţiei
(pl. 8/5). Pietre cu urme de funingine s-au descoperit în fiecare locuinţă, însă fară să aibă un rol în
structura instalaţiilor de foc, fiind folosite probabil doar pentru protejarea şi îmbunătăţirea puterii
calorice la gătire. În cazul cuptorului din locuinţa Cx_7 s-au putut observa la interior urmele unor
găuri de stâlpi din lemn, cu rol foarte probabil în structura sau funcţionalitatea instalaţiei.
Doar în cazul locuinţei Cx_85 s-au putut delimita gropile pentru stâlpii de susţinere ai
acoperişului dispuşi pe axul central al locuinţei, direcţia SV-NE (pl. 8). Alături de aceste două
gropi de stâlpi (cea. 40 cm adâncime) s-au păstrat şi alte gropi mai puţin adânci, care ar putea
indica diferite elemente si
, structuri din lemn care mobilau locuinta.
, În cazul locuintei
, Cx- 7 s-a
putut distinge urma unei gropi puţin adânci amplasată aproximativ central, care ar putea să provină de la un stâlp de susţinere. În celelalte două cazuri nu au apărut astfel de gropi de stâlpi, ceea
ce ne face să credem că acoperişurile erau facute oricum din materiale uşoare (trestie, stuf) , fiind
realizate în două ape şi se sprijineau cel mai probabil direct pe marginile gropilor care delimitau
fiecare locuinţă. Dimensiunile relativ mici ale locuinţelor pot fi un argument în plus pentru o astfel
de solutie constructivă.
'
Ustensile de piatră. Alături de o serie de gresii şi şisturi cuarţitice cu urme de ardere/funingine,
pietre aduse cel mai probabil din munţii Zărandului , care au fost descoperite în general în jurul
instalaţiilor de foc , dar şi în umplutura locuinţelor au apărut şi două bucăţi care au atras atenţia
prin formă şi uzura păstrată. Din locuinţa Cx_85 au fost recuperate două pietre care după formă
şi uzură au putut fi atribuite unor ustensile. În primul caz este vorba de o piatră de râu descoperită
în colţul de sud-est al locuinţei alături de câteva fragmente ceramice (pl. 811, 4), folosită probabil
după urmele lăsate pe una dintre feţe pentru zdrobit sarea, legume sau rădăcini de plante tehnice
(fig. 4/2) 25 . Deşi rare, astfel de piese apar semnalate în cadrul aşezărilordin această perioadă 26 • Al doilea

3

O

Fig. 4. Obiecte din

piatră.

Fig. 4. Stone objects.

25
26

Stanci u 2011 , 278 (cu bibliografi a indica tă).
Cosma 2002 , 119- 120; B ăcue ţ 201 4, 86- 87.
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fragment pare să provină de la o râşniţă din gresie cu marginea uşor teşită, la care se poate observa
spre partea centrală urmele unui orificiu conic realizat în grosimea pietrei. Având în vedere dimensiunile (L= 13 cm, 1=6 cm, gr.=4 cm), s-a putut aprecia că ar fi putut avea un diametru cuprins
între 26 şi 34 de cm (fig. 4/ 1). Starea de conservare şi faptul că orificiul central se pare că nu a fost
realizat decât până la mijlocul grosimii pietrei ar putea să ne sugereze faptul că avem de-a face cu
partea inferioară a unei râşniţe. Un fragment dintr-o placă de gresie, pe care se observă o şănţuire
evidentă, rezultat cel mai probabil al utilizării ca tocilă/pivă, a fost descoperită în locuinţa Cx_7
(fig. 4/3). Gresia prezintă şi urme puternice de funingine.
Ceramica. După cum este bine cunoscut în cazul cercetărilor privitoare la formele de locuire
din perioada medievală timpurie, cea mai mare parte a materialelor descoperite este ceramica27 •
Alături de aceasta apar cel mai frecvent oase de animale şi într-un număr foarte redus piese de
metal. În cazul pieselor de metal contrastul cu inventarele unor morminte din aceeaşi perioadă
discrepanţa este evidentă.
Întreaga ceramică înregistrată în cadrul descoperirilor a fost găsită în context domestic, în interiorul locuinţelor, fie în jurul instalaţiei de foc, fie în gropi sau pe nivelul de călcare. Statistic putem
aprecia relativ mic numărul de fragmente ceramice descoperite, iar în lipsa unor comparaţii cu
descoperiri similare din spaţiul învecinat preferăm să nu detaliem mai mult acest aspect. Ceramica
fiind în general fragilă şi în acest caz s-a păstrat foarte fragmentar, neputând fi reîntregit niciun
vas. În cele ce urmează, vom încerca o descriere a ceramicii după tehnologia de realizare, forma şi
decorul folosit, pe baza cărora vom încerca să facem şi încadrarea cronologică.
Tehnologia. În lipsa unor standarde unanim acceptate deocamdată în literatura noastră de specialitate privitoare la ceramica din această perioadă descoperită în cadrul aşezărilor 28 vom opera în
continuare o descriere strict tehnică si
, formală.
Din punctul de vedere al realizării, ceramica descoperită poate fi împărţită în două categorii:
lucrată cu mâna şi lucrată la roata înceată. Din prima categorie fac parte doar ţesturile, nefiind
descoperite şi alte tipuri de vase lucrate cu mâna. Din a doua categorie fac parte doar vase oală sau
borcan, dar şi un fragment presupus a fi de la un capac. În cazul ţesturilor, având în vedere tehnica
de realizare, arderea a fost inoxidantă, cu pereţi grosieri, folosindu-se ca degresant atât pleavă (a
cărei amprentă a rămas vizibilă în urma arderii, v. pl. 13/4), cât şi nisip cu pietricele mari, dar şi
fragmente ceramice pisate sau chiar de dimensiuni mai mari (pl. 14/4). În cazul ţestului în degresantul căruia apare o buză de vas s-a putut observa că ceramica folosită era lucrată la roata înceată
sau de turaţie medie (pl. 14/5). Vasele ceramice lucrate la roata înceată au fost arse inoxidant,
având culori de la negru spre brun, combinat cu portocaliu închis, uneori la interior fiind mai
deschise la culoare. Degresantul folosit a fost în general nisip fin, combinat uneori cu pietricele cu
bob relativ mic.
Forme. În privinţa formelor în cadrul descoperirilor de faţă se disting ţesturile şi vasele oală sau
borcan, în general de mărime medie cu predilecţie folosite la gătit.
Din categoria ceramicii lucrată cu mâna merită menţionat faptul că nu au fost descoperite alte
tipuri de vase şi nici tăviţe sau căzănele. Singurele, aşa cum spuneam mai sus au fost fragmentele de
ţesturi, descoperite în fiecare din cele patru locuinţe adâncite cercetate, fie în umplutura locuinţei,
dar mai ales în jurul instalaţilor de foc. În celelalte tipuri de complexe contemporane cercetate, cu
excepţia mormântului, nu au fost descoperite oricum resturi ceramice. După profilatura buzelor,
altfel drepte şi uşor neregulate, se poate spune că ţesturile erau de formă conică, uşor aplatizate.
Diametru! ţesturilor variază între 26/28 şi 40/42 cm. Într-un singur caz am descoperit şi o toartă
de la un ţest, relativ masivă, circulară în secţiune (pl. 10/ 1). Prezenţa unor amprente de plante sau
27
28

Tănase

2010, 81-85.
Stanciu 2000.
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chiar decorul unor fragmente ceramice ne oferă indicii legate de modul de realizare a acestor ţesturi
în mediul casnic29 , nefiind arse în cuptoare, ci în gropi sau vetre deschise, uneori sugerându-se că
ar fi fost arse chiar la prima folosire 30 • O explicaţie pentru numărul relativ mare de fragmente de
ţesturi s-ar datora mai ales fragilităţii acestora 31 • Este foarte posibil ca multe din fragmentele prezentate de noi să provină de la acelaşi ţest (pl. 7; pl. 1O; pl. 13-14), lucru greu de demonstrat însă,
datorită stării fragmentare şi distrugerii iremediabile pentru multe din acestea.
În ceea ce priveşte ceramica lucrată la roata înceată descoperită în aceleaşi complexe şi contexte
cu ţesturile se remarcă vasele de tip oală sau borcan de dimensiuni mici şi mai ales medii. Acestea
au fost se pare vasele tipice folosite pentru gătit în această perioadă. Diametru! buzelor şi al fundurilor variază în functie
, de mărimea vasului, acesta încadrându-se între 10,5 si
, 19,5 cm buzele
şi între 6 şi 14 cm fundurile. În lipsa unor vase reîntregite, în cazul nostru, forma vaselor poate fi
doar intuită pe baza fragmentelor păstrate, cu buza evazată oblic (pl. 5/ 1-2; pl. 9/2-3; pl. 12/ 1-3)
sau drept (pl. 5/3), unele prezentând acea ramă pentru capac (pl. 5/3; pl. 12/3), gâtui scurt, pântecele sau corpul vasului sferic, îngustându-se spre fund (pl. 6; pl 9/1 O; pl. 12; pl. 15/ 4). Grosimea
pereţilor nu variază foarte mult, fiind vorba de grosimi medii, uneori pe interior păstrându-se urme
care arată faptul că vasele au fost lucrate la roata înceată sau cu turaţie medie.
O categorie aparte sunt capacele pentru vase, care apar mai rar amintite în cadrul sirurilor databile în acest interval cronologic, fiind semnalate mai ales în zona bazinului Dunării Inferioare 32 •
În cazul nostru avem un singur fragment dintr-un astfel de capac descoperit în cadrul locuinţei
Cx_85 (pl. 911). Analogii apropiate ne sunt semnalate de la Boghiş "Aşezarea C" şi Cefa "La
Pădure" (România)3 3 , dar şi Eperjes (Ungaria).
Decorul. În cazul ţesturilor decorul lipseşte, singurele semne fiind lăsate de amprenta degetelor
celor care le-au realizat. Există cazuri, destul de rare, în care apare decor şi pe acest tip de vase 34 •
Ceramica lucrată la roata înceată are un decor simplu realizat prin incizare înainte de ardere fie cu
un simplu băţ, fie cu pieptenele. În cazul nostru decorul a fost realizat atât din linii simple incizate
paralele sau în val (pl. 12/2-3, 4, 6), cât mai ales din benzi şi registre de benzi incizate paralele
sau în val (pl. 5; pl. 9/2-9; pl. 12/5, 12). În unele cazuri decorul de benzi în valuri şi linii paralele
se combină (pl. 9/2). Decorul a fost realizat imediat sub gâtui vaselor până în zona mediană, dar
există şi cazuri când apare până spre baza vasului (pl. 611-3; pl. 9110; pl. 12/12).

Încadrarea cronologică a descoperirilor. Aproape sigur avem de-a face doar cu o parte a unei
aşezări, cu locuinţe dispuse de-a lungul marginii/malul unui grind, aflată în vecinătatea unui braţ
secundar al Mureşului. Poziţia a fost una atent aleasă, fiind ferită de inundaţii, dar aproape de o
sursă de apă.
Cultura materială sărăcăcioasă reflectă aspecte din viaţa unei comunităţi relativ mici şi modeste
din punctul de vedere al preocupărilor cotidiene. Având în vedere descoperirile din imediata vecinătate este foarte posibil să avem de-a face cu un orizont de locuire din perioada avară târzie.
Merită menţionat în acest context faptul, că până la publicarea descoperirilor din cadrul Sirului
15 35 , pentru a se putea face o comparaţie şi stabili eventuale etape evolutive, ne vom limita la analize preliminare relevante pe baza noilor descoperiri.
29

Bajkai 2015, 231.
Herald 2004, 40; Bajkai 2015, 231.
11
·
Vida 2011,707 .
.ll Cosma 2002, 108-109 .
.J.J Cosma 2002, 108; Băcueţ-Crişan 2007, 170-171.
.H Vida 2011,709-712 .
.Js În raportul de cercetare realizat de colectivul menţionat mai sus (v. nota 8), în cadrul descoperirilor atribuite
perioadei migraţiilor (sec. VI-VIII), a fost documentat un cimitir din perioada avară cu mai multe orizonturi de
înhumare (aflat în curs de prelucrare de către Mihaly Huba), dar sunt menţionate şi câteva complexe atribuibile
unei aşezări din aceiaşi perioadă (şapte locuinţe adâncite, şapte cuptoare de ars ceramica, trei fântâni şi şase gropi
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În privin~a încadrării cronologice a noilor descoperiri, singurele indicii ne sunt oferite de
propor~ia şi tipurile ceramice descoperite. Analizele realizate de-a lungul timpului au arătat faptul
că o pondere mai mare a ceramicii lucrate cu mâna permit datări în perioada timpurie şi mijlocie a
epocii avare. Pe de altă parte, prezen~a ceramicii lucrate la roata înceată ne poate sugera datări spre
finele acestui orizont cronologic 36 • În cazul nostru, situa~ia este una interesantă, dacă ~inem cont de
faptul că întregul material ceramic descoperit este format doar din vase ceramice (oale) lucrate la
roata înceată decorare cu linii, benzi de linii orizontale sau în valuri incizate şi fragmente de ~esturi.
Din fiecare unitate locativă a fost recuperat aproximativ acelaşi procent de fragmente ceramice,
din cele două tipuri men~ionate mai sus. Ţesturile sunt o categorie ceramică importantă luată în
considerare în analizarea acestui orizont cronologic. Relativ simplu de realizat, ~esturile au fost
utilizate fie pentru gătirea hranei (lipii, carne etc), fie pentru a o păstra caldă sau pentru păstrarea
jarului, fiind realizate cel mai probabil în mediul casnic de membrii fiecărei gospodăriP 7 , arderea
lor facându-se chiar de la prima utilizare 38 • Atribuite ini~ial mediului slav, s-a putut constata pe
parcurs că ~est urile îşi găsesc originile înspre zona balcanică, oricum partea sudică a EuropeP 9 , fiind
necunoscute în zonele euro-asiatice, la popula~iile nomade 40 • Şi în privinţa evolu~iei şi cronologiei
acestui tip de vase lucrurile s-au mai nuanţat în ultima vreme. La început au fost atribuite secolelor
Vlii-IX41 • În cazul descoperirilor de la Eperjes (Ungaria) ~esturile au fost găsite în asociere cu ceramică datată în secolul al VIII-Iea 42 • Pe baza descoperirilor din acest sit a fost realizată şi o tipologie
a ~esturilor 43 , cu n uan ~ări pentru unele microregiuni din bazinul carpatic44 • Descoperiri şi analize
recente au permis coborârea cronologiei până în secolul VII 45 , în cazul descoperirilor de la Kolked
sau Doboz (Ungaria). În cazul nostru analogii apropiate avem din aşezarea de la Eperjes 46 , dar şi
din descoperiri de dată mai recentă de la Mak6 47 sau Szeged "Ferto" 48 , datate în secolele VIII-IX/X.
Din inventarul sărăcăcios se remarcă şi cele trei pietre atribuite unor ustensile, care din păcate
nu ne pot oferi însă datări mai strânse. Deşi rare în cadrul descoperirilor, râşni~ele apar men~ionate
în cadrul aşezărilor din această perioadă 4 '), cu forme care s-au păstrat din antichitate până în epoca
modernă 50 •

Toate aceste aspecte ne permit să spunem că este vorba de acelaşi orizont de locuire al aceleiaşi
comunităţi dintr-o aşezare care poate fi datată în secolele VIII-IX.
În privinţa mormântului descoperit, situaţia este la fel de interesantă, deoarece elementele care
compun inventarul funerar pot fi datate într-o fază ceva mai timpurie decât aşezarea. Avem în
vedere aici vasul realizat cu mâna depus la capul defunctului, dar şi cele trei mărgele descoperite
menajere). Având în vedere aceste aspecte, credem că doar după prelucrarea acestor date vom putea avea o imagine mai
clară a evoluţiei comunităţilor care au locuit în acest areal în perioada avară (sec. VI-IX). Mulţumesc pe această cale
Întregului colectiv care a participat la cercetările din teren şi care cu generozitate ne-a pus la dispozi~ie informa~iile,
cu o menţiune specială pentru colega şi prietena Diana legar, care mi-a raspuns de fiecare dată la solicitări cu răbdare
şi amabilitate.
1
· c, Vida 1996, 337-338; Vida 1999, 107; Herold 2006,71.
7
.1 Takăcs, Vaday 2004, 36; Vida 2011, 709-712; Herold 2015, 211.
.IH Herold 2004, 40.
1
'> Balint 1991, 58-61; Herold 2015, 211.
10
Vida 2011, 709-712.
11
Szoke 1980, 184.
2
"
Balint 1991, 58-60; Vida 1991. 392.
1
'·
Balinr 1991, 58-61.
" Băcueţ-Crişan 2014, 71.
" Vida 2011, 712; Herold 2015,211-212 .
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în jurul gâtului. Acest tip de vase cu buza încrestată înainte de ardere, realizate cu mâna şi arse
inoxidant, pot fi încadrate (conform tipologiei lui T. Vida) în 5ubgrupele IIID5/a1 sau IIIDS/cl,
ce pot fi datate din a doua jumătate a secolului al VII-lea şi până în secolul VIIP'. Analogii provin
din descoperiri similare realizate la Visznek (Ungaria), unde au apărut cu inventare ce s-au putut
data din ultima treime a perioadei avare mijlocii 52 .
Celelalte piese din inventarul funerar, care ne mai poate oferi repere pentru datare sunt cele trei
mărgele, cu forme prismatice şi poliedrice. Acest tip de mărgele a fost atribuit în general perioadei
avare mijlocii, cu extensie până după mijlocul secolului al VIII-lea 53 . La Tiszaderzs a fost descoperit
într-un mormânt al unei femei în vârstă (M 34) un şirag de mărgele poliedrice (cubo-octoedrice)
cu colţurile teşite, din carneol, care prin asociere cu inventare tipice au permis o datare în ultima
treime a secolului al VII-lea, considerat ca fiind primul orizont de înhumare din cadrul cimitirului54. După o apreciere mai veche, ştim că mărgelele sunt cele mai comune piese de inventar în
mormintele de copii, chiar mai multe decât în cele de femeP 5.
Ofranda animală ne oferă indicii legate de ritualul funerar, prezenţa oaselor de pasăre domestică putând fi si
animalelor con, un indicator al unei comunităti
, sedentare, pentru care cresterea
,
56
stituia una din preocupările de bază . Având în vedere şi aceste aspecte am putea să ne gândim că
moartea copilei a survenit în faza timpurie a aşezării, mormântul fiind realizat nu foarte departe
de zona locuită 57 .

Descrierea complexelor din perioada arpadiană
Cx_l. Pe latura estică a sondajului 52, în profil au fost descoperite o aglomerare de fragmente
ceramice, din care s-a putut reîntregi un căzănel cu urechiuşe de prindere, cu buzele rotunjite şi
uşor evazate, ars oxidant incomplet, cu miezul cenuşiu, cu nisip destul de fin folosit ca degresant. Din punctul de vedere al formei se încadrează în categoria căzănelelor tronconice (pl. 18/ 1).
Materialul descoperit a provenit atât dintr-o groapă menajeră, cât şi din nivelul de cultură.
Cx_2. Tot în sondajul 52 a fost identificată o groapă a cărei jumătate intră în profilul sudic al
secţiunii. Groapa are o lungime de 1,40 m şi lăţimea de 0,56 m, pereţii uşor înclinaţi spre interior,
iar fundul este alveolat. Umplutura gropii constă într-un pământ de culoare brună, uşor pigmentat. În umplutură a fost descoperit un fragment ceramic atipic de culoare cărămizie (pl. 1-2).
Cx_3. Al treilea complex din sondajul 52 s-a conturat ca o aglomerare de fragmente ceramice
la baza nivelului de cultură (pl. 17/1).
Cx_4. La capătul vestic al sondajului 54 s-a putut delimita jumătatea unei gropi cu lungimea
de 1,40 m şi lăţimea de 0,50 m, pereţii uşor înclinaţi spre interior; înspre partea de nord a gropii,
pe fundul acesteia a fost descoperit un fragment de corn de animal. Umplutura gropii este formată
din pământ de culoare brună, nisipos cu foarte puţin pigment de chirpici (pl. 1-2).
Cx_46. Într-o groapă de formă neregulată, din partea de 5V a săpăturii, între fragmentele
preistorice preponderente din pământul de umplere s-au recuperat şi câteva fragmente ceramice
databile în perioada arpadiană. Din datele prelevate fragmentele ceramice nu pot fi atribuite unei
amenajări sau structuri foarte clare (pl. 1-2).
51

Vida 1999, 138-143,Abb. 59.
Tărăk 1975, 322, Fig. 9, M 54, M68.
51
· Kovrig 1975, 217-223.
51
Kovrig 1975, 223.
55
Garam 1975, 103.
56
Korosi 2010; T6th 2016.
57
În cursul anului 2017, continuarea cercetărilor arheologice preventive în partea de N şi NE a sectorului investigat
în anul 2015 a dus la descoperirea a cea. opt morminte noi atribuite aceluiaşi orizont cronologic. Mul~umim pentru
informa~ii colegului Victor Sava.
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Cx_149. Complexul s-a conturat la decapare sub formă circular alungită cu extremităţile
închise în unghi. După golire s-a putut observa spre capătul de SE un fel de treaptă, iar pe latura
de NV o alveolare care forma o groapă relativ circulară spre mijlocul complexului. Din umplutura
relativ uniformă ca şi consistenţă au fost recuperate doar câteva fragmente ceramice şi parte din
neurocraniul şi dentiţia unui porc. Dimensiunile complexului sunt de 4,8 m lungime, 2 m lăţime
în zona mediană şi- 1,5 m de la nivelul de conturare (pl. 17 /2--4).
Cx_153. La marginea sudică a grindului s-a păstrat o aglomerare de fragmente ceramice aparent din nivelul de cultură fără să poată fi atribuit unei structuri gospodăreşti anume. Din aglomerarea de fragmente ceramice se remarcă căzănelele, din care două reîntregibile şi mai multe
fragmente de vase ceramice decorare minimalist (pl. 18-20).
Cx 182. Groapă de formă neregulată (3 x 2 m), cu pereţii drepţi şi fundul plat. Din umplutură
s-au recuperat doar câteva fragmente ceramice ati pice (pl. 2111).
Cx_188. În extremitatea sudică a suprafeţei cercetate, practic în profilul săpăturii s-a conturat
pe o lungime de 8,9 m şi lăţimea de 1,2 m fundul unei gropi dreptunghiulare aparent regulată,
prezentând trepte, aproximativ din trei în trei metri, cu mici diferenţe de adâncime (între- 8 cm şi
- 12 cm). Din pământul de umplere argilos-nisipos s-au recuperat mai multe fragmente ceramice,
dintre care se remarcă un fund de vas cu marcă de olar. Nu s-au descoperit urme de gropi de stâlpi
sau alte amenajări care să ne poată ajuta în determinarea rolului acestei structuri, dimensiunile
aproximative depăşind mărimea standard a unei locuinţe adâncite (pl. 2112-8).
Cx_189. Fundul unei gropi circulare ( 1,5 x 1,5 m), cu pereţii oblici, din umplutura căreia s-au
recuperat câteva fragmente ceramice (pl. 22).

Tipul

aşezării.

Majoritatea descoperirile atribuite acestui orizont cronologic au fost surprinse
în marginea SSE a suprafeţei cercetate. Pe lângă amplasament, despre care am discutat mai sus,
numărul mic de complexe şi elemente de cultură materială nu ne permit să formulăm decât câteva
aprecieri generale, în strânsă legătură cu descoperiri databile în aceeaşi perioadă din vecinătate. Cu
toate acestea, cele câteva fragmente ceramice, unele reîntregibile (cazul căzănelelor) sunt suficiente
pentru încadrarea cronologică a descoperirilor. Nici forma şi mărimea complexelor delimitate nu
ne ajută foarte mult. Unele prin formă ar putea fi atribuite unor gropi (menajere sau de provizii,
Cx_1, 2, 3, 4? şi 89), restul în lipsa unor urme de pari sau instalaţii de foc, greu ar putea fi atribuite
unor locuinţe. Amplasat puţin mai spre NV, complexul Cx_ 49 atrage atenţia prin formă, mărime şi
conţinut (pl. 17 /2). Pe baza a două fragmente ceramice arse oxidant (o buză de vas cu ramă pentru
capac şi un perete atipic cu linii paralele incizate, v. pl. 17/3-4), acest complex a putut fi atribuit
perioadei arpadiene. Din umplutură au fost recuperate şi câteva oase din occipitalul, neurocraniul,
molarii superiori şi osul palatului unui porc domestic. Având în vederea amplasamentul faţă de
celelalte complexe, ne-am gândit că putea fi o groapă pentru îngraşarea unui astfel de animal. În
lipsa unor analize de sol, dar şi analogii, preferăm să sugerăm acest aspect ca ipoteză de lucru.
Toate aceste aspecte, coroborate cu descoperiri oarecum similare din cadrul Sirului 15 şi 16,
unde au fost surprinse astfel de situaţii în jurul unor cuptoare de ars ceramica, ne fac să ne gândim că
am putea avea de-a face cu o structură asemănătoare şi în acest caz. Dispersia materialului ceramic,
în unele cazuri fără să poată fi atribuit vreunui complex clar delimitat (v. Cx_153, pl. 18-20), lipsa
urmelor de folosire sau de ardere secundară, ne permit să ne gândim la o astfel de situaţie.
Ceramica. În cazul cercetărilor din aşezări databile în perioada arpadiană (mai ales în faza
de început a secolelor X-XI) ceramica constituie de asemenea cea mai mare parte a materialului
descoperit. În funcţie de forma de locuire numărul de fragmente ceramice, uneori reîntregibile,
poate să difere de la câteva zeci de cioburi la sute sau chiar mii. Dacă în cazul unor gospodării izolate cantitatea de materiale arheologice, vesela ceramică îndeosebi, este relativ mică spre medie 58 ,
>H Mărginean
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asezări
nucleare sau dispersate, mănăstiri 59 si
Proportia
, se schimbă în cazul unor fortificatii,
'
,
, mai
ales în cazul unor centre meşteşugăreşti, precum cele de producere a ceramicii localizate în zona
actualului oras, Pecica60 •
Spre deosebire de descoperirile atribuite perioadei avare târzii, complexele delimitate şi atribuite perioadei arpadiene sunt mult mai puţine şi oarecum greu de atribuit unor structuri clare. De
asemenea, localizarea lor în extremitatea SSE a suprafeţei cercetate ne arată că ne aflăm în marginea
zonei locuite/folosite în perioada arpadiană. Nici cantitatea de materiale descoperite nu este foarte
mare, dar spre deosebire de cele din perioada avară, o parte pot fi reîntregite. Pe lângă fragmentele
ceramice descoperite în cadrul complexelor, au existat şi piese recuperate din nivelul de cultură
afectat de lucrările agricole. Ca şi în cazul ceramicii din perioada avară vom încerca o descriere a
materialului după tehnologia de realizare, forma şi decorul folosit, pe baza cărora vom încerca să
propunem şi încadrarea cronologică.
Tehnologia. În cadrul descoperirilor de ceramică din această perioadă dispare cea lucrată la
mână, majoritatea fiind lucrată la roată înceată sau de turaţie medie. Uneori apar fragmente ceramice care par realizate chiar la roata rapidă. Oricum, în ansamblu, se observă o anume standardizare în ceea ce priveşte tehnicile de realizare. Arderea vaselor s-a facut oxidant, acestea având culori
cărămizii cu nuanţe mai deschise sau mai închise. Degresantul folosit a fost în general nisip destul
de fin, fară pietricele. Pe nici unul din fragmenele descoperite de noi nu s-au păstrat urme de ardere
secundară.

Forme. Se disting două tipuri de vase, ambele cu utilizate în păstrarea şi gătirea hranei. Este
vorba de vase oală de mărime mică si
, medie, diametru! buzelor si
, al fundurilor variază în functie
, de
mărimea vasului, acesta încadrându-se între 15 si
, 22 cm buzele si
, între 1O si
, 13 cm fundurile. Din
păcate, din această categorie nu avem nici un vas reîntregibil. Al doilea tip de vase sunt căzănelele,
cu o largă răspândire în întreg spaţiul intra şi extracarpatic61 • În cazul de faţă au fost descoperite
mai multe fragmente dintre care trei căzănele au putut fi reîntregite (pl. 18; pl. 19/2). O mare parte
a fragmentelor provin din partea superioară a vaselor, cu urechiuşele de prindere păstrate integral
sau doar partial, cu buzele rotunJ"ite si usor evazate, arse oxidant incomplet, cu miezul cenusiu, în
pasta cărora s-a folosit degresant de nisip. Din punctul de vedere al formei, se disting cele tronconice cu fundul semisferic, cu diametru! gurii cuprins între 25 şi 32 cm.
Decorul. Este unul minimalist şi simplu realizat prin incizare sau împungere cu unghia sau
cu băţul. Dacă în cazul căzănelelor acesta lipseşte, vasele au păstrat atât un decor de linii simple,
cât şi benzi de linii incizate paralele realizate imediat sub gâtui îngust sau pe pântece (pl. 17 /4;
pl. 20/6-7; pl. 21/6). La acestea se adaugă un decor tipic perioadei arpadiene realizat cu unghia
sau un băţ prin împungere (pl. 20/1-2, 5; pl. 22/2). Pe un singur fund de vas s-a păstrat amprenta
unei mărci de olar sub forma unei cruci cu braţele egale înscrisă într-un pătrat (pl. 2117). Cu toate
că datarea acestui tip de marcă apare pe vase într-un interval lung de timp (sec. VII-XVI), în cazul
62
semnelor sub formă de cruce s-a observat o frecventă
, mai mare între secolele al Xl-lea si
, al XII-lea •
,

J

,

,

Încadrarea cronologică a descoperirilor. Merită menţionat faptul că cele mai multe aşe
zări din perioada arpadiană au fost semnalate mai ales spre marginea teraselor aflate la Mureş.
Descoperirile mai vechi, dar mai ales cercetările arheologice de dată mai recentă au scos la lumină
urme de locuire de forma unor mici grupuri de gospodării sau sălaşuri răsfirate, aşezări pe care
sursele scrise le pomenesc în cel puţin cinci forme: villa, terra, possesio, locus, praedium63 • Evident,
pentru foarte multe dintre cele menţionate documentar nu se poate stabili localizarea exactă, mai
59
60
61
62
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ales dacă ~inem cont de o anume mobilitate dictată de rota~ia culturilor, dar şi calitatea păşunilor.
În jurul actualului oraş Pecica au fost identificate atât documentar, cât şi arheologic mai multe
64
aşezări din perioada arpadiană, de mai mică sau mare întindere • O menţiune timpurie a vechii
aşezări Başaraga (Bursorog) o arată aparţinând cetăţii Orodului. Renumită pentru recoltele de graminee, de-a lungul celui de-al doilea mileniu, această "pustă" şi-a păstrat, pe cale orală şi documentară, denumirea până în secolul al XX-lea. Aceeaşi soartă au avut-o, în linii mari, următoarele
sate şi "puste" dispărute în jurul actualului oraş Pecica: Abad, Babos, Cuca (Czucza), Fulgudus

{FelsiJgiJdos), Guedus, Huyfolu, Maryan, Oshyz, Popi, Seryan, Zewlews (SziJlliJsj6 5•
În lipsa unor structuri clare, vom încerca în continuare să facem o încadrare cronologică a
descoperirilor în contextul mai larg al zonei Mureşului inferior. Şi în acest caz, cele mai interesante
elemente de cultură materială, care ne pot oferi şi repere cronologice relative sunt fragmentele de
căzănelele, mai ales cele descoperite în complexele Cx_1 şi Cx_153 (pl. 18-19). Forma lor tronconică cu fundul semisferic este una tipică şi larg răspândită în zona Mureşului inferior66 • După
tipologia realizată de Miklos Takacs, pot fi atribuite tipului 11/D, una din cele mai tipice forme din
perioada arpadiană67 • Răspândi rea lor în întregul bazin carpatic s-a făcut treptat68 , ceea ce a dus la
apari~ia unor forme tipice pentru anumite regiuni. Producerea lor în cantităţi din ce în ce mai mari
se leagă strâns de noua organizare administrativă şi religioasă a zonei de după anul O Mie. Foarte
probabil, pe lângă alte categorii de meşteri, au ajuns în această zonă şi olari specializa~i, care au
produs cu precădere ceramică de uz comun(''). Descoperiri mai vechi, coroborate cu cele noi de pe
tronsonul de autostradă Pecica- Arad 70 , confirmă existen~a aici a unui centru de producere a eeramicii, şi mai ales a acestor căzănele pe parcursul secolului al XII-lea, care pun zona Pecicăi pe harta
centrelor importante de producere a ceramicii în perioada arpadiană 71 • Dacă existen~a unui centru
de olărie în jurul oraşului actual Pecica este o certitudine, foarte probabil, pe lângă calitatea lutului,
mesterii
care au lucrat aici au avut si
,
, motive să producă vase ceramice în cantităti
, mari datorită
cererii foarte mari. Nu mai este cazul să amintesc importan~a culoarului inferior al Mureşului
începând din a doua jumătate a secolului al XI-lea până la invazia tătară, care corespunde practic
perioadei avute aici în vedere 72 •

Concluzii. Problemele legate de formele de locuire din perioada medievală timpurie şi mai ales
încadrarea lor cronologică sunt încă departe de a putea fi rezolvate doar prin simple repertorieri
şi analize teoretice, fără o aplecare directă asupra materialelor şi analiză sistematică asupra descoperirilor. Chiar şi aşa s-au putut diferen~ia microregiuni din cadrul bazinului carpatic cu evolu~ii
uneori distincte, alteori strâns legate de zone mai largi. Descoperirile noastre (mai ales cele legate
de locuirea din perioada avară), vin să completeze un astfel de vid, într-o microregiune situată
periferic, dacă ne raportăm la spa~iile locuite din jur în perioada avară. Şansa oferită de amploarea
cercetărilor preventive ar putea să ne scoată din acest impas, cu condiţia ca aceste descoperiri să
fie publicate exhaustiv. Revizuirea şi reanalizarea vechilor descoperiri ar fi de asemenea necesară
pentru a putea atinge măcar standardele minime în cercetare.
Considerăm în acest caz că partea de aşezare identificată la est de Pecica, datată de noi în secolele VIII-IX, face parte dintr-un teritoriu intens locuit, dar pu~in cunoscut din punctul de vedere al
descoperirilor arheologice. Şi în acest caz, precum şi altele din acest spa~iu, fiind o zonă de contact
(," Blăjan, Dorner 1978, 127-128.
(,) Gyorffy 1966, 170-175.
1
"' Blăjan, Dorner 1978.
' 'lakacs 2010, 110.
(,H Takacs 1986; Stanojev 1996.
(,<J Vagner 2002, 309-342.
70
Mărginean 2016, 112-115, Fig. 8.
71
Mărginean 2016, 112-115, Fig. 8.
72
Mărginean 2015, 62-63.
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dintre spaţiul sudic bizantin, Câmpia
panonică şi spaţiul transilvan, atribuirile
etnice sunt greu de făcut, certă fiind doar
apartenenţa acestor aşezări Khaganatului
avar.
Partea
din
Pa rtea descoperit(\ din
Partea
d in
sc hele tu l de Ovis aries
schele tul de Gallus ga!ltts
scheletul de Canis familiaris
În ceea ce priveşte descoperirile din
(c u
domesticus (cu
(c u
perioada arpadiană, situaţia este oarecum
puţin mai simplă, deoarece ele aparţin
unor forme de locuire tipice cadrului de
organizare în care a fost cuprinsă şi zona
Mureşului inferior după anul O Mie.
Dezvoltarea zonei şi bumul demografic evident s-au datorat cu siguranţă importanţei
date de existenţa unor centre de putere
Partea
din
scheletul de
Bos tmwus (cu
laice si ecleziastice, si nu în ultimul rând
'
'
zonei de tranzit între două regiuni importante ale Regatului arpadian.
Analiza arhezoologică. În complePartea
din
tarea studiului nostru am considerat util
sc hele tul de
(c u
să abordăm într-o formă preliminară şi
foarte tehnică analiza materialului osteologie animal. În cadrul complexelor
Partea
di n
sc he letul de
identificate, pe lângă contextele şi cultura
Sus sovfa (cu
materială descoperite, au fost recuperate şi
Fig. 5. Părţi din scheletul de animal descoperite.
o serie de oase de animale. Din analiza priFig. 5. Parts ofthe anima l skeleton discovered.
mară efectuată de Levente Solymos (medic
veterinar) am putut identifica următoarele
specii: ovine, bovidae, equidae, canide, suidae şi phasianidae (v. Tab. 1) . Există un mic lot de fragmente ostelogice care nu au putut fi determinate exact, dar care în funcţie de contextul de descoperire pot fi atribuite unora dintre speciile indicate de noi.
des coperită

d escoperi t ă

roş u )

roş u )

roş u )

de sco perită

roş u )

d e scoperi tă

Equus caballus

roş u )

de sco pe ri t ă

roş u)

Specia/Familie
Nr.
complex

încadrare
cronologică

Cx 7

Sec. VIII-IX

Cx Ba

Sec. VIII-IX

Cxl48

Sec. VIII -IX

Cxl49

Sec. XII -XIII

Ovis
aries

Bos
tau rus

Equus
caballus

Canis
familiaris

Ovine

Bovidae

Equidae

Canide

.
.

.

.

.

Sus scrofa

Suidae

Gal/us gallus
domesticus

Context de
descoperire

Phasianidae

.
.

.

locuinţă

mormânt
locuinţă

anexă?

Tabell . Proporţia descoperirilor de oase de animale în cadrul complexelor cercetate.

Cele mai multe resturi osteologice provin din nivelul de locuire atribuit perioadei avare, fiind
descoperite în contexte domestice, dar şi într-un context funerar. De departe, cele mai multe
resturi osteologice provin din cadrul singurului mormânt cercetat, care pe baza analizei au putut fi
atribuite unor părţi dintr-o ovină şi o pasăre domestică (găină/cocoş) , atât din scheletul axial, cât şi
din cel apendicular, depuse probabil ca ofrandă în urma rirualului funerar. Din cadrul locuinţelor
provin câteva oase de ovină (o mandibulă) , bovidae (un dinte) , equidae (un metatars sau metacarp)
sau phasianidae (un metatars). În cadrul locuinţei notată Cx_7, în groapa din faţa cuptorului s-a
păstrat craniul unui câine, de la care lipsesc ramurile mandibulare, o parte a osului nazal , parte din
osul palatin şi zigomatic (v. Tabelul 2) .
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Ovis aries

Ovine

Segmentul osos

-...,_
::::1

-·Ql "'
Ql )(
~~~~

""

III

Bos taurus

Bovidae

Equus
caballus

Canis
fami/iari

Equidae

Canide

Suidae

1

1

Craniu
Atlas
Occipital

Sus scrofa

1

3

Mandibula

10

6

1

1

Stern
Ulna
Radius

...

2
1

Metacarp

2

Humerus

1
1

Tibia

2

~c

Fi bula
Metatars

1

2

Femur
Calcaneu

2

Astragal
Falange

5

"" Ql
IIICL

"'

1?

Claviculă/Coracoid

.!! .!:!
QI"CC

Phasianidae

1

1

Dinţi

-III
::::~.... ::::1

Gallus gallus
domesticus

2
1?

3
1

1

Tabel2. Distribuţia oaselor in funcţie de segmentul anatomic al animalului.

În pu~inele complexe atribuite perioadei arpadiene au fost recuperate câteva fragmente din osul
occipital, din neurocraniu, molari superiori şi osul palatului dur atribuite speciei suidae, foarte
probabil domestic.

Mutumiri
,
Doresc să mul~umesc pe această cale colegilor Peter Hi.igel, Victor Sava, Lumini~a Szilagyi
şi colaboratorilor Agnes Szekely, Zlatoe Ţmor, Raluca O. Matei, Alexandru Berzovan, Bogdan
Sorinca, Roberto Tănăsache pentru sprijinul adus la documentarea şi prelucrarea descoperirilor
din perioada medievală timpurie incluse în acest articol. De asemenea, ~in să le mulţumesc colegilor Lavinia Grumeza şi Norbert Kapcsos pentru discu~iile legate de unele piese de podoabă. În
aceeaşi măsură aduc mul~umiri profesorului Ioan Stanciu pentru observa~iile şi corecturile făcute
asupra întregului text.

A Settlement from Late Avar Period and Traces ofHabitation
from Arptidian Time in the Lower Mures. Archaeological
Discoveries from Pecica "Est/Smart Diesel'~ Arad county
Preventive archaeological researches performed over the fast decade in the region of the Lower Mure! Basin,
occasioned by investments in road infrastructure or edilitary works, have led to a series of new discoveries that
can be dated to the Early Medieval Period lhe new excavations ha ve revealed both parts of settlements, with
pit-houses, household annexes, pottery workshops etc. and parts ofcemeteries and isolated grave that complete the
data void regarding the period around year 1000.
I he present artiele deals with aspects regarding the archaeological discoveries attributed to the Late Avar
lhiod rmd the Arpddian Period made in 2015 east of Pecica. lhe area under discussion is known in specialized literature ever since the 1980s as a rather interesting area, with sites that were identijied and investigated
archaeologically (Pecica "Forgaci "). Specialists have mainly focused on the prehistoric discoveries, but there were
also those from the Early Medieval Period, especially the Arpddian Age. Nothing suggested the size ofthe vestiges
of early medieval habitation brought to light through the preventive archaeological excavations triggered by the
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construction of the IV pan-European highway sector. To this end, the discoveries made on Site 16, but especially
on Site 15 on the Pecica- Arad highway are very important and worthy of being mentioned in the context ofthe
present study, since by correlating the information thus obtained one can bring clarifications especially in connection to the Avar-period discoveries, but also to those dated to the Arpddian Era.
The archaeological site labeled Pecica- "Smart Diesel" Petrol Station (Pecica East) was identified and delimited following the on-site diagnostic performed by a team of the Arad Museum Complex during the summer of
2015 triggered by the construction of a fu ture petrol station and highway exit in the a rea near the eastern oni
ojfbelt of the Pecica -Arad highway. The name of the Pecica "Est!Smart Diesel" site was provided subsequently,
taking into consideration its location in relation to the city ofPecica and the name ofthe investor. In this context
one should mention the Jact that the new discoveries are located in the proximity of the site in Pecica "Forgaci ':
situated more to the east, and on the eastern border ofSite 15 researched in 2011 on the Pecica -Arad Highway
Following the test trenches performed in the area that was to be ajfected by the construction of the petrol station,
archaeologists were able to mark out an Eneolithic cemetery, one part ofan Avar-Era settlement, an isolated tomb
that can also be dated to the Late Avar Period, and severa! pits from the Arpddian Age.
The preventive archaeological investigations performed on the basis of the data provided by the intrusive
archaeological diagnosis were aimed at folly researching the archaeological objectives discovered on this site.
Preventive archaeological researches started in the autumn of the same year. The diagnosis and the preventive
archaeological researches have led to the identification of 191 archaeologicalJeatures. Thus, specialists have identijied a settlement dated to the Early Neolithic Period, traces ofhabitation from the Middle Neolithic, a cemetery
from the Early Eneolithic Period, traces ofhabitation from the Late Bronze Age, one part ofa settlement dated to
the Late Avar Period, an isolated tomb from the same period, and part ofan Arpddian-Age settlement.
Out of the large number of discovered archaeological complexes, only a Jew can be attributed to the Early
Medieval Period. Thus, 16Jeatures can be attributed to the Late Avar Period and 1 O to the Arpddian Age. In both
cases the complexes are connected to various forms ofhabitation and household designs, with poor traces of material cu/ture, out of which the pottery fragments are the most representative. One can also add stone utensils and a
very small quantity ofanimal bones. An isolated tomb was dated, based on its inventory, to the Late Avar Period.
Out of the 16 Late Avar Jeatures, four are pit-houses, three have been included in the group of household
structures or annexes, and the rest are ditches that probably marked these households. There is also the only investigated grave, with the body oriented East- West, in dorsal decubitus, with an inventory consisting ofa pot, severa!
beads, and an animal ojfering.
In the case ofthe 1OJeatures attributed to the Arpddian Age, one can only state their likely connection to an
apparently isolated household, but a pottery workshop migh have fonctioned there as well, considering the discoveries made on Sites 15 and 16 along the Pecica -Arad highway. Pottery predominated in the researchedJeatures.
The pots were not very diverse in shape and it was small cauldrons that allowedfor a relatively better dating. The
situation is interesting especially due to the location of these Jeatures, an aspect discussed in more details in the
corresponding part of the study, and this might provide severa! indications on the climate situation during that
period in the Lower Mure1ului Basin, naturally in strong connection to the neighboring region.

Florin Mărginean
Complexul Muzeal Arad
Arad, ROU
finnlands@yahoo.com
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Pl. 3. Cx_8a. Mormânt: 1. Desen grafic; Inventar funerar : 2-4. Mărgele, 5. Fragment de
vas; 6-9 . Imagini cu conturul gropii, poziţia scheletului şi a inventarului funerar.
Pl. 3. Feature_8a. Grave: 1. Drawing; Funerary inventory: 2-4. Beads, 5. Pot fragment; 6-9.
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Pl. 4. Cx_7. 1. Plan locuinţă adâncită; 2-3. Imagini cu conturul locuinţei; 4-5.
Detalii cu cuptorul de pământ şi o groapă de deservire din locuinţă.
Pl. 4 . Feature_7. 1. Pit-house ground plan; 2-3. Images of the dwelling's contour;
4- 5. Details of the earthen oven and an annex pit inside the dwelling.
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Pl. 5. Cx_7. Fragmente veselă ceramică : 1-3. Buze de vase; 4-8 . Pereţi de vase.
Pl. 5. Feature_7. Pottery fragments: 1-3. Pot rims; 4-8. Pot walls.
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Pl. 6. Cx_7. Fragmente veselă ceramică: 1-9. Funduri de vase.
Pl. 6. Fearure_7. Porrery fragmenrs: 1-9. Pot bases.

https://biblioteca-digitala.ro

O AŞEZARE DIN PERIOADA AVARĂ TÂRZIE

/
/

1

('_
1

/
2

/

/
(

3

4

5

-- -- --

O

Sem

Pl. 7. Cx_07. 1-5 . Fragmente din ţesturi.
Pl. 7. Feature_07. 1-5 . Baking bells fragments.
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Pl. 8. Cx_85. 1. Plan locuinţă adâncită; 2-3 . Imagini cu locuinţa secţionată;
4. Imagine cu conturul locuinţei; 5. Detaliu cu cuptorul locuinţei.
Pl. 8. Feature_85. 1. Pit-house ground plan; 2-3. Images of rhe sectioned dwelling;
4. Image of the dwelling's contour; 5. Derail of the dwelling's oven .
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Pl. 9. Cx_85 . Fragmente veselă ceramică: 1. Fragment de capac?; 2-3.
Buze şi părţi din vase; 4-9. Pereţi de vase; 10. Fund de vas .
Pl. 9. Feature_85. Pottery fragments: 1. Lid fragment?; 2-3.
Rims and pot parts; 4-9. Pot walls; 1O. Pot base.
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Pl. 10. Fearure_85. 1-6. Baking bells fragmenrs.
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Pl. 11. Cx_148. 1. Plan locuinţă adâncită; 2-4. Imagini cu conturul locuinţei; 5.
Detaliu cu context de cultură materială descoperită în interiorul locuinţei.
Pl. 11. Feature_148. 1. Pit-house ground plan; 2-4. lmages of the dwelling's contour;
5. Oetail with material culture context discovered inside the dwelling.
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Pl. 12. Cx_148. Fragmente veselă ceramică : 1-3. Buze de vase; 4-6. Pereţi de vase; 7-12. Funduri de vase.
Pl. 12. Fearure_148. Pottery fragmenrs : 1-3. Pot rims; 4-6. Pot walls; 7-12. Pot bases.
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Pl. 13. Cx_148. 1-5. Fragmente din ţesruri.
Pl. 13. Feature_148 . 1-5 . Baking bells fragm ents.
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Pl. 14. Feature_148 . 1-4. Baking bells fragments; 5. Pot rim fragment.

https://biblioteca-digitala.ro

O AŞEZARE DIN PERIOADA AVARĂ TÂRZIE

177

B~

B

A

O

l

lm

1

-

- perete cuptor
- fragmente de ţest
- fragmente veselă ceramică

3

2

4

-- -- --

O

5cm

5

Pl. 15. Cx_150 şi Cx_l66. 1. Plan locuinţă adâncită şi anexă gospodărească; 2. Imagini cu conturul
locuinţei şi anexei gospodăreşti; 3. Imagine cu conturul locuinţei; 4 . Fund de vas descoperit în locuinţă .
Pl. 15. Feature_150 and Feature_166. 1. Ground plan of a pit-house and a household annex; 2. Images
with the contours of these features; 3. lmage of the dwelling's contour; 4 . Pot base discovered inside the
dwelling.
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Pl. 16. Desene grafice : 1. Cx_138, groapă de stâlp; 2. Cx_140, fântână?; 3-9. Cx_87,
Cx_162-163, Cx_170, Cx_174, Cx_177, Cx_I64, profile de şanţuri.
Pl. 16. Drawings: 1. Feature_138, posthole; 2. Feature_140, water well?; 3-9.
Features_87, Cx_162-163, Cx_170, Cx_174, Cx_177, Cx_164, ditch profiles.
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Pl. 17. Cx_3. 1.
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Cx_149. 2. Imagine şi plan anexă gospodărească;
ceramică: 3. Buză de vas; 4. Perete de vas.

Pl. 17. Feature_3 . 1. Clay cauldron; Feature_149. 2. Image and ground plan
of a household annex; Pottery fragments: 3. Pot rim; 4. Pot wall.
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Pl. 18. Cx_l. 1. Cx_153. 2. Căzănele .
Pl. 18. Feature_l. 1. Feature_153 . 2. Clay cauldrons.
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Pl. 19. Cx_153. 1-2. Căzănele.
Pl. 19. Feature_l53. 1-2. Clay cauldrons.
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1-3. Buze de vase; 4-7.
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Pl. 20. Fearure_153. Pottery fragments: 1-3. Pot rims; 4-7. Pot walls; 8-9. Pot bases.
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Pl. 21. Cx_l82. 1. Desen grafic; Cx_l88. 2. Desen grafic; 3 . Fragment de căzănel; Fragmente veselă
ceramică : 4-5. Buze de vas; 6. Perete de vas; 7. Fund de vas cu marcă de olar; 8. Fund de vas.
Pl. 21. Feature_l82. 1. Drawing; Feature_l88. 2. Drawing; 3. Clay cauldron fragment;
Pottery fragments: 4-5 . Pot rims; 6. Pot walls; 7. Pot base with potter's mark; 8. Pot base.
https://biblioteca-digitala.ro

FLORIN MĂRGINEAN

184

A

B

A

O

1m

--== --== - -

2

/

4

1
1

5

---O

5 cm

Pl. 22. Cx_l89. 1. Desen grafic; 2. Buză de vas; 4-5. Fragmente Căzănele .
Pl. 22. Feature_ l89. 1. Drawing; 2. Pot rim; 4-5. Clay cauldron fragments.
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Analiza antropologică a unui mormânt din perioada
avară de la Pecica "Est/Smart Diesel", jud. Arad
Luminiţa

Andreica-Szilagyi

Cuvinte cheie: analiza antropologică, infans !, ma/nutriţie, hyperostosa porotica, perioada avară târzie, Pecica.

Keywords: anthropological analysis, infans!, malnutrition, hyperostosa porotica, Late Avar Age, Pecica.

de infrastructură din ultimii ani care au dus la descoperirea mai multor cimitire datate ca fiind din perioada avară, în Bazinul Carpatic această epocă a devenit destul de
bine documentată din punct de vedere antropologic 1•
Este vorba despre scheletul unui subadult, aflat într-o stare foarte slabă de conservare şi reprezentare (pl.1/a); singurele elemente osteologice recuperate din mediul de zacere sunt din scheletul
cranian (pl.1 /b) şi din oasele membrelor. Identificarea fragmentelor osteologice a fost făcută urmă
rind recomandările din White şi Folkens 2 • Astfel, din neurocraniu au fost identificate fragmente
din parietal stânga-dreapta, din frontal şi piramida pietroasă de pe partea dreaptă; din viscerocraniu
s-a păstrat doar un fragment din maxilarul de pe partea stângă, cu osul corespunzător aleveolelor
molarilor unu şi doi deciduali şi canin decidual. Scheletul postcranian este reprezentat de cele două
diafize ale femurelor (extremităţile osului sunt distruse) şi de fragmente din diafizele tibiilor.
În ceea ce priveşte starea dentiţiei, din strat a fost recuperat un număr de 27 de dinţi izolaţi şi
trei dinţi sunt prezenţi în alveole. Din cele 30 de piese dentare, un număr de 12 sunt deciduali (trei
molari unu, trei molari doi, doi canini şi patru incisivi) şi 18 dinţi sunt permanenţi (patru incisivi,
patru canini, patru premolari, patru molari unu şi doi molari doi). Ţinând cont de schema erupţiei
dentare elaborată de Buikstra şi Ubelaker3 , s-a putut aproxima o vârstă aproximativă de 5-6 ani.
Starea precară de conservare şi reprezentare nu a permis identificarea unor posibile patologii pe
oase, exceptând urme uşoare ale hyperostosei porotica pe ambele parietale (pl. 1/c). Se manifestă sub
forma unor orificii de mici dimensiuni pe tabla externă a craniului, în special pe frontal şi pe oasele
parietale şi foarte rar pe occipital 4 • Anemia feriprivă (deficitul fierului din organism) este considerată una din cauzele principale ale apariţiei acestei patologii'i, însă aceste leziuni se pot manifesta
şi ca urmare diferitelor forme de anemie congenitală (talasemia sau sickle cel! anaemia) sau pot fi
dovezi ale scorbutului sau rahitismului6 . Leziuni hiperostozice au fost identificate şi pe craniile
unor schelete provenite din cimitirele datate în perioada avară, descoperite la Nădlac (judeţul
7
Arad): Sit 3M nord, Sit 3M sud si
, Sit 7M •

D

atorită lucrările

1

Bernert 2003; Evinger 2003; Evinger, Bernert 2005; Hajdu 2009; Andreica (Szilagyi) 20 16; Andreica-Szilagyi în curs de publicare.
2
White, Folkens 2005.
J Buikstra, Ubelaker 1994, Fig. 25, 51.
~ Aufderheide, Rodriguez-Martin 1998, 348.
5
Walker et al. 2009, 109.
6
Lewis 2007, 114.
7
Andreica (Szilagyi) -; în curs de publicare.
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Anemia apărută ca urmare a unei deficienţe de fier poate fi relaţionată cu dieta individului sau
poate fi cauzată de o serie de factori independenţi de aceasta; fierul este necesar mai multor funcţii
ale organismului. Este un element esenţial al hemoglobinei, ce ajută la transportul oxigenului în
ţesuturi. Spre deosebire de proteina din carne, mai multe substanţe ce se găsesc în plante, inhibă
absorţia fierului, cum sunt fitaţii din unele nuci, migdale, cereale (porumb, orez, raina de grâu)
şi unele legume 8 • Pe de altă parte, copiii care au o greutate mică la naştere pot fi predispuşi la o
anemie feriprivă, hemoragii şi diaree cronică. Chiar şi la acei indivizi a căror dietă conţine o cantitate corespunzătoare de fier, infecţiile parazitare pot dezvolta o anemie feriprivă severă 9 •
De remarcat este faptul că în aceste perioade de stres metabolic organismul copilului este mult
mai susceptibil la diferite infecţii 10 • Netratarea acestora puteau cauza decesul individului datorită
septicemiei, deshidratării (episoade repetate de diaree), pneumonie sau stop cardiac 11 •

Multumiri
'

Mulţumesc

pe această cale colegilor dr. Florin Mărginean şi dr. Victor Sava de la Complexul
Muzeal Arad, pentru informaţiile oferite şi ajutorul dat la realizarea ilustraţiei.

Anthropological Analysis ofa Grave from Avar Age in
Pecica "Est/Smart Diesel'~ Arad County
lhe present study presents the anthropological analysis of the bone remains of a sub-adult from the infam
1 age category recovered during the archaeological excavation in Pecica (Arad County). lhe only identified
pathology was the presence ofhyperostosa porotica on both parietal bones. lhis is one ofthe pathological ajflictions
considered responsible for diffirent malnutrition episodes in past populations, but can also become maniftst following the diffirent forms ofcongenital anem ia (talasemia or sickle cell anaemia) or can be evidence ofscurvy or
rachitism; the precarious state ofpreservation and representation of the remains does not allow for a diffirential
diagnosis. Hyperostosis lesions were also identified on the skulls ofskeletons found in cemeteries dated to the Avar
Period discovered in Niidlac (Arad County).
Luminiţa Andreica-Szilagyi

Complexul Muzeal Arad
Arad, ROU
hera_suzuki@yahoo.com
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a

b

Pl. 1. a. Fotografie in situ: scheletul individului Cx_8a; b. Fotografie in situ: craniul
individului Cx_8a; c. Urme ale hyperostosei porotica pe osul parietal stânga.

Pl.l . a. In situ photograph: the skeleton of the individual in Cx_8a; b. In situ photograph: the
skull of the individual in Cx_8a; c. Traces of hyperostosei porotica on the left parietal bone.

https://biblioteca-digitala.ro

• ORBIS MEDIAEVALIS •

Despre cuptorul de olar din perioada medievală timpurie descoperit
la Sighişoara "Dealul Viilor" - sector Necropolă
(jud. Mureş). Observaţii privind tehnica de modelare a ceramicii
şi cronologia. Comparaţii cu olăria medievală timpurie
modelată la roata rapidă din spaţiul nord-vestic al României
Dan

Băcueţ-Crişan

In memoriam dr. Alexandru V. Matei
Cuvinte cheie: cuptor de olar, medieval timpuriu, ceramică, roata rapidă, tehnologie, cronologie.

Keywords: pottery kiln, early medieval, pottery, fost turning potters' wheel, technology, chronology.

ntroducere. Motivaţie. Rezultatele cercetăril~r arheologice de la Sighişoara "Dealul Viilor" sunt
bine cunoscute mediului ştiinţific românesc. In anul 2016, din sectorul Necropolă (fig. 1) a fost
~ .f ~~ ~,o
.f'
publicat un interesant complex
arheologic, şi anume un cuptor
de ars ceramică din perioada
medievală timpurie. Cuptorul a
fost descoperit în campaniile de
cercetare derulate în anii 2012
şi 20 13 şi a fost datat în epoca
avară târzie (sec. VIII) 1• Pe lângă
..':
:.
raritatea unor descoperiri de
... :
acest fel, ne-au mai atras atentia
'
interpretarea tehnicii de modelare a ceramicii, precum şi propunerea de încadrare cronologică a complexului arheologic 2 •

I

-

Probleme
legate
de
confectionarea ceramicii des'
coperită în cuptor. Reinterpretarea tehnicii de modelare. În subcapitolul rezervat
descrierii ceramicii medievale
timpurii din sec. VIII se susţine
ca majoritatea fragmentelor
1

2

Fig. 1. Sighişoara "Dealul Viilor". Localizarea cuptorului
de olar (după Spânu , Gall2016).
Fig. 1. Sighişoara " Dealul Viilor". Location of the
pottery kiln (taken from Spânu , Gall2016) .

Harhoiu et aL. 20 14, 127-128; Spânu, Gal! 2016, 177.
Spânu, Gall 2016, 177-203.
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ceramice provin de la vase lucrate la roata înceată şi doar 3 bucăţi de la vase lucrate cu mâna, astfel
că 95% din ceramică a fost modelată la roată si doar 5% a fost modelată cu mâna 3 . Având în vedere
'
descrierea ceramicii din cuptor şi documentaţia grafică aferentă (planşele cu ceramică), suntem
de părere că cei doi autori au interpretat/înţeles eronat tehnica de modelare la roată a ceramicii.
Întreaga cantitate de ceramică considerată ca fiind modelată la roata înceată a fost realizată de fapt
la roata cu turaţie rapidă, lucru susţinut şi argumentat de înseşi caracteristicile suprafeţelor (interioare şi exterioare) ale pereţilor vaselor ceramice descrise/ desenate!
În ceea ce priveşte modul de identificare a ceramicii modelată la roata rapidă, considerăm că
este oportun să enumerăm/evidenţiem toate particularităţile prin care aceasta se distinge de restul
categoriilor ceramice.
PERI CE l " Kcllcr Tag"

o
1

Sem
1

USFA LĂU "Ţi goi ullu i Benedek"

o

Sem

Fig. 2. Ceramică modelată la roata rapidă din nord -vestul României (după Băcueţ-Crişan
2007) . Evidenţierea canelurilor/inelelor pe suprafaţa interioară a vaselor.
Fig. 2. Pottery modeled on the fast-turning wheel from north -western Romania (Lazuri-Nuşfalău- type pottery)
(taken from Băcueţ-Crişan 2007) . Stressing the groovesjrings on the in ner surface of the pots.
3

Spânu, Gall 2016, 185 , Fig. 6.
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Gura vaselor modelare la roata rapidă (adică roata învârtită cu piciorul) se caracterizează prin
buze cu profilatură simplă sau complicată (fig. 5). Pe suprafaţa interioară a pereţilor (mai ales în
zona umărului şi a fundului) sunt vizibile caneluri/inele (fig. 2) datorate procesului de rotire a
vasului 4• Aceste caneluri/inele apar în momentul în care lutul este ridicat şi subţiat cu ajutorul
degetelor plasate în interior, procedeu prin care practic se "construieşte" vasul ceramic.
Canelurile/inelele de pe suprafaţa interioară a fundului formează o spirală care este prezentă fie
pe o suprafaţă concavă (tip umbo) fie pe o suprafaţă convexă (fig. 3, fig. 15). De asemenea, în unele
cazuri, canelurile/inelele sunt vizibile şi pe suprafaţa exterioară a vasului (fig. 4), atât în partea
superioară, cât şi în cea inferioară 5 .
USFA L ĂU "Ţ i go iullui Benede k"

A

o

Sem

MA RCA " Sfă r ă uaş " 1

o

Sem
1

'

'

1

MA RCA " Sfă ră u aş " 1

B

o

Sem
t

'

t

'

Fig. 3. Funduri de vase modelate la roata rapidă din nord-vestul României. Caracteristicile
formale ale suprafeţelor interioare: A - tip convex; B- tip concav/umbo (Nuşfalău " Ţigoiul
lui Benedek" după Băcueţ-Crişan 2004; Marca "Sfărăuaş" 1material inedit).
Fig. 3. Bases of pots modeled on the fast turn ing potters' wheel from north-western Romania (Lazuri- Nuşfalău
type pottery). Formal characteristics of the in ner surfaces: A- convex type; B - concave/umbo type (Nuşfalău
"Ţigoiullui Benedek" taken from Băcueţ-Crişan 2004; Mark "Sfărăuaş" 1, previously unpublished material) .
4
5

Stanciu 2000, 128; Băcuef-Crişan 2007, 36.
Stanciu 2000, 128; Băcuef-Crişan 2007, 36.
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USFALĂU " Ţigoiu l l u i

Benedek'.

o

Sem

LAZ Rl " Lubi Tag"'

Fig. 4. Ceram ică modelată la roata rapidă din nord -vestul României. Evidenţierea canelurilor/ inelelor pe suprafaţa interioară
şi exterioară a vaselor ( Nuşfalău " Ţigoiullui Benedek" după Băcueţ- Crişan 2014; Lazuri "Lubi Tag" după Stanciu 2000) .
Fig. 4. Pottery modeled on the fast-turning wheel from north-western Romania (Lozuri- Nuşfo/ău 
type pottery). Stressing the grooves/rings on the in ner and o uter surface of the pots (Nuşfalău "Ţigoiul
lui Benedek" taken from Băcueţ- Crişan 2014; Lazuri " Lubi Tag" taken from Stanciu 2000).

Uneori, pereţii sunt foarte subţiri şi canelurile/inelele interioare sunt foarte fine, greu sesizabile.
Probabil că vizibilitatea/invizibilitatea acestor caneluri/inele se datorează şi experienţei meşterului
olar. Există şi cazuri de vase ceramice care prezintă deformări sau asimetrii, accidente care sunt
cauzate fie de utilizarea incorectă/neatentă a roţii, fie de lipsa de experienţă a olarului. În ceea ce
priveş te grosimea pereţilor, aceasta poate fi constantă/uniformă atât în partea superioară, cât şi în
cea inferioară sau poate să difere, subţire în partea superioară şi groasă în partea inferioară spre
fund. Dacă vasul a fost desprins cu o sfoară de pe roata olarului, urmele acesteia apar pe suprafaţa
exterioară a fundului vasului sub forma unor semicercuri dese paralele (fig. 4) 6 .
6

Sranciu 2000, 128 .
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A
POP EN I " Pe pogor"

PORT " La baraj"

5cm
'--'------'-_.!1

LAZURI " Lubi Tag"

o

O

5 Clll

Sem

B
CUCEU " Valea Bochii"

LAZ URJ '' Lubi Tag"

Sem

USFALĂU "Ţigoi ullui Benedek"

o

Sem

Fig. 5. Ceramică modelată la roata rapidă din nord -vestul României. Profilaturi buze: simple şi complicate
" La baraj" după Matei, Băcueţ-Crişan 2011; Popeni " Pe pogor" şi Cuceu "Valea Bochii " după Băcueţ- Crişan
2006; Nuşfalău "Ţigoiullui Benedek" după Băcueţ-Crişan 2014; Lazuri " Lubi Tag" după Stanciu 2000) .

(Porţ

Fig. 5. Pottery modeled on the fast-turn ing wheel from north-western Romania (Lozuri-Nuşfolău
type pottery) . Rim profiles: simple and complex (Porţ "La baraj " taken from Matei, Băcueţ-Crişan
2011; Popeni " Pe pogor" and Cuceu "Valea Bochii" taken from Băcueţ- Crişan 2006; Nuşfalău "Ţ igoiul
lui Benedek" taken from Băcueţ-Crişan 2014; Lazuri " Lubi Tag" taken from Stanciu 2000).

De asemenea, pe baza structurii degresantului încorporat în lutul din care au fost confecţionate
vasele (cel puţin în cazul ceramicii de tip Lazuri-Nuifalău din Depresiunea Silvaniei) am constatat
existenţa a două categorii principale (fig. 6)7:
7

B ăcuef-Cri şan 2007,

36.
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'

'

• Categoria I - ceramică având degresanrul constituit din nisip cu pietricele şi mică (suprafaţă
zgrunţuroasă la pipăit)
• Categoria II- pasta degresată cu nisip fin şi paiete de mică (suprafaţă fină la pipăit).
~~T'~~~?.~-'7~f-"(',:~Jmo··-:~--·~,.
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1

) "

L
L

•

UlciorNas amforoidal

Strachină

Pahar/Cupă

......
~-. :-::::::::; ___ __ -- ·· / '

/

Fig. 6. Ceramică modelată la roata rapidă din Depresiunea Silvan iei (ceramică de tip
Lazuri-Nuşfalău ). Categorii şi forme ( după Băcueţ- Crişan, Bejinariu 2014) .
Fig. 6. Pottery modeled on the fast-turning wheel from Sylvanian Basin (Lazuri-Nuşfalău
type pottery). Categories and shapes (taken from Băcueţ- Crişan , Bejinariu 2014).

Aceste elemente caracteristice vaselor modelare la roata rapidă (vezi spre ex. fig. 7) sunt prezente pe înt reaga ca ntitate de ceramică modelată la roată descoperită în cuptorul de ars oale de
la Sighişoara "Dealul Viilor" - sector Necropolă8 • Prin urmare, datorită acestor caracteristici, fragmentele ceramice din cuptorul de olar aparţin , fără îndoială, olăriei modelată la roata rapidă.

8

Spânu, Gall 2016, vezi spre ex. pl. 1- 3 sau pl. 5-7.
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Probleme legate de încadrarea
cronologică a cuptorului de ars
ceramică. Reinterpretarea cronologiei. Cuptorul de ars ceramică a fost
datat în sec. VIII la sfârşitul epocii
avare9 , cu analogii în grupa Mediaş 10 ,
susţinându-se faptul că "materialul
ceramic recoltat reflectă o manifestare
locală a modei ceramice supraregionale, specifică atât ariei Chaganatului
Avar, cât şi regiunilor învecinate
acestuia'' 11 • Si în cazul acestor afirmatii
'
'
avem rezerve si observatii.
'
'
O propunere de încadrare cronologică a cuptorului de olar nu ar fi posibilă fără o raportare la descoperirile din
aşezarea aflată în apropiere (Sighişoara
"Dealul Viilor" -sector Aşezare), aşezare
publicată monografie în anii 2006 (vol.
I) si 2007 (vol. II) 12 • Cercetările din
'
sectorul Asezare au dus la identificarea
'
unor urme de locuire din mai multe
etape istorice: preistorie, a doua jumă
tate a sec. III- prima jumătate a sec. IX
si din sec. XII 13•
'
Referitor la raportul cronologic
dintre cuptorul de ars ceramică şi vestigiile medievale timpurii descoperite
la Sighişoara "Dealul Viilor" - sector
Aşezare s-a considerat că cuptorul de ars
ceramică este contemporan cu nivelul
de locuire datat în sec. VIII până la
începutul sec. IX 14 . În lipsa unor artefacte metalice, încadrarea cronologică a
acestei etape de locuire s-a făcut pe baza
ceramicii, precizându-se faptul că cea
modelată la roata înceată este majoritară. De asemenea, se mai mentionează
'
că nu există ceramică modelată la roata
rapidă în această etapă de locuire 15•

SIGHIŞOARA

" Dealul Viilor" -

195

Necropolă

1

3

Fig. 7. Evidenţierea canelurilor/inelelor (suprafaţa interioară/
exterioară) caracteristice vaselor modelate la roata rapidă
(prelucrare imagini ceramică după Spânu , Gall2016) .
Fig. 7. Stressing the grooves/rings (inner/outer surface)
characteristic to the pots modeled on the fast-turning wheel
(processing of pottery images after Spânu, Gall2016 ).

9

Spânu, Gill2016, 185.
Spânu, Gill2016, 185.
11
Spânu, Gall2016, 185.
12
Harhoiu, Baltag 2006-2007.
13
Harhoiu, Baltag 2006, 10, 575.
14
Harhoiu, Baltag 2006, 377-378.
15
Harhoiu, Baltag 2006, 377-378. Se precizeză că nu există ce ramică la roata rapidă în etapa de locuire d a tabilă în
sec. VIII "cu excepţia cârorva fragmente ceramice eventual modelare la o roată înceată cu turaţie rapidă" (Harhoiu,
Baltag 2006, 379, 38 1) , tehnică de modelare faţă de care avem serioase rezerve.

10
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'

'

Toate aceste precizări ne-au determinat să ne raportăm la documentaţia grafică publicată 16
pentru identificarea eventualelor fragmente ceramice modelare la roata rapidă, categorie ceramică
pe care o şi evidenţiem prin câteva exemple (fig. 8/B, fig. 9) din complexele C. 9. B.B2a/78.T2,
C . 15/B.7/78.T2, C. 16. B. 8/78. T2, C. 39. Bli80/Tl 17 •

A
S I G HI Ş O ARA

" Dealul Viilor'' - Necropol ă

1

2
0'---~-..___:;5 cm

B

STG HI OA RA "Dealu l Vii lor" - A ezare

~

-

-

S em

Fig. 8. Ceramică modela tă la roata rap i dă (A - dup ă Spânu , Gall2016; B - după Harhoiu , Baltag 2007).
Fi g. 8. Pottery modeled on the fast-turning wheel (A - taken from Spânu, Gall2016; B - taken from Harhoiu, Baltag 2007) .

Referi to r la monografia arh eo logi că a sirului de la S i ghişoara "D ealul Viilor" (Harhoiu, Baltag 2006/vol. 1 ş i
H arhoiu, Baltag 2007 /vo i. Il), nu putem să nu " re m a rcăm" sistemul de analiză a ceramicii, nepractic dup ă p ărerea
n oastră, sistem care duce la rezultate ş i co ncluzii eronate privind evoluria ceramicii . Spre exemplu, în acel aşi tip/subtip ceramic sunt incluse vase din etape cronologice diferite, modelare prin tehnici diferite! (H arhoiu, Baltag 2006, 80
şi urm ., 383 ş i urm. ). Asupra respectivului sistem de analiză a ceramicii po t fi facute ş i alte observarii însă nu aces ta
constituie sco pul prezentului demers.
17
H arho iu, Baltag 2007, Pl. 30/5 , Pl. 40/5 , Pl. 44/ 4, Pl. 4711 , Pl. 85/1 , 3, 6, 8-9.
16
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"Dealul Viilor" -Aşezare

' '

((
' '

~--=- Sem

Fig. 9. Ceramică

modelată

la roata

rapidă (după

Harhoiu, Baltag 2007}.

Fig. 9. Pottery modeled on the fast-turn ing wheel (taken from Harhoiu, Baltag 2007} .

Ceramica modelată la roată (rapidă sau înceată) este asociată cu cea modelată cu mâna, care
(dacă analizăm planşele publicate) pare să fie prezentă în sit într-o cantitate însemnată în această
etapă cronologică. Extrem de interesant este faptul că mare parte din vasele modelare cu mâna
sunt decorare pe buză cu alveole sau crestături/incizii practicate în lutul moale înainte de ardere 18 •
De asemenea, ceramica modelată cu mâna este majoritară şi în nivelul datat în a doua jumă tate
a sec. VIJI 9 • Acest mod de ornamentare a vaselor modelare cu mâna pare să fi fost utilizat pe
toată perioada epocii avare 20 • O astfel de asociere între ceramica modelată la roata rapidă şi cea
18

Harhoiu, Baltag 2007. Câteva exemple la Pl. 15/4, 6, 8-9, Pl. 30/3, Pl. Pl. 33/7-9, Pl. 45/1 - 2, 4-5, Pl. 49/2,
Pl. 50/3-4, Pl. 5112, 4, Pl. 53/5-6, etc.
19
Harhoiu, Baltag 2006, 377.
20
Stanciu 20 15, 112, nota de subsol 87.
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cu mâna si decorată
'
pe buză cu alveole/impresi uni sau crestături/incizii
a fost surprinsă la Moreşti
"Borsofeld" 2 1 ori la Sălasuri 22
'
(fig. 10/D) în complexe arheologice datate în sec. VIIVIII, mai precis între sfârşitul
sec. VII si sec. VIIF 3 •
'
O parte din olăria modelată cu mâna de la Sighişoara
"Dealul Viilor"
sector
Asezare (din nivelul de locuire
supus prezentei analize) se
POIAN " Kohăt"
III 0 5/c l
B
C
caracterizează prin faptul că
vasele au gura foarte largă,
buza fiind înclinată în asa
'
fel încât formează cu umărul
un unghi (pl. 10/A). Avem
în vedere exemplarele descoperite în complexul C. 39/
Bl/80. T1 24 care pot fi încadrate (conform tipologiei lui
10 cm
o
10 cm
o
T. Vida) în Subgrupele IIID5
(fig. 10/B) şi IIID 1O databile
în a doua jumătate a sec. VII şi
D
în sec. VIII 25 • Acest tip de vas
SĂ LAŞ URI
îşi găseşte analogii foarte bune
în Faza II a asezării de la Poian
'
"Kohar" (fig. 10/C), datată în
sec. VII- începutul sec. VIII 26
si în cea de la Sălasuri, datată
'
'
la sfârsitul sec. VII - sec. VIII
'
Fig. 10. Exemple de vase modelate cu mâna şi ornamentate
(fig. 1O/D) 27 •
pe buză (A - după Harhoiu , Baltag 2007; B - după Vida 1999;
De asemenea, în nordC - după Stanciu 2015; D - după Szekely 1975).
Fig. 10. Examples of pots modeled by hand and ornamented on the
vestul României, în Depresirim (A - taken from Harhoiu, Baltag 2007; B - taken from Vida 7999;
unea Silvaniei, astfel de forme
C - taken from Stanciu 2015; D - taken from Szekely 1975).
ceramice asociate cu vase
modelare la roata rapidă au fost identificate în aşezarea de la Marca " Sfarăuaş" I databilă în a
doua jumătate a sec. VII - prima jumătate a sec. VIIF 8 , ori în asociere cu ceramică modelată la
roata înceată în aşezarea din a doua jumătate/sfârşirul sec. VII- prima jumătate a sec. VIII de la
A

S I G HI Ş O A RA

" Dealul Viilor" - A ş ezare

--_,_

21
22

23

24

25
26

27
28

modelată

J

Sta nciu 2015, 112- 11 3, Fig. 1011 , 3- 6 ş i nota de subsol nr. 86.
Szekely 1975, Pl. XXXIX/2 şi Pl. XLVII/1.
Szekely 1975, 78-79.
H arhoiu , Baltag 2007, Pl. 86/5, Pl. 87/1.
Vida 1996, Abb. 59; Stanciu 2015 , 11 4.
Stanciu 2015 , 11 4.
Szekely 1975, 78, Pl. XLVII/1.
Băc ue ~-Crişan et al. 2013, 219. Materialul arheologic se află în curs de prelucrare în vederea publicării monografice.
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Zalău

"B-dul. M. Viteazul, nr.
SIGHIŞOARA "Dealul Viilor" - Aşezare
29
104-1 06" .
ID/b
Un alt element care ar putea
(
contribui la revizuirea cronolo\
giei acestui nivel de locuire este
1
\
un vas modelat la roata rapidă
cu gâtui alungit şi umărul
B
A
pronunţat. Vasul a fost descoperit la Sighişoara "Dealul
BOCŞA "Dealul Bancului"
Viilor"- sector Asezare
în Corn,
11108/a
plexul 16. B8/78. T2 30 atribuit
locuirii din sec. VIII (fig. 111A).
Având în vedere caracteristica
sa formală (gâtui alungit) este
posibil ca originile acestui tip
de vas să le găsim în olăria din
perioada gepidă, fapt sustenabil
10 cm
o
dacă ne raportăm la analogiile
D
c
cu astfel de tipuri de vase mai
timpurii din Transilvania şi
BRATE! - Aşezarea 1
F
E
nu numai 31. Spre exemplu, în
BEZ ID " Fâneaţa mare"
Transilvania semnalăm asemă
nări cu vase modelare la roata
.
'
.
rapidă descoperite în aşezările
]
2
de la Bratei - Asezarea 1
'
32
(fig. 11/E) şi Bezid "Fâneaţa
mare" (fig. 11 /F) 33 . Caracteristicile sale formale îl apropie de
una dintre formele ceramice
modelată la roata rapidă din
cadrul Grupei Csakbereny/
Fig. 11 . Exemple de vase cu gât alungit modelate la roata rapidă sau
Grupa I D/b (fig. 11/B), grupă
cu mâna (•) (A - după Harhoiu , Baltag 2007; B - după Vida 1999;
datată în ultima treime a sec.
C - după Băcueţ-Crişan , Bejinariu 2014; D - după Vida 1999; E- după
Bârzu 1994- 1995 şi Stanciu 2015; F - după Szekely 1976) .
VI - mijlocul sec. VIP 4 • De aseFig.
11.
Examples
of pots with prolonged neck, modeled on the fast-turning
menea, constatăm faptul că ele
wheel or by hand (•) (A - taken from Harhoiu, Baltag 2007; B - taken from Vida
au reprezentat modele/surse de
1999; C- taken from Băcueţ- Crişan , Bejinariu 2014; D - taken from Vida 1999;
inspiraţie pentru olari, acestea
E- taken from Bârzu 1994-1995 and Stanciu 2015; F- taken from Szekely 1976) .
fiind replicate/imitate prin realizarea unor exemplare modelare cu mâna. Menţionăm un astfel de caz din spaţiul nord-vestic
al României, în Depresiunea Silvaniei, la Bocşa "Dealul Bancului" (fig. 11 /C) 35 . Descoperirile
arheologice din Ungaria databile în epoca avară arată faptul că vasele (modelare la roată) cu aceste
caracteristici formale au constituit modele/surse de inspiraţie pentru olăria modelată cu mâna.

~

"'-=·-

•

m

29
30
31

32
33

34

35

Sanda B ăcueţ-Cri şa n, Băcueţ-Crişan 2003, 55, Pl. 25/3, Pl. 39/1 , Pl. 40/3.
H arhoiu, Baltag 2007, Pl. 47/1.
Stanciu 2015, Fig. 7.
Bârzu 1994- 1995 , Fig. 7/21.
Szekely 1976, Pl. LV/1.
Vida 1999, 76, Abb. 17.
Băcueţ-Crişan, Bejinari u 2014, 233, Fig. 4.
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Raporrându-ne la tipologia realizată de T. Vida, astfel de exemplare modelare cu mâna au fost
incluse în Subgrupa IIID8/a (fig. 11 /D)3 6 .
Elementele/aspectele sesizate şi analizate mai sus susţin o datare mai timpurie (a doua jumătate
a sec. VII - prima jumătate a sec. VIII) atât a cuptorului de ars ceramică de la Sighişoara "Dealul
Viilor"- sectorul Necropolă (datat iniţial în sec. VIII), cât şi a nivelului de locuire de la Sighişoara
"Dealul Viilor" -sectorul Aşezare (datat iniţial în sec. VIII) contemporan cu acesta.
Comparaţie între caracteristicile tehnologice şi formale

ale olăriei modelată la roata rapidă
din cuptorul de olar de la Sighişoara "Dealul Viilor" - Necropolă şi cele ale olăriei modelată la roata rapidă din spaţiul nord-vestic al României (ceramica de tip Lazuri-NUffalău).
Ceramica medievală timpurie modelată la roata rapidă descoperită în nord-vestul României este
de ceva vreme în atenţia lumii ştiinţifice din România şi nu numai. Până acum a fost înregistrat un
număr important de descoperiri de acest fel şi probabil că numărul acestora va creşte. Literatura
de specialitate cuprinde o serie de materiale ştiinţifice care au abordat problema vaselor medievale
timpurii modelare la roata rapidă, semnalând existenţa aşezărilor din nord-vestul României caracterizate printr-un astfel de material ceramic 37 •
Cercetările din ultimii ani derulate în nord-vestul României (în special în Depresiunea Silvaniei)
au evidenţiat aşezări caracterizate prin prezenţa (în diverse proporţii) în inventarul arheologic şi a
ceramicii modelată la roata rapidă, iar pentru a identifica mai uşor acest tip de descoperiri am optat
pentru denumirea convenţională de ceramică de tip Lazuri-Nuifalău 38 • Caracteristicile formale şi
tehnice ale ceramicii lucrată la roată rapidă din Depresiunea Silvaniei indică existenţa a două categorii care se diferenţiază prin pastă şi aspectul suprafaţei pereţilor vaselor39 •
Ceramica de tip Lazuri-Nuifalău 40 are pasta de bună calitate, fină sau zgrunţuroasă şi un repertoriu divers de forme: oala fără toarte, strachina, ulciorul/vasul amforoidal, capacul, paharul/cupa.
Carateristicile formale, tehnice şi tehnologice o apropie foarte mult de olăria romană provincială,
cu posibilitatea ca această ceramică să constituie o moştenire a antichităţii. Săpăturile arheologice
derulate în spaţiul nord-vestic al României (mai intens în Depresiunea Silvaniei) nu au oferit
deocamdată suficiente date care să clarifice mecanismul/mecanismele prin care aceste cunoştinţe
tehnologice s-au transmis din Antichitate până în Evul Mediu Timpuriu, prin urmare cercetările
viitoare vor trebui să clarifice şi acest aspect 41 •
Varietatea formelor modelare la roata rapidă, paleta largă de culori, tipurile diferite de pastă
utilizată sugerează faptul că vasele au fost produse în această zonă şi nu constituie importuri, neexcluzând totuşi posibilitatea ca anumite forme ceramice să fi fost produse în alte spaţii geografice.
Din păcate, deocamdată, în spaţiul nord-vestic al României nu au fost descoperite cuptoare de ars
ceramică din perioada medievală timpurie. Identificarea acestora ar fi demonstrat existenţa atelierelor locale de producţie 42 •
Până recent, nici în Transilvania nu au fost descoperite cuptoare de ars ceramică din perioada
medievală timpurie care să aibă ca inventar olărie modelară la roata rapidă. Această situaţie s-a
schimbat în urma campaniilor de cercetare din anii 2012-2013 43 de la Sighişoara "Dealul Viilor"
-sector Necropolă când a fost descoperit cuptorul de ars ceramică ce conţinea ca inventar majoritar
olărie modelată la roata rapidă.
Vida 1999, Abb. 59.
Stanciu 1998, 335-359; Stanciu 2000, 150; Stanciu 2003, 262-266 ; Băcuef-Crişan 2005, 94-96 .
.lx Băcuq-Crişan 2005, 94; Băcue~-Crişan 2006a, 832.
l'> Băcuq-Crişan 2007, 36; Băcuef-Crişan 2014, 111.
10
'
Această ceramică a făcut obiecrul mai mulror abordări care au vizat caracteristicile rehnico-formale şi cronologia
(Stanciu 2000, 145; Băcuef-Crişan 2007, 37; Stanciu 2013, 362; Băcuef-Crişan, Bejinariu 2014, 236).
11
Stanciu 2000, 146-150; Băcue~-Crişan 2014, 112.
12
Băcue~-Crişan 2014, 112.
1
.~ Spânu, Gall2016, 177.
j(,
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Având în vedere tehnica comună de modelare a olăriei (roata rapidă), ne-am propus să
vedem dacă există elemente comune/asemănări formale între ceramica din cuptorul de olar de la
Sighişoara "Dealul Viilor" - sector Necropolă şi ceramica de tip Lazuri-Nuifalău din nord-vestul
României.
Deşi se afirmă că, în cadrul ceramicii modelată la roata rapidă din cuptorul de olar de la
Sighişoara "Dealul Viilor" - sector Necropolă, există o singură categorie de pastă, cea grosieră44 ,
raportându-ne la documentaţia grafică publicată, având în vedere şi caracteristicile unora dintre
fragmentele ceramice descrise intuim existenţa şi a unei categorii cu degresantul mai fin. Analizând
variaţiile nuanţelor pe care le prezintă vasele celor două ceramici, rezultă clar că atât ceramica de tip
Lazuri-Nuifalău din nord-vestul României, cât şi cea din cuptorul de olar de la Sighişoara "Dealul
Viilor" - sector Necropolă fac parte din categoria ceramicii arsă oxidant.
În ceea ce priveşte profilatura părţii superioare a vaselor (în special a buzelor) rezultatele sunt
extrem de interesante. Având în vedere modelarea buzelor vaselor, atât în cazul ceramicii de tip
Lazuri-Nuifalău din spaţiul nord-vestic al României, cât şi în cazul ceramicii din cuptorul de olar
de la Sighişoara "Dealul Viilor" -sector Necropolă se observă existenţa a două categorii clare: vase
cu profilatură simplă şi vase cu profilatură complexă (fig. 12).
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Fig. 12. Ceramică modelată la roata rapidă. Buze cu profilatură complexă (A- după Spânu,
Gall2016; B- după Băcueţ-Crişan 2006; C- după Băcueţ-Crişan 2014; D - după Stanciu 2000;
E- după Băcueţ-Crişan 2010; F- după Matei, Băcueţ-Crişan 2011; G- material inedit) .
Fig. 12. Pottery modeled on the fast-turning potters' wheel. Rims with complex profite (A - taken from Spânu,
Gall2016; B- taken from Băcueţ-Crişan 2006; C- taken from Băcueţ-Crişan 2014; D - taken from Stanciu 2000;
E- taken from Băcueţ- Crişan 2010; F - taken from Matei, Băcueţ-Crişan 2011; G - previously unpublished) .
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Spânu, Gall2016, Anexa 1, 200-202.
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Fig. 13. Vase modelate la roata rapidă . Caracteristici formale comune (1- după
Romat 2014; 2 - după Spânu , Gâll2016; 3 - după Stanciu 2000).
Fig. 13. Pots modeled on the fas-turning potters' wheel. Common formal characteristics (1 - taken
from Romât 2014; 2 - taken from Spânu, Gâll2016; 3 - taken from Stanciu 2000) .

Urmărind

caracteristicile formale ale ceramicii de la Sighişoara "Dealul Viilor"- sector Necropolă
constatăm o serie de asemănări cu unele descoperiri de ceramică de tip Lazuri-Nufalău din spaţiul
nord-vestic al României (fig. 13). Dar cele mai interesante rezultate le putem constata în urma analizei comparative a profilelor olăriei din cuptorul de olar de la Sighişoara "Dealul Viilor" - sector
Necropolă (inclusiv ceramica modelată la roata rapidă de la Sighişoara "Dealul Viilor"- sector Aşezare)
cu cele descoperite în aşezarea de la Lazuri "Lubi tag" din judeţul Satu Mare (fig. 14), analiză din
care rezultă că o mare parte din buzele cu profilatură complexă din cadrul ceramicii descoperită în
cuptorul de olar de la Sighişoara "Dealul Viilor" -sector Necropolă (precum şi unele buze de vase
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modelare la roata rapidă descoperite la Sighişoara "Dealul Viilor" - sector AJezare) sunt identice cu
unele exemplare din cadrul ceramicii de tip Lazuri-Nuifalău din spaţiul nord-vestic al României.
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o
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c

B

Fig. 14. Ceramică modelată la roata rapidă . Buze cu profilatură complexă . Caracteristici formale
comune (A - după Spânu, Gall2016; B- după Stanciu 2000; C - după Harhoiu, Baltag 2007).
Fig. 14. Pottery modeled on the fast-turning wheel. Rims with complex profite. Common formal characteristics
(A - taken from Spânu , Gall2016; B - taken from Stanciu 2000; C - taken from Harhoiu , Baltag 2007).

Aceste asemănări (tehnologice, structurale şi formale) între ceramica modelată la roata rapidă
descoperită la Sighişoara "Dealul Viilor" (din cuptorul de olar descoperit în sectorul Necropolă şi
din complexele de locuit contemporane cu acesta, identificate în sectorul AJezare) şi ceramica de
tip Lazuri-Nuifalău modelată la roată rapidă din spaţiul nord-vestic al României determină o serie
de întrebări:
• cele două ceramici au origine comună?
• cele două ceramici sunt contemporane?
• cele două ceramici au fost produse de o singură comunitate sau de mai multe?
• etnicul comunităţilor care au produs această ceramică este acelaşi în ambele cazuri sau este
diferit?
Având în vedere caracteristicile tehnologice şi formale , este evident faptul că cele două ceramici
au originea comună în ceramica provincială romană4 5 . Cum s-au păstrat aceste cunoştinţe tehnologice şi cum au fost ele perpetuare sunt întrebări la care în acest stadiu al cercetărilor nu vom putea
găsi un răspuns pertinent.
Cuptorul de ars ceramică de la Sighişoara "Dealul Viilor" - sector Necropolă a fost datat în
sec. V1II fiind contemporan cu locuirea din punctul Sighişoara "Dealul Viilor" - sector A Jeza re.
După cum am mai precizat, datorită caracteristicilor artefactelor descoperite considerăm că, atât
cuptorul de ars ceramică, cât şi nivelul de locuire contemporan cu acesta, aparţin unei etape cronologice mai timpurii (a doua jumătate a sec. V1I- prima jumătate a sec. V1II).
Prin urmare, în condi~iil e în care discutăm de o olări e de tradi~i e antică cu caracteristici form ale speciale, afirm a ~i a
"materialul ceramic recoltat refl ectă o manifestare locală a m odei ceramice supraregio nale, s p ecifi că atât ariei
Chaganatului Avar, cât ş i regiunilor învecinate acestuia" (Spânu, Gall2016, 185) nu are nicio s us ~in e re !
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Fig. 15. Funduri de vase modelate la roata rapidă descoperite la Marca " Sfărăuaş " 1 (material inedit).
Fig. 15. Bases of pots modeled on the fast-turning potters' wheel, discovered in Marca
" Sfărăuaş " 1 (previously unpublished material) (Lozuri-Nuşfolău- type pottery).

Consideraţii

finale. Considerăm că vasele modelare la roata rapidă descoperire în cele două
zone (spaţiul nord-vestic al României şi Sighişoara "Dealul Viilor" - sector Necropolă) sunt contemporane având un evident tipar comun, ambele facând parte din categoria olăriei arsă oxidant
cu origini în antichitatea provincială romană.
Cuptorul de ars ceramică de la Sighişoara "Dealul Viilor" reprezintă un argument irefutabil
în sprijinul existenţei unei producţii locale de ceramică modelară la roata rapidă şi arsă oxidant în
sec. VII-VIII, etapă cronologică (de tranziţie) la care facea referire şi 1. Sranciu46 • Având în vedere
distanţa mare, este greu de acceptat sau cel puţin în acest moment este imposibil de dovedit că
olăria modelară la roata rapidă produsă în acest atelier a fost difuzată/ comercializară şi în spaţiul
nord-vestic al României. Prin urmare, prin cercetări viitoare este necesară identificarea într-o zonă
mai apropiată de spaţiul nord-vestic al României ori chiar în nord-vestul României a unui centru
local (sau a mai multor centre locale) de producţie şi difuzare/distribuţie a acestui tip de ceramică
modelară la roata rapidă47 .
46

Stanciu 2000, 150.
Pentru preze n~a ceramicii modelată la roata rapidă în nord-vestul României s-au emis două ipoteze: produs al
unei popula~ii romanice locale sau rezultatul unei migra~ii a unor grupuri de popula~ie romanică dinspre centrul
Transilvaniei că tre spa~iul nord-vestic (Stanciu 2000, 150; Băcue~-Crişan 2007, 38-39).

47
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Fig. 16. Khaganatul Avar în sec. VIII (după Bodo etaJ. 2008). Localizarea cuptorului de olar de la Sighişoara
" Dealul Viilor" (X) şi a spaţiului nord -vestic al României cu olăria de tip Lazuri-Nuşfalău (CLN) .
Fig. 16. The Avar Khaganate in the 81h century (taken from Bodo et al. 2008) . Location of the pottery kiln from
Sighişoara "Dealul Viilor" (X) and the north-western a rea of Romania with Lazuri- Nuşfalău - type pottery (CLN).

Realităţile arheologice (cel puţin cele surprinse până acum) arată faptul ca m epoca avară

(inclusiv în orizontul mijlociu şi târziu) la periferia Khaganatului Avar (cazul cuptorului de olar de
la Sighişoara "Dealul Viilor" - sector Necropolă) ori în afara graniţelor acestuia, în zonele învecinate/limitrofe (cazul spaţiului nord-vestic al României şi implicit al Depresiunii Silvaniei) (fig. 16)
au existat ateliere de olari în care încă se mai producea ceramică de tradiţie antică, situaţie care a
mai fost remarcată în literatura stiintifică românească48 •
'
'
Referitor la perpetuarea olăriei de tradiţie antică în zonele periferice, de data aceasta în cazul
regatului gepid, extrem de interesantă este situaţia ceramicii cărămizii (arsă oxidant) modelată la
roata rapidă evidenţiată într-o serie de aşezări din nordul Transilvaniei (în jud. Bistriţa-Năsăud)
la Ocniţa (sec. VI - primele decenii ale sec. VII) 49 , Stupini "Vătaştină" (sec. V-VI) , Stupini
"Fânaţele Archiudului", Sânmihaiu de Câmpie "Ciorotei" ori Sângeorzu Nou 50 . Ceramica cără
mizie descoperită în aceste aşezări a fost interpretată fie ca aspect regional fie ca posibil indicator
al unui grup etnic distinct care perpetuează tradiţia antică de producere a olăriei arsă oxidant 51•
De asemenea, tot legat de perpetuarea olăriei de tradiţie antică, cazul ceramicii cenuşii (fină sau
zgrunţuroasă) modelată la roata rapidă despre care s-a susţinut că a fost produsă numai până în
48
49

50
51

Stanciu 2000, 148 şi nota de subsol nr. 245.
Gaiu 1994, 50-52.
Gaiu 2002, 122.
Gaiu 2002, 122.
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prima jumătate a sec. VII 52 , afirmafie infirmată însă de prezenfa acestei categorii ceramice în
locuinfa L. 111994 (datată în sec. VII, posibil numai a doua jumătate a sec. VII) din aşezarea
de la Iernur/Sf. Gheorghe (jud. Mureş)5 3 ceea ce duce la concluzia că olăria modelată la roata
rapidă arsă inoxidant (cenuşie) a continuat să fie produsă şi după mijlocul sec. VII, posibil până
în ultima treime a sec. VII 54 •
Descoperirea cuptorului de olar la Sighişoara "Dealul Viilor" - sector Necropolă care producea
ceramică modelată la roata rapidă arsă oxidant completează informafiile referitoare la existenfa olă
riei cu caracteristici provinciale romane şi în perioada medievală timpurie în spafiul fostei provincii
Dacia. Dar, după cum am mai precizat, vor trebui explicate/înfelese mecanismele prin care această
olărie s-a perpetuat până în Evul Mediu Timpuriu rară să piardă din caracteristicile tehnologice şi
formale antice. Desigur, etnicul producătorilor acestei olării nu poate fi stabilit doar pe baza unor
artefacte arheologice (fragmentele ceramice), totuşi, trebuie să avem în vedere câteva aspecte de
care ar trebui să finem cont: ceramica arsă oxidant modelată la roata rapidă nu este caracteristică
populafiilor germanice, o asemenea tehnică de producere a ceramicii nu a aparfinut slavilor 5S, iar
eventualitatea ca avarii să fi fost promotorii acestei producţii ceramice a fost pusă deja sub semnul
întrebării%. Prin urmare, considerăm că trebuie să avem în vedere şi posibilitatea ca această ceramică modelată la roata rapidă şi arsă oxidant să reprezinte "cartea de identitate" a populafiei romanice care a supraviefuit atât în Regatul Gepid, cât şi în Khaganatul Avar, posibilitate care a mai fost
susfinută în literatura arheologică românească 57 •
Referindu-se la perpetuarea elementului antic şi a ceramicii de tradifie antică (Grupa
Csakbereny), T. Vida afirma că "este dificil de imaginat că transmiterea acestor modele s-a tacut
rară supraviefuirea fizică a populafiei romanizate"SA. Prin urmare, existenfa/perpetuarea populafiei
romanizate (romanici) pe teritoriul fostei provincii Dacia pe parcursul acestor etape istorice nu ar
constitui un caz singular, având în vedere situafiile constatate în fostele provincii ale Imperiului
Roman, ca de exemplu Pannonia"' 9 •

About the Early Medieval Pottery Kiln Discovered in Sighijoara "Dealul Viilor"
- Necropolă Sector (Mure1 County). Observations on Chronology and the Pottery
Model/ing Technology. Comparisons with the Early Medieval Pottery Made
on the Fast Turning Potters' Wheel in the North- western Part ofRomania
lhe results of the archaeological researches perfonned in Sighifoara "Dealul Viilor" are well known in the
Romanian academic environment. An early medieval pottery kiln discovered during the 2012-2013 research
campaigns has been dated to the Late Avar Age (8 1" century) and was published in 2016. lhe entire pottery lot,
erroneously considered to have been made on the slow-turning potters' wheel was in Jact made on the fost turning
potters' wheel. lhis is also supported by the characteristic of the (inner and outer) surfoces of the walls of the
described!drawnlpublished ceramic pots! lhe pottery kiln from Sighifoara "Dealul Viilor"- Necropolă sector
was dated to the 8 1" century, contemporary to the habitation from the spot ca/led Sighiţoara "Dealul Viilor"Afezare sector. But, due to the characteristics of the discovered artifocts, I believe that both the pottery kiln and
the habitation layer contemporary to it belong to an earlier chronological stage (second half of the 7" century Jirst halfof the 8 1" century).
12

Harhoiu 2011,25.
Cosma 2014, 182-183.
11
Sranciu 2000, 149.
" Stanciu 2000, 148.
)(, Stanciu 2000, 148.
57
Stanciu 2000, 149-150; Băcuet-Crişan 2007, 38-39.
)M Vida 2008, 36.
''J Vida 2008, 36-41; Papda 2012, 437.
11
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7he researches performed over the fast years in the north-western part of Romania (especially in Sylvanian
Bas in) have revealed early medieval settlements characterized by the presence (in various proportions) ofpottery
modeled on the fast-turning wheel. In order to identify this type ofdiscoveries easier, 1 have adopted the conventional term Lazuri-Nulfalău-type pottery. According to its formal, technical, and technological characteristics,
this type pottery is very similar to provincial Roman pottery and it is possible that the first represents a heritage
ofAntiquity.
Starting from the formal characteristics of the pottery found in Sighiţoara "Dealul Viilor"- Necropolă
sector 1 have noted a number of similarities with some of the Lazuri-NUf{alău-type pottery discoveries from
the north-western part of Romania. 7hese similarities (technological, structural, and formal) between the pottery Jrom Sighiţoara "Dealul Viilor" made on the Jast-turning wheel (discovered in the pottery kiln from the
Necropolă sector and in the habitation complexes contemporary to the kiln, identified in the Afezare sector)
and the Lazuri-NUflalău-type pottery modeled on the Jast-turning wheel found in the north-western area
of Romania raise a series of questions: the two pottery types have a common origin (?), are the two pottery types
contemporary to each other (?), were the two pottery types produced by one and the same community or by severa!
communities (?), was the ethnicity of the communities that have produced these types ofpottery the same or was
it diffirent (?).
1 believe that the pots made on the fast-turning potters' wheel discovered in the two areas under discussion
(the north-western area of Romania and Sighiţoara "Dealul Viilor"- Necropolă sector) are contemporary and
obviously share a common pattern, as they both belong to the category ofoxidation fi ring pottery with origins in
Roman provincial Antiquity. 7he archaeological realities (at least those identified so far) indicate that pottery
workshops that stil! produced pottery ofancient tradition existed du ring the Avar Age (including its middle and
late horizons) in the periphery of the Avar Khaganate (the case of the pottery kiln from Sighiţoara "Dealul
Viilor" -Necropolă sector) or outside its boundaries, in the neighboring regions (the case of the north-western
area of Romania and Sylvanian Basin implicitly). 7his situation has been recently noted in Romanian scientific
litera ture.
7he discovery ofthe pottery kiln in Sighiţoara "Dealul Viilor"- Necropolă sector that produced pottery with
oxidation fi ring modeled on the fast-turn ing potters' wheel completes existing data on the existence ofpottery with
provincial Roman characteristics during the Early Medieval Period in the area of the former province of Dacia.
Stil!, specialists will have to explainlunderstand the mechanisms through which this type ofpottery was perpetuated until the Early Middle Ages without loosing its ancient technological and formal characteristics. Naturally,
the ethnicity of those who produced this pottery type cannot be established on the basis ofarchaeological artifacts
alone (pottery fragments); stil!, one must take into consideration severa! aspects that must be envisaged: oxidizing
pottery modeled on the Jast-turning wheel is not characteristic to the Germanie populations, the Slavs did not
posses such as technique ofpottery production, and the possibility that the Avars generated this pottery production
has already been questioned by representatives ofthe Romanian archaeologicalliterature. 7hus, 1 believe one must
take into account the possibility that this pottery type, modeled on the Jast-turning wheel and with oxidation
firing, was the "identity card" of the Romanie population that survived both in the Gepid Kingdom and in the
Avar Khaganate, a hypothesis that has been supported before in the Romanian specialized literature.
Reffering to the perpetuation of the antique elements and of the pottery ofancient tradition (the Csdkbereny
Group), T Vida's opinion is: "it is dijficult to imagine that these models were transmitted without the Romanized
population surviving physically'GO. 7hus, the existence of the Romanized population (Romanie population) on
the territory of the former province ofDacia throughout these historical stages would not bea singular case considering the situations noted in the former provinces of the Roman Empire, such as Pannonia.
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Consideraţii

privind tipurile de locuinţe
medievale timpurii din Dobrogea
Cristina Paraschiv-Talmatchi
,

Cuvinte cheie: bordei, locuinţă de suprafaţă, secolele VIII-XII, Dobrogea, România.

Keywords: pit-house, ground dwelling, 81h-J21h centuries, Dobrudja, Romania.

ercetările arheologice desfaşurate pe teritoriul Dobrogei au adus în atenţia lumii ştiinţifice

C numeroase date relevante legate de

spaţiul de locuit în perioada medievală timpurie. Aproape

fiecare săpătură arheologică ce a vizat intervalul secolelor VIII-XII a avut contribuţii în acest
sens, informaţiile acumulate permiţând periodic formularea unor concluzii. Creşterea în ultimul
deceniu a cercetării numărului de siruri cu niveluri de locuire medieval-timpurii, datorată în bună
parte săpăturilor preventive şi completată prin deschiderea unor şantiere arheologice sistematice
noi, a determinat o lărgire a bazei de date existente, fapt ce impune o verificare prin comparare şi,
după caz, o completare a acesteia.
Studiul nostru va readuce în atenţie locuinţele din aşezările de la Dinogetia-Garvăn, Capidava
şi Păcuiul lui Soare, repere fară de care o analiză nu ar fi veridică pentru teritoriul istro-pontic,
precum şi rezultatele unor săpături arheologice mai vechi de mai mică amploare, dar va evidenţia
cu precădere noile descoperiri, dintre care amintim pe cele de la Oltina-"Capul dealului", Hârşova
(atât asezarea
fortificată, cât si
,
, cea nefortificată), Pantelimonu de Sus, Valu lui Traian, Cernavodă
etc. Corelând informaţiile vechi cu cele noi, vom face o clasificare a tipurilor de locuinţe, vom
încerca reconstituirea fiecărui tip, iar acolo unde situaţia din teren a permis, vom face observaţii
referitoare la anterioritatea şi posterioritatea unor tipuri, în funcţie de sit.
Pentru perioada medievală timpurie, în aşezările din Dobrogea, cercetate până acum, sunt
documentate arheologic, ca tipuri de spaţiu de locuit, locuinţa adâncită în pământ (bordeiul)
şi locuinţa de suprafaţă. Construite cu precădere din materiale perisabile, aşadar cu o rezistenţă
redusă în timp, ambele tipuri par a respecta o "normă" nescrisă a arhitecturii domestice a perioadei analizate, putând spune că adeseori variaţiile din cadrul acestora sunt date mai mult de
dotările interioare (instalaţia de foc) decât de aspectele legate de formă, tehnici de construcţie etc.
Acest fapt face ca existenţa unei diversităţi să fie pusă mai mult pe seama factorilor de influenţă,
decât pe o varietate de "proiectare" a planului de construcţie. Este vorba despre o concepţie
aproape omogenă a modului de clădire a celor două tipuri de spaţiu de locuit observată, pentru
această perioadă, pe întreag teritoriu dintre Dunăre şi Marea Neagră, concepţie care depăşeşte cu
mult limitele acestuia.
Pe parcursul perioadei enunţate, locuinţa de tip adâncit (bordeiul) predomină în cadrul aşeză
rilor dobrogene, fiind semnalată în toate sirurile cercetate. Deşi considerat, din multe puncte de
vedere, un spaţiu de locuit inferior locuinţei de suprafaţă, arheologia experimentală a dovedit că
realizarea bordeiului era mai anevoioasă şi că, odată finalizat, el oferea un randament termic superior, fiind răcoros vara şi mai uşor de încălzit iarna 1• Construcţia unui bordei medieval timpuriu
1

Curta 2006, 242-245; Paliga, Teodor 2009, 117-118.
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începea prin realizarea unei gropf de formă pătrată, dreptunghiulară, ovală sau trapez~idală, cu o
adâncime ce varia între 0,50-2 m. Aceasta reprezenta suprafaţa interioară de călcare. In elevaţie,
bordeiul prezenta un schelet din lemn ce avea rolul de a susţine acoperişul în două ape şi care constituia, totodată, suportul pe baza căruia urmau a fi amenajaţi pereţii de la suprafaţa solului.
Pentru realizarea unui climat propice locuirii şi o mai bună funcţionalitate, groapa bordeiului
suporta diverse amenajări, unele dictate şi de situaţia terenului. Printre acestea se afla podeaua,
cel mai des înfaţişându-se ca o lutuială groasă de 2,5-4 cm, din lut galben amestecat cu apă şi,
probabil, cu balegă de vită sau cal. Relativ numeroase sunt cazurile în care podeaua era din lut
bătătorit sau din straturi subţiri de lut, care alternau cu altele de cenuşă, un bun izolator împotriva
umidităţii. În rare situaţii, podeaua a fost facută din lemn sau pur şi simplu nu a fost surprinsă
o amenajare în acest sens. La numeroase podele din lutuială au fost observate refaceri, totale sau
parţiale. Podeaua avea rolul de a îndrepta terenul, de a căptuşi pentru stabilitate unele găuri facute
pentru parii structurii superioare, oferind totodată o oarecare protecţie împotriva rozătoarelor şi a
reptilelor.
Aspectul interior al gropii bordeiului era îmbunătăţit prin căptuşirea pereţilor cu bârne (despicate sau nu), scânduri cioplite şi piatră, ori prin lutuire, operaţiune cu rol practic de protecţie,
izolare şi evitare a surpării, dar şi estetic. Pentru aceasta, la O, 10-0,15 m de limitele gropii erau
facute găuri, cu diametrul de O, 14-0,20 m şi adâncime de 0,30-0,50 m, la colţurile şi pe mijlocul
laturilor, în care erau înfipţi vertical pari ce susţineau bârnele dispuse în poziţie orizontală. Acestea,
cu o lungime puţin mai mică decât a laturii pe care o căptuşeau, cât să permită o bună îmbinare
la colţuri cu cele de pe latura alăturată (probabil prin variate sisteme de crestături), erau aşezate
astfel încât să nu lase spaţii libere între ele. La bază se afla talpa, un trunchi de copac nedespicat şi
cât mai gros, aşezată pe luruiala podelei care mergea până la malul gropii. În unele situaţii, lipsa
găurilor pentru parii verticali de pe mijlocullaturilor (acolo unde construcţia solicita acest fapt) şi
pentru intrarea în locuinţă ar putea fi explicată prin posibilitatea ca ei să fi fost fixaţi în talpa de la
temelia locuinţei.
Bordeiele căptuşire cu piatră sunt mai puţin numeroase în descoperiri şi apar cu precădere în
aşezările medievale timpurii care suprapun sau se află în apropierea celor antice. În acest caz, între
parii verticali de la colţurile şi mijlocul laturilor (cu diamerrul de O, 10-0,20 m) erau suprapuse,
pe un singur rând grosime (rar pe două) şi până la O, 70-1 ,O 1 m înălţime păsrrată 3 , pietre mari şi
medii nefaţetate, legare cu lut galben sau, după caz, şi lutuite pe faţa dinspre interiorul locuinţei.
La Capidava, spre exemplu, sunt gropi de bordeie căptuşire cu piatră care nu prezintă pari de lemn,
pietrele fiind stivuite într-o tehnică rudimentară pe lângă maluri, dând colţurilor locuinţei un
aspect rotunjit, nu de unghi drept 4 • Uneori, când în timpul construcţiei bordeiului era întâlnit un
zid de la o clădire antică, bine conservat, acesta a fost păstrat ca atare\ ca perete al noii locuinţe
(situaţie rar înregistrată), sau a fost căptuşit cu piatră odată cu celelalte laturi 6 • La bordeiele
căptuşire cu piatră lutuiala podelei rareori mergea până la malul gropii.
Există şi situaţii în care pereţii gropii bordeiului erau doar îndreptaţi, fară a suporta o amenajare
specială, mai ales atunci când locuinţa adânciră fusese săpată într-un pământ curat, neafectat de
constructii
, anterioare, sau când ea a avut un caracter sezonier.
În lipsa unor argumente clare, presupunem că la bordeiele cu o groapă suficient de adâncă
încât să permită statul în picioare nu mai era necesară construirea unor pereţi de suprafaţă, acoperişul sprijinindu-se direct pe pământ. Pe exterior, împrejurul acestuia puteau fi săpate mici şanţuri
care să preia apele pluviale, iar pe interior spaţiul rămas între nivelul de călcare şi acoperiş putea
2

Ştefan et al. 1967, 31.

Florescu et al. 1958, 145. Înălrimea de 1,O 1 m a fost înregistrată în aşezarea de la Valu lui Traian.
Barnea, Ştefănescu 1971, 170.
5
Ştefan etal. 1967,33.
c, Florescu etal. 1958, 145.
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fi izolat cu pietre (oferind astfel şi aspectul unui perete continuu până sus). Suprafara creată de
unghiul acoperişului, în fara şi spatele locuinrei adâncite, era închisă cu pereri clădiri din pietre sau
după sistemul pererilor de la suprafara solului, după cum o să vedem mai jos. Coroborând unele
elemente, am putea spune sporadice şi insuficiente cantitativ, descoperite în săpătură cu datele
etnografice, se poate admite că atunci când existau (locuinrele mai purin adâncite solicitând acest
fapt pentru o bună deplasare şi utilizare a întregului spariu) aceştia au fost construiţi din bârne orizontale sau din împletitură de trestie ori nuiele lutuită pe ambele părri şi susrinută de structura din
lemn amintită mai sus. Argumentele arheologice pot fi resturile de pari carbonizari din interiorul
şi din preajma bordeielor, precum şi rarele bucări de lipitură cu urme de faruială pe o parte (uneori
suficient de mari încât să poată indica un perete drept sau un colr) şi de nuiele sau pari pe cealaltă
parte, prezente însă aproape în fiecare locuinţă. Pe exteriorul unora dintre bordeie, de-a lungul
pereţilor, au fost rânduite grămezi de pământ sau pietre pentru a le asigura o mai bună protecţie şi
impermeabilitate în anotimpurile reci sau ploioase.
Când nu se sprijinea direct pe pământ sau pe un şir de pietre aşezate uşor oblic în acest scop,
acoperişul era susţinut de o structură din lemn compusă din doi pari mai groşi dispuşi pe două
laturi opuse ale bordeiului (de obicei pe cele cu cuptorul şi intrarea), cu capătul superior ca o furcă
cu doi dinri, şi din parii de colr. De parii mai groşi (denumiţi în literatura etnografică şi în tradiria
populară, datorită aspectului lor bifurcat în capătul superior, "furci") era fixată grinda, iar de cei
de colţ, paralel cu grinda, cosoroabele. Acoperişul era completat prin fixarea, cu cuie de fier sau
scoabe, a căpriorilor (bârne cu o grosime egală cu a parilor de colr sau mai mică) de grindă şi cosoroabe, urmau apoi nişte bârne mai subriri fixate pe orizontală de căpriori, la final întregul schelet
fiind acoperit cu un strat gros din trestie, stuf, paie, iarbă, crengi, coajă de copac etc. Uneori,
pentru o mai bună impermeabilitate, acoperişul putea fi lutuit atât pe interior, cât şi pe exterior,
alteori, pentru fixarea învelişului uşor erau puse pietre pe el, mai ales în zonele expuse vânturilor,
margini şi coamă. Lutuirea interioară ar fi avut şi rol de protecţie împotriva scânteilor, acestor
locuinre lipsindu-le tavanul şi coşul instalariilor de foc. Aceste practici sunt sugerate de numeroase
pietre afumate pe o singură parte împrăştiate în umplutura unor bordeie, fară legătură cu cuptorul,
respectiv de aceea de pământ galben, dens, uneori sub formă de bulgări mari relativ apropiari, ce
poate proveni de la lutuiala acoperişului şi a pererilor, adusă de apele pluviale în groapa abandonată
a bordeiului.
Intrarea într-o locuinţă adâncită a putut fi rareori surprinsă în timpul cercetării. Ea poate fi
corelată cu pererii aflaţi în unghiul creat de acoperiş, presupunând că intrările incomode printr-o
spărtură lăsată special în acesta erau mai rare. Datele adunate în timp arată că, atunci când terenul
permitea, intrarea era dispusă pe latura cel mai purin îngropată a bordeiului; că accesul spre ea
se facea de regulă printr-un gârlici (o zonă îngustă şi în pantă special amenajată în acest sens); că
se afla pe una dintre laturile mai purin expuse vânturilor, nu pe mijlocul acesteia, unde era parul
pentru susrinerea acoperişului, ci într-o laterală; că putea avea o lărime de circa 0,80-0,90 m, iar
uşa, cu deschidere spre interior, era din lemne cioplite?. Locul intrării poate fi marcat uneori prin
două-trei pietre sau lespezi uşor tocite folosite ca treaptă, ori prin găuri de ţăruşi dispuşi astfel încât
să poată sugera prezenra uneia sau a mai multor trepte.
Cele mai numeroase bordeie au fost descoperite la Garvăn-Dinogetia (jud. Tulcea), peste 200 8 ,
numere considerabile fiind înregistrate şi în aşezările de la Capidava, Hârşova (aşezarea nefortificată) şi Valu lui Traian. La Garvăn-Dinogetia locuinrele adâncite (îngropate), în general cu o
singură cameră, rar cu două, au fost preferate pe toată perioada de existenţă a aşezării, secolele
X-XII. Ele prezentau un plan dreptunghiular, pătrat, rar trapezoidal, cu suprafeţe ce variau între
5,5-15 m 2 , şi aveau podeaua, fară de nivelul de la care au fost săpate, la -0,60-0,80 m 9 • Bordeiele
7

8
9

Florescu etal. 1958, 139, 152; Florescu 1965, 27; Ştefan etal. 1967,36-39.
Barnea, Ştefănescu 1971, 172. Număr cunoscut pentru anul 1971, mult depăşit acum.
Comşa 1959, 101-11l;Ştefanetal.1967,31;Vasiliu 1991,371-377.
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aveau podeaua din pământ bătătorit sau din straturi de lut, bine rasare, groase de circa 1 cm,
care alternau cu straturi subţiri de cenuşă, rareori aceasta fiind facută din luruială de pământ
galben. Presupusul bordei cu podeaua din "scânduri" (nr. 26), a fost considerat ulterior un hambar
pentru cereale, excluzându-se existenţa podelei din lemn la bordeiele din aşezarea de la Garvăn
Dinogetia10. Aproape toate gropile bordeielor cercetate în aşezarea de aici au fost căptuşite cu
lemn, doar la două exemplare fiind folosită piatra 11 .
La Capidava (jud. Constanţa) locuinţele adâncite sunt prezente în toate nivelurile de locuire
din secolele IX-XI, cu menţiunea că în cele târzii doar ele apar. Acestea aveau o singură încăpere,
în medie de 3 x 4 m, prezentau un plan pătrat sau dreptunghiular, iar adâncimea lor varia între
0,80 m şi 2 m, în această aşezare fiind înregistrate cele mai adânci gropi de bordeie din perioada
analizată, de pe teritoriul Dobrogei 12 • Spre deosebire de Garvăn-Dinogetia, la Capidava, cele mai
multe bordeie aveau groapa căptuşită cu piatră, fiind însă repertoriate, în faza târzie de locuire, şi
cele căptuşite cu bârne de lemn 13 • Podeaua acestora era luruită cu lut galben 14 •
În aşezarea medievală timpurie fortificată de la Hârşova- punctul "Cetate" (jud. Constanţa), ce
a funCţionat de la sfârşitul secolului al X-lea până la sfârşitul veacului al Xl-lea 15 , locuinţele adâncite aveau o singură încăpere, prezentau un plan dreptunghiular (circa 3 x 4,5 m) şi o adâncime
surprinsă de 0,60 m- 0,80 m. Bordeiele aveau groapa căptuşită cu pietre, structură superioară din
lemn, podele din lutuială de pământ galben şi acoperişul din material uşor, probabil trestie 16 .
Şi în aşezarea de la Oltina-"Capul dealului" (jud. Constanţa), în care locuirea a debutat probabil în secolul al IX-lea şi a încetat spre sfârşitul veacului al Xl-lea, locuinţele adâncite aveau
o singură încăpere 17 (pl. 111). Suprafaţa lor medie era de 3,30 x 3,80 m, aveau plan pătrat sau
dreptunghiular, iar adâncimea gropii varia între 0,47 m şi 0,60 m. Nu la toate bordeiele s-a constatat căptuşirea malurilor, iar atunci când exista, aceasta s-a facut cu lemn (la un bordei incendiat
lemnul carbonizat se mai păstra pe o înălţime de 0,45 m, iar în colţuri şi pe laturi se păstrau urmele
stâlpilor de lemn sau chiar resturi carbonizate ale acestora). Structura superioară era susţinută de
un schelet de lemn (au fost identificate între 2 şi 11 gropi de pari), pereţii erau din împletitură
de trestie sau nuiele peste care se aplica lipitură de pământ galben (urme ale acestora au fost identificate în umplutura lor), iar acoperişul din material uşor (stuf, paie, iarbă). În această aşezare,
podelele locuinţelor adâncite, cercetate până acum, erau numai din lipitură de pământ galben, cu
o grosime ce varia între 2,6 cm şi 3 cm. Unul din bordeie prezenta două faze, ambele finalizate
prin incendiu. La reconstruire amprenta a fost păstrată, dar s-au constatat modificări în tehnica
de construCţie (locuinţa mai timpurie avea mai puţine găuri de pari) şi a cuptorului. În podeaua
bordeiului timpuriu se afla o groapă dreptunghiulară, de 0,62 x 0,40 m, adâncă de 0,24 m, lutuită,
acoperită cu un capac din lemn, acum ars (probabil un loc de depozitare).
În cetatea de la Păcuiul lui Soare (jud. Constanţa) au putut fi cercetate doar nivelurile de
locuire corespunzătoare fazei a doua constructive. Acestea sunt în număr de trei, toate încadrânduse în secolul al Xl-lea 18 . Observaţiile din teren au dus la concluzia că locuinţele adâncite au fost
preferate în primele două niveluri de locuire. Acestea aveau o singură încăpere, cu o suprafaţă
medie de 12 m 2 , prezentau un plan dreptunghiular şi erau adâncite circa 0,50-0,80 m. În timpul
cercetării au fost surprinse doar podele din lutuială de lut galben, dar se presupune că atunci când
groapa bordeiului ajungea să se adâncească şi în stratul de nisip de pe insulă, acestea ar fi putut
10
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fi din lemn. Gropile bordeielor de aici au fost căptuşite doar cu lemn, iar observarea urmelor de
pari, la colţurile locuinţei şi pe mijlocullaturilor, documentează un schelet din lemn care să susţină
pereţii de deasupra solului şi acoperişul. Acesta din urmă se pare că era făcut din stuf, iar pe interior
era lutuit 19 •
În timpul cercetării preventive din aşezarea de lângă Medgidia (jud. Constanţa), datată în
prima jumătate a secolului al X-lea, s-a constatat că locuinţele adâncite de aici nu aveau gropile
căptuşite, faptul fiind pus pe seama bunei stabilităţi a solului în care au fost amenajare. Bordeiele
au fost surprinse parţial, cea mai lungă latură fiind de 3,70 m. La unul dintre ele s-a constatat că
intrarea prezenta două trepte 20 • Nici în aşezarea de la Pantelimonu de Sus (jud. Constanţa), în
care locuirea se pare că a debutat la sfârşitul secolului al VIII-lea şi a evoluat până în prima parte a
secolului al X-lea, bordeiele nu aveau malurile gropii căptuşite. Acestea prezentau un plan dreptunghiular sau neregulat, o suprafaţă de circa 11 m 2 , şi podea din lutuială, cu grosimea de 2-3 cm.
La unul dintre ele au fost observate şi amprentele a două găuri de pari 21 •
O locuinţă adâncită din secolul al X-lea a fost descoperită şi la Adamclisi (jud. Constanţa), în
zona extra-muros a cetăţii Tropaeum Traiani, la sud de zidul de incintă. Despre aceasta ştim că avea
formă dreptunghiulară şi vatră din pietre 22 •
Acest tip de locuinţă a fost menţionat şi pentru aşezarea de la Gura Canliei (jud. Constanţa),
încadrată cronologic în a doua jumătate a secolului al IX-lea- secolul al X-lea, unde au putut fi
cercetate parţial două exemplare ale căror gropi aveau malurile căptuşite cu piatră 23 • Pereţi căp
tuşi ţi cu piatră, dar şi cărămizi romane refolosite, aveau şi două locuinţe adâncite descoperite în
aşezarea de la Istria-"Capul Viilor". Suprafaţa lor era de circa 3,80 x 4,1 O m, iar urmele parilor ce
armau căptuşeala din piatră sugerează, totodată, şi o structură superioară sprijinită pe un schelet
din lemn 24 • O situaţie asemănătoare a fost înregistrată la Constanţa, unde în timpul unor cercetări preventive, au fost descoperite câteva locuinţe adâncite, de la sfârşitul secolului al X-lea şi din
prima jumătate a celui următor, care aveau un plan dreptunghiular, cu o medie a suprafeţei de
3 x 4 m, erau căptuşite cu pietre şi cărămizi romane refolosite şi aveau podea din lut bătătorit 2 ~.
Existenţa unor bordeie, ce ar aparţine unei aşezări din secolele X-XI, a fost semnalată şi la NegruVodă (jud. Constanţa) 26 , iar la Castelu (jud. Constanţa) locuinţele adâncite, aparţinând aşezării
din secolele IX-X, erau îngropate circa 0,50 m, aveau malurile căptuşite cu pietre sau lemn şi
podeaua din pământ bine tasat 27 •
Locuinţe adâncite au fost descoperite şi la Isaccea-Noviodunum (jud. Tulcea) în nivelurile de
locuire specifice secolelor XI-XII. Planul acestora era dreptunghiular sau oval, aveau malurile gropilor simple sau căptuşite cu bârne şi podeaua lutuită 28 • La Nufăru (jud. Tulcea), în nivelurile ocupaţionale de la sfârşitul secolului al X- secolul XII, adâncimea acestora varia între 0,50-1,50 m,
prezentau structură din lemn (pari şi bârne), iar în umplutura lor au fost observate aglomerări de
chirpici 29 •
La Mihai Bravu (jud. Tulcea) au fost cercetate preventiv două aşezări medievale timpurii. În
cea de a doua, ce a funCţionat în secolele IX-X, au fost semnalate ambele tipuri de locuinţe, cele
adâncite având podeaua cu circa 0,40-0,60 m mai jos decât nivelul medieval de călcare. Acestea
I'J
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prezentau un plan pătrat, dreptunghiular sau neregulat, cu suprafaţa variind între 12 m 2 şi 15 m 2,
uneori cu laturile marcate de pietre numeroase, şi podea lutuită 30 •
În aşezarea din secolele X-XI de la Tulcea-Aegyssus locuinţele adâncite aveau pereţii căptuşiţi
cu fragmente de ţiglă, cărămidă şi bucăţi de chiup refolosite (în momentul descoperirii se mai păs
trau în elevaţie pe 0,40 m) sau cu bârne. Un bordei cercetat integral prezenta plan dreptunghiular,
cu laturile de 3,80 x 5 m. Aici au fost observate gropi de pari de la structura superioară, iar podelele
erau din lut bătătorit 31 •
La Ostrov-"Piatra Frecăţei" (jud. Tulcea) cercetările au documentat existenţa locuinţelor adâncite în aşezarea din secolele X-XII, dezvoltată şi în zona exterioară a cetăţii romana-bizantine.
Singurul exemplar studiat integral avea suprafaţa de 4 x 4,5 m şi podea din lut galben 32 •
În anii 2010-2011, la Valului Traian (jud. Constanţa), în punctul "Sinancea" a fost cercetată
parţial (doar pe perimetrul ce urma a fi distrus de lucrările la construcţia autostrăzii Bucureşti
Constanţa) o aşezare în care locuirea se pare că a debutat în secolul al IX-lea şi s-a menţinut până
la începutul secolului al XI-lea (datarea este provizorie, materialele fiind încă în prelucrare). Din
informaţiile analizate până acum, cunoaştem că locuinţele adâncite din cadrul acesteia prezentau
un plan pătrat, dreptunghiular sau neregulat, coborau circa 0,50-1 m de la nivelul de călcare medieval, aveau malurile necăptuşite sau stabilizare cu piatră, aproape întotdeauna armată cu pari pe
mijlocullaturilor şi în colţuri, şi o suprafaţă interioară ce varia între 6,5 m 2 şi 13 m 2 (pl. 3, pl. 4/ 1).
Podeaua acestora era din lutuială groasă de 2-4 cm, iar piatra ce îmbrăca pereţii era uneori prinsă
cu lut galben. Prezenţa amprentelor parilor denotă o structură superioară din lemn la numeroase
bordeie (pl. 4/2). Unele locuinţe adâncite prezentau refaceri pe aceeaşi amprentă.
Informaţii referitoare la locuinţele medievale timpurii ne-au oferit şi cercetările preventive desfaşurate la Hârşova, în anii 2013-2014. Acestea au fost prilejuite de realizarea unei noi staţii de
epurare şi au scos la lumină o bună parte dintr-o aşezare nefortificată, cu o locuire ce a debutat
la sfârşitul secolului al VIII-lea şi a încetat în veacul al X-lea, aşadar anterioară celei din punctul
"Cetate". În această aşezare locuinţele adâncite erau mult mai numeroase, comparativ cu cele de
suprafaţă. Acestea prezentau un plan dreptunghiular sau neregulat (pl. 2/2), cu o suprafaţă ce
varia între circa 7 m 2 şi 14 m 2, iar groapa lor cobora de la nivelul de călcare medieval circa 0,50 m
- 0,70 m. La cele mai multe nu au fost observate amenajări pentru stabilizarea malurilor gropii,
însă câteva au fost căptuşite cu pietre. Podeaua era din lutuială de pământ galben, cu grosime de
2,5-5 cm, sau din pământ bine tasat. Existenţa gropilor de pari denotă schelet din lemn pentru
structura superioară, iar cantitatea mare de cenuşă rezultată din arderea unor materiale uşoare,
găsită în umplutura unor bordeie, sugerează amenajarea acoperişului din trestie sau paie şi a pereţilor de la suprafaţa solului în sistemul paiantei. Bucăţile de lipitură cu amprente de trestie şi
nuiele, observate în timpul cercetării, se constituie şi ele în dovezi în acest sens. La unele bordeie a
putut fi observată şi intrarea sub formă de gârlici (pl. 211).
Cercetările preventive solicitate odată cu construirea autostrăzii Bucureşti-Constanţa (A2) au
vizat şi o aşezare medievală timpurie (în acest stadiu al cunoaşterii noastre încadrată cronologic
între sfârşitul secolului al IX-lea şi prima jumătate a veacului al XI-lea) situată la sud de oraşul
Cernavodă (jud. Constanţa), în extravilanul acestuia, şi imediat la sud de valul de piatră. Practic,
unele complexe se aflau la 5,55 m de fortificaţia liniară, în spatele acesteia, fiind cunoscut faptul
că valul de piatră are şanţul spre nord. Aşezarea, cu un număr considerabil de complexe răspândire
până la peste 500 m distanţă de val, a fost cercetată de o altă echipă, noi înregistrând doar complexele apărute în apropierea fortificaţiei, adică cele din limita nordică a aşezării. În perimetrul puncrului respectiv, au fost identificate nouă complexe de locuit, însumând atât locuinţe adâncite, cât
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9,5

m , şi nu aveau malurile gropii căptuşite. Resturile de lemn carbonizat din umplutura unor complexe şi lipsa găurilor de pari (observaţi la o singură locuinţă) oferă indicii despre folosirea lemnului
la construcţia acestora, care probabil aveau ridicată partea superioară pe talpă de lemn. Adâncimea
relativ mică a gropii bordeielor, de circa 0,55-0,65 m, susţine necesitatea existenţei unui schelet de
lemn care să sprijine structura superioară, în exteriorul complexelor nefiind sesizate găuri de pari
ce ar fi putut folosi în acest sens. Podelele bordeielor din aşezarea de la Cernavodă erau din lutuială
de pământ galben sau pământ bine tasat şi aveau o grosime ce varia între 1,5 cm şi 3,5 cm.
Locuinţa de suprafaţă reprezintă al doilea tip de spaţiu de locuit întâlnit în aşezările medievale
timpurii din Dobrogea. Spre deosebire de tipul adâncit, ele au o prezenţă sporadică, probabil şi
pentru că pot fi mai uşor de distrus antropic la momentul construirii bordeielor ulterioare lor, cum
este la Capidava, sau atunci când stratul de locuire este sus, imediat sub vegetal.
Cercetările arheologice au documentat faptul că, în Dobrogea, construcţia locuinţelor de
suprafaţă se făcea pe şir de pietre mici şi mijlocii, pe blocuri ecarisate sau pe talpă de lemn. Rostul
acestora era de a proteja pereţii de umiditatea solului. Rareori, acestea prezentau temelie din pietre
legate cu pământ galben, dispuse pe două rânduri în grosime şi două sau mai multe în elevaţie.
Pereţii erau clădiţi în sistemul paiantă (împletitură de nuiele peste care era aplicată lutuială) sau
erau din lemn. Aceştia erau susţinuţi de un schelet din lemn (ce includea pari cu diametru! de
O, 14-0,20 m cel mai adesea), pe care se sprijinea, totodată, şi acoperişul în două ape, amenajat
probabil într-o tehnică asemănătoare celei prezentate mai sus, când am vorbit despre locuinţele
adâncite. Podelele acestor spaţii de locuit erau din lut bătătorit, din lutuială de pământ galben sau,
mai rar, din lemn.
La Garvăn-Dinogetia, datorită adâncimii mici la care se păstrau şi ca atare distrugerilor la care
au fost supuse în timp, numărul locuinţelor de suprafaţă repertoriate este mult inferior bordeielor.
Marcate prin şirurile de pietre de la baza pereţilor, acestea prezentau un plan dreptunghiular, cu
suprafeţe încadrate între 8,9 m 2 şi 12,3 m 2 când erau cu o singură cameră, respectiv 22,5 m 2 când
aveau două. Deasupra şirului de pietre de la baza locuinţei, erau ridicaţi pereţii, probabil în sistemul
paiantă, după cum documentează bucăţile de lipitură arsă cu amprente de nuiele şi bârne, susţinuţi
de un schelet din lemn, pe care se sprijinea şi acoperişul. Acesta din urmă era probabil amenajat
pe un sistem asemănător cu cel folosit la construcţia locuinţelor adâncite. Podelele locuinţelor de
suprafaţă erau din lut bătătorit 33 •
În aşezarea de la Capidava locuinţele de suprafaţă sunt amintite doar pentru fazele timpurii de
locuire, de la sfârşitul secolului al IX-lea. Ele aveau un plan dreptunghiular, cu o suprafaţă de circa
16 m 2 , pereţi din pietre legate cu pământ şi podea din pământ bine tasat. Pentru unele dintre ele a
fost acceptată posibilitatea existenţei celei de a doua camere 34 •
După cum precizam anterior, în aşezarea nefortificată de la Hârşova locuinţele de suprafaţă
sunt puţin numeroase. Ele aveau plan dreptunghiular, cu un perimetru mediu de 10 m 2 , podea
din lutuială (groasă de 2,5-3 cm) şi structură superioară din lemn şi trestie cu lipitură, uneori cu
talpă la bază.
În aşezarea de la Cernavodă, locuinţele de suprafaţă aveau un plan dreptunghiular, cu un perimetru interior mediu de 10 m 2 , şi podele din lutuială, groase de 2,5-4,5 cm. Lipsa gropilor de par
ne determină să presupunem că acestea au fost clădire pe talpă de lemn. Precizăm că nu au fost
observate temelii din piatră în perimetrul cercetat de noi.
Pe insula Păcuiul lui Soare locuinţele de suprafaţă sunt caracteristice celui de al treilea nivel
ocupaţional, când înlocuiesc bordeiele, pe care le suprapun după o nivelare prealabilă a gropilor
acestora35 • Prezentând în general un plan aproximativ dreptunghiular, media suprafeţelor lor este
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mai mare decât a bordeielor, variind între 13 m 2 şi 20 m 2 • Nu toate locuinţele de suprafaţă descoperite la Păcuiullui Soare aveau şiruri de blocuri ecarisate la baza pereţilor, fapt pus ori pe refolosirea materialului liric la locuinţele posterioare, ori pe construirea lor pe talpă de lemn. De altfel,
neobservarea bucăţilor de lut cu amprente de nuiele în umplutura acestora a dus la presupunerea
că în aşezarea de aici se practica sistemul clădirii pereţilor din lemn. La acest tip de locuinţe,
amprentele stâlpilor structurii superioare se găsesc cu precădere în cele patru colţuri, podelele au
fost amenajare din lut galben (excepţie o locuinţă situată pe nisip unde au fost găsite bucăţi dintr-o
posibilă podea de lemn şi una la care lutul galben a fost aplicat peste un suport din pietre mici), iar
acoperişul a fost realizat pe sistemul constatat la bordeie, cu observaţia că nu a fost exclusă folosirea
unei cantităti, mai mari de lemn 36 •
În aşezarea fortificată de la Hârşova-"Cetate" au fost identificate mai multe locuinţe de suprafaţă decât bordeie 37 • În partea inferioară, acestea prezentau două tehnici de construcţie: cu pereţii
din bârne sau cu temelia din piatră legată cu pământ galben. Un schelet din lemn susţinea pereţii
superiori, clădiţi din împletitură de nuiele peste care a fost aplicată lipitură din pământ galben, şi
acoperişul din material uşor. Locuinţa cu bârne de lemn a fost surprinsă parţial, pe o suprafaţă de
2,70 x 3,50 m, avea podea din lutuială şi intrarea pe partea de vest. Cea cu temelie din piatră avea
suprafaţa de 3,30 x 3,80 m şi podeaua din lutuială. Ambele prezentau numeroase găuri de pari 38 •
Şi la Gura Canliei sunt menţionate resturile unei locuinţe de suprafaţă 39 , iar la Castelu a fost descoperită o locuinţă de suprafaţă cu temelie din piatră, groasă de 0,50 m, în umplutura căreia au
fost observate bucăţi de lutuială cu urme de împletitură de nuiele 40 •
La Murfatlar-Basarabi (jud. Constanţa) a fost descoperită o locuinţă a cărei temelie, cu o înăl
ţime de maxim 1 m la momentul cercetării şi o grosime a pereţilor de 0,40 m - 0,45 m, a fost
realizată din bolovani de cretă prinşi între ei cu mortar din cretă. Suprafaţa interioară a acesteia era
de 2,87 x 2,1 O m, ea fiind prelungită spre sud cu o anexă largă de 0,70 m 41 •
În aşezarea de la Oltina-"Capul dealului" locuinţele de suprafaţă cercetate până acum prezintă
un plan dreptunghiular (cu colţurile rotunjite), au suprafeţe de circa 7,5-11 m 2 şi uneori temelie
din piatră sau lut galben bine tasat (Într-un singur caz s-a constatat că peretele de vest al locuinţei
fusese facut, cel puţin în partea inferioară, păstrată în elevaţie pe 0,43 m, dintr-o lutuială foarte
tare, lată de 0,42 m- 0,50 m). Prezenţa gropilor de pari (după caz, de la două la opt urme) documentează o structură superioară la care a fost folosit lemnul (pl. 112), iar bucăţile de lutuială cu
urme de trestie şi nuiele denotă folosirea acestei modalităţi de construcţie a pereţilor şi, probabil,
a acoperişului. Podelele locuinţelor de suprafaţă din această aşezare sunt doar din lutuială şi au
grosimi de 3--4 cm 42 •
La Limanu (jud. Constanţa) a fost cercetată o locuinţă de suprafaţă cu două încăperi şi cu
temelia pereţilor din piatră43 •
Locuinţele de suprafaţă de la Valului Traian aveau un plan pătrat sau dreptunghiular, uneori cu
colţurile rotunjite, cu o suprafaţă de circa 9-14 m 2 , şi prezentau şi câte zece găuri de pari (pl. 5/1).
O parte dintre acestea aveau temelia din piatră, celelalte au fost, probabil, construite pe talpă din
lemn, eventual pusă pe pietrele ce se înşirau pe limita complexului, pentru protecţie (pl. 5/2). La
unele locuinţe, în interior, a fost constatată existenţa a una-două pietre plate, mai late, plasate spre
centru, ce ar putea reprezenta bază pentru stâlpi de susţinere a structurii superioare; la altele erau
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"Lllmarchi 2009, 118; Talmarchi 2011, 46 .
lrimia 1983, 163.
Panaitescu 1980, 284-285.
Barnea, Ştefănescu 1971, 178; Damian etal. 2009, 125.
Talmarchi, Şova 2013, 96.
Barnea, Ştefănescu 1971, 178.
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aliniate pe centru două găuri de pari. Apariţia bucăţilor de lipitură cu amprente de nuiele şi trestie
în umplutura unui număr semnificativ de complexe de locuit documentează existenţa pereţilor
construiţi în sistemul paiantei. Podeaua locuinţelor de suprafaţă era din lutuială, nefiind observate
amenajări din lemn în acest sens.
Spre partea de nord a teritoriului istro-pontic au fost descoperite locuinţe de suprafaţă în aşe
zarea de la Tulcea, încadrată cronologic în secolele X-XI. Acestea prezentau un plan patrulater, cu o
suprafaţă de circa 8 m 2, iar cantităţile mari de lemn carbonizat şi cenuşă descoperite în umplutura
lor documentează folosirea materialului respectiv la construcţia lor. Lipsa gropilor de pari a dus
la presupunerea că structura superioară era fixată pe tălpi de lemn 44 • O locuinţă de suprafaţă din
această aşezare prezenta două camere, cu diferenţă de nivel de O, 15 m între ele. Pentru construcţia
acesteia a fost folosit lemnul, iar limitele ei însumate erau de 2,60 x 6,20 m, camerele având suprafeţe aproape egale. Una din camere a fost amenajată direct pe stâncă4 '5.
La Isaccea-Noviodunum locuinţele de suprafaţă, prezente în nivelurile ocupaţionale din secolele XI-XII, au fost construite din lemn (brad şi stejar), aveau plan dreptunghiular (latura mare
ajungând şi la 6 m) şi podea de lut (uneori groasă de 8 cm) 46 .
La Murighiol-"Ghiolul Pietrei" (jud. Tulcea), într-o aşezare încadrată cronologic în primele
decenii ale secolului al XI-lea, au fost descoperite doar locuinţe de suprafaţă. Acestea aveau plan
dreptunghiular, cu o suprafaţă de circa 16 m 2 - 20 m 2, şi laturile delimitate de şiruri de pietre47 •
La Nufaru au fost identificate trei locuinţe de suprafaţă, din care una cu plan dreptunghiular, ale
cărei laturi erau de 2,80 x 2 m, a fost cercetată integral. Acestea aveau bază de piatră, structură din
lemn, pereţii construiţi probabil în sistemul paiantă şi podele din lur48 • La Ostrov-" Piatra Frecăţei"
au fost descoperite şi locuinţe de suprafaţă, însă cercetările de până acum au relevat o prezenţă mai
rară a acestora, în raport cu cele adâncite 49 •
La Mihai Bravu au fost semnalate, alături de bordeie, şi trei locuinţe de suprafaţă, însă pentru
unele dintre ele am opta pentru încadrarea în categoria anterioară. Este vorba de acele spaţii de
locuit care au cuptoare scobite în unul din pereţii locuinţei, în pământ galben, fapt dificil de realizat dacă construcţia era ridicată de la nivelul solului sau uşor adâncită'5°.
Fără a încerca să lămurim situaţia (pentru aceasta fiind nevoie de o analiză mult mai aprofundată), în rândurile următoare vom încerca să oferim câteva situaţii întâlnite în timpul săpăturilor
ce se pot constitui în repere/analogii cronologice. La Capidava locuinţele de suprafaţă au fost
identificate în nivelurile de locuire de la începutul aşezării medievale timpurii, secolele IX-X, ulterior fiind preferate doar bordeiele. La acest ultim tip de locuinţă s-au constatat particularităţi în
tehnica constructivă, după cum urmează: cele mai timpurii prezintă o căptuşeală cu piatră facură
fară îndemânare şi fară a folosi pari de lemn; la bordeiele mai târzii parii armează căptuşeala din
loc în loc, oferindu-i totodată şi un aspect mai ordonat, dimensiunea încăperii este uşor mai mare
şi în general are un plan pătrat; cele mai târzii sunt considerate bordeiele ale căror maluri au fost
stabilizare cu dulapi de stejari'5 1•
În aşezarea fortificată de la Hârşova locuinţa de suprafaţă cu temelie din piatră legată cu pământ
galben a fost descoperită într-un nivel inferior celei cu bârne de lemn (din inventarul căreia facea
parte şi o monedă Roman III, cls. B- 1028-1034)5 2 •
44

Vasiliu 1980, 437, 441-442.
Vasiliu, Mănucu-Adameşreanu 1984, 145; Mănucu-Adameşreanu 2010, 303.
46
Şrefan et al. 1954, 177; Baumann 201 O, 19-21.
47
Mănucu-Adameşreanu 1991 b, 366-368.
48
Damian et al. 2007, 117 şi n. 80.
4
'J Mănucu-Adameşreanu, Paraschiv 1999, 79; Paraschiv-Talmarchi, Srănică 2007, 315; Mănucu-Adameşreanu
2010, 129-130.
10
Mănucu-Adameşreanu 1990, 184, fig. 1, 210,216.
51
Florescu et al. 1958, 138; Florescu 1965, 22, 29, 31; Barnea, Srefanescu 1971, 170.
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La Oltina bordeiele cu cuptor scobit pe una din laturi sunt suprapuse de cele cu cuptor din
piatră şi de locuinţele de suprafaţă. La Garvăn-Dinogetia locuinţele de suprafaţă sunt în număr
redus şi pot fi întâlnite cu precădere către perioada de final a aşezării, aşadar în general posterioare
bordeielor 53 • La Păcuiullui Soare din cele trei niveluri de locuire din secolul al XI-lea s-a constatat
că în primele două a fost preferată locuinţa adâncită, pentru ca în al treilea, corespunzător celei de
a doua jumătăţi a secolului, să se generalizeze cea de suprafaţă 54 •
La Hârşova, în aşezarea nefortificată, peste partea de sud a unei locuinţe adâncite cu cuptor din
piatră a fost facută o alta tot cu cuptor din piatră. Aceasta din urmă este suprapusă de un atelier cu
cuptor scobit, atelier care "închide" ieşirea dintr-un bordei, care avea şi el cuptor scobit în una din
laturi si care era abandonat la momentul construirii atelierului. Alte trei locuinţe, toate cu cuptor
din pi~tră, se suprapun parţial. Într-un alt caz, peste colţul de sud-vest al unei locuinţe adâncite
cu vatră deschisă realizată dintr-o placă de pavaj romană refolosită împrejmuită cu pietre, a fost
construită o alta cu cuptor scobit, suprapusă, la rândul ei, de o altă locuinţă cu cuptor din piatră.
La Valu lui Traian întâlnim situaţii de suprapunere parţială a două locuinţe adâncite, ambele
cu cuptor cruţat; respectiv locuinţă cu pereţii căptuşiţi cu piatră, cuptor din piatră şi vatră deschisă
tăiată de o locuinţă ai cărei pereţi au fost căptuşiţi tot cu piatră, dar care prezintă doar vatră deschisă.
Constatăm, aşadar, că analiza după un "şablon" nu este mereu aplicabilă. O retrospectivă asupra
datelor prezentate mai sus relevă faptul că în nivelurile de locuire mai timpurii predomină locuinţa
adâncită. Raţiunea construirii unei locuinţe adâncite pare că a fost dată de avantajele oferite în
timpul construirii şi folosirii ei, dintre care vom puncta câteva. Spre exemplu, atunci când aşezarea
s-a constituit pe un pământ curat, fară straturi de locuire anterioare, acest tip de spaţiu de locuit
putea fi realizat fară o consolidare obligatorie a malurilor gropii. De asemenea, lipsa unor materiale sau cantitatea redusă a acestora (piatră, lemn ere.) era echilibrată tocmai prin realizarea părţii
îngropare care nu impunea amenajări de consolidare. Un alt avantaj constă în aceea că locuinţa
adânciră era mai puţin expusă vânturilor, oferind atât iarna, cât şi vara un confort termic sporit.
Această aqiune era mai evidentă la construcţiile din aşezările plasate pe malul Dunării sau pe văile
largi, mai ales atunci când nu erau protejate de ziduri, care ar mai fi estompat din efectul ei. Mai
puţin expusă era locuinţa adânciră şi privirilor invadatorilor, astfel de evenimente fiind des întâlnire în perioada analizată.
Cele mai multe situaţii relevă că locuinţele de suprafaţă sunt specifice unei/unor faze finale de
locuire dintr-o aşezare, totuşi, după cum s-a observat anterior, în unele siruri ele au fost preferate
în fazele de debut (Capidava), iar în altele cele două tipuri se foloseau concomitent. Ele încep să fie
utilizate simultan cu locuinţele adâncire mai ales din secolul al X-lea, pentru ca în veacul următor
să constatăm că în unele aşezări va fi întrebuinţat ca unic tip de spaţiu de locuit. Motivul clădirii
locuinţelor de suprafaţă îşi poate găsi şi el mai multe explicaţii. Păstrarea vetrei aşezării pe o perioadă
mai lungă de timp duce la dispariţia treptată a pământului curat din cadrul acesteia, impunând
ori amenajări de stabilizare a gropii bordeielor, ori o nivelare a terenului cu vechile construCţii şi
ridicarea unor locuinţe de suprafaţă. Poate fi raţiunea alegerii unui tip de locuinţă în concordanţă
cu adaptarea la teren, la geografia zonei, respectiv la spaţiul existent în cadrul aşezării. Funqiile
economice sau moda timpului puteau determina modificări în gândire, care au dus la transformări
în clădirea spaţiilor de locuit. În unele cazuri, dezvoltarea economică poate imprima şi altă funCţio
nalitate spaţiului de locuit decât cea de bază, acesta începând să fie valorificat şi sub alte forme sau
pentru alte întrebuinţări, care solicitau un acces mai uşor sau posibilitatea unei viitoare extinderi.
Corelând informaţiile despre locuinţe cu acelea despre tipul insralaţiei de foc, constatăm că nu
întotdeauna aceasta din urmă poate fi luară ca reper general, ci eventual punctual într-o aşezare sau
pe un areal restrâns, cel mai bun exemplu în acest sens fiind aşezarea nefortificară de la Hârşova.
51
·
51
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restrânse ale spaţiilor de locuit medievale timpurii, incluzând în general o singură
cameră (în rare ocazii fiind înregistrată o a doua încăpere), denotă că funcţionalitatea principală
era de adăpost, de protecţie. Dintre dotările interioare documentate arheologic amintim cuptorul;
o poliţă lungă cât latura bordeiului şi îngustă sau scurtă şi lată (circa 1,20 x 0,80 m) pe care erau
aşezate vasele (dispusă pe latura de nord sau pe cea cu cuptorul); respectiv groapa de provizii (plasată spre centrul încăperii sau spre una dintre laturi) 5\ cu pereţii lutuiţi sau căptuşiţi cu împletitură de nuiele lutuită, acoperită cu un capac. Dispunerea unor gropi de par, cu un diametru redus
comparativ cu acela al parilor de susţinere ai structurii superioare, poate sugera existenţa unor piese
diverse de "mobilier" care ofereau spaţiului restrâns o mai bună utilitate. Există însă şi situaţii în
care funcţionalitatea de adăpost a fost corelată cu o valorificare economica-gospodărească a spaţiului, în general strict pentru nevoile locuitorilor ei, fară a fi transformată într-un atelier. O astfel
de activitate era măcinatul cerealelor, cel mai elocvent caz fiind cel de la Garvăn-Dinogetia unde
inventarul fiecărei locuinţe cuprindea una sau două râşniţe 56 . Descoperirea unor fusaiole denotă
activitatea torsului, iar împungătoarele de os practica relizării unor obiecte din piele 57 •
Locuinţele medievale timpurii, datorită materialelor din care erau construite, aveau o rezistenţă
mai redusă în timp, fiind utilizate de un număr mic de generaţii, cu condiţia să nu sfârşească întrun incendiu. Lipsa unor elemente la momentul descoperirii (piatra din jurul vetrei unui cuptor,
resturi de pari etc.) indică recuperarea unor materiale de la construcţiile vechi şi refolosirea acestora.
Construirea unei locuinţe poate fi determinată de numeroşi factori (climă, posibilităţile oferite de mediul înconjurător, mijloacele tehnice, posibilitatea economică a beneficiarului, utilitatea
urmărită, modă etc.) şi influenţată de alţii (modul de adaptare la teren din punct de vedere geografic sau al spaţiului existent în cadrul unei aşezări etc.).
Cu certitudine, în acest stadiu al cercetărilor, locuinţa adâncită predomină ca alegere pentru
construcţia unui spaţiu de locuit. Iar pentru teritoriul Dobrogei, în perioada analizată, ea a constituit o bună opţiune şi din punctul de vedere al climei. Aminteam la începutul studiului că experimentele au dovedit că locuinta
de încălzit iarna si
, adâncită (bordeiul) era mai usor
,
, mai răcoroasă
vara. În general, platforma continentală dobrogeană lasă impresia, datorită lipsei zăpezii, unor
ierni blânde, însă vânturile (Crivăţul- geros şi uscat, care determină îngheţuri puternice) aproape
omniprezente determină o percepere a temperaturii mult scăzută comparativ cu cea înregistrată
oficial. Se ajunge la -2JGC temperatură înregistrată, cu un interval al duratei medii de îngheţ de
140-165 zile pe majoritatea teritoriului istro-pontic, respectiv 135-140 zile pe litoral. În schimb,
vara temperaturile ajung uşor la 35-42°C şi în combinaţie cuvântul (Suhoveiul- uscat şi fierbinte)
fac atmosfera irespirabilă 58 •
În secolele VIII-XII tehnica prelucrării lemnului, materialul cel mai des folosit la construcţia
locuinţelor, era destul de simplă. Rezultatele arheologice documentează ca instrumente folosite
în acest sens: toporul (Păcuiullui Soare); tesla sau otic pentru curăţat bradul (Capidava, Păcuiul
lui Soare, Garvăn-Dinogetia); fierăstrău! mic de mână, constând într-o lamă cu dinţi mărunţi pe
una din părţi, cu lăţimea de 1,7 cm şi lungimea de 12,5 cm (Garvăn-Dinogetia); sfredelul pentru
găurit (Garvăn-Dinogetia şi Păcuiullui Soare; cu cel de la Păcuiullui Soare se puteau face găuri
cu diametru! de1,5-1,7 cm) şi dalta pentru despicat (Garvăn-Dinogetia) 59 • Resturile păstrate, cel
mai des carbonizate, documentează folosirea lemnului sub formă de trunchi, rotund natural în
cele mai multe cazuri, cojit şi curăţat de ramuri. Prin intermediul amprentelor de pari păstrate, s-a
observat că în acest sens uneori trunchiul era prelucrat, dându-i-se formă pătrată sau poligonală în
secţiune, în timp ce pentru căptuşirea gropii locuinţei adâncite erau utilizate bârne despicate, mult
ss Ştefan etal. 1967,42,45.
56
Ştefan et al. 1967, 42.
57
Cliante et al. 2012, 294.
ss Posea et al. 2005, 658-660, 663.
59
Florescu 1965, 30; Barnea, Ştefănescu 1971, 288; Diaconu, Vîlceanu 1972, 167-169.
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mai rezistente la presiunea solului 60 • Interesant este de precizat şi faptul că aproape întotdeauna
parii de colţ şi cei de pe laturile locuinţelor au grosimea de O, 14 până la 0,20 m, iar talpa 0,20 m
sau 0,30 m. Tipul de lemn cel mai des precizat în descoperiri este stejarul (Capidava, Garvăn
Dinogetia, Isaccea-Noviodunum), alături de care apare şi bradul (Isaccea-Noviodunum) 61 • Acest
fapt poate fi explicat printr-o bună cunoaştere a proprietăţilor de rezistenţă ale acestora de către
cei ce şi-au construit locuinţele, dar şi prin faptul că stejarul, putrezind mai greu62 , poate fi încă
identificat în complexe. În acest context, merită a fi amintită o practică folosită până nu demult în
zona Bărăganului. Aici oamenii ardeau intenţionat partea parilor care urma a fi îngropată, scopul
fiind de a încetini procesul de putrezire al acestora63 •
În amenajarea acoperişului au fost folosite, după cum menţionam mai sus, materiale uşoare,
precum trestie, stuf, paie, iarbă, crengi, coajă de copac etc. Studiile etnografice au constatat că un
acoperiş din trestie bine facut poate dura 25-30 de ani, iar unul din paie 100-150 de ani 64 •
Un alt material folosit la construcţia locuinţelor în evul mediu timpuriu era piatra. De cele mai
multe ori aceasta era prezentă în stare naturală, fiind vorba de pietre mici şi mijlocii care nu au fost
prelucrate. La Păcuiullui Soare sunt menţionate blocuri ecarisate65 •
În privinţa modalităţii de prindere a materialelor de construcţie, a fost documentată arheologic utilizarea cuielor şi scoabelor de fier la Păcuiul lui Soare, Oltina, Capidava, Hârşova şi
Garvăn- Dinogetia66 •
Cele două modalităţi de concepere a locuinţelor se încadrează în formele arhitecturii domestice
contemporane specifică unui areal vast, răspunzând, totodată, condiţiilor mediului în care au fost
create şi reprezentând soluţii conforme gradului de evoluţie tehnică atins. O retrospectivă asupra
datelor cunoscute ne-a relevat faptul că studierea locuinţelor medievale timpurii din Dobrogea trebuie continuată şi aprofundată, fiind necesară o atenţie sporită la unele detalii legate atât de interiorul acestora (dispunerea obiectelor), cât şi de exterior. Demersul nostru se constituie categoric
într-un bilanţ provizoriu, dar evaluarea progreselor însumate până acum era necesară fie şi numai
pentru a stabili ce este important de urmărit pe viitor.

Considerations Regarding the Types ofEarly Medieval Dwellings in Dohrudja
Archaeological researches performed on the territory of Dobrudja have brought to the attention of the scientijic community numerous relevant data regarding the habitation areas of the Early Medieval Period. Almost
every archaeological excavation envisaging the period between the 8 1h and the 1Jlh century has brought contributions to the topic and the accumulated pieces ofinformation ha ve allowedfor the periodic formulation ofconclusions. lhe in crease, over the last decade, of the number ofsites with early medieval habitation layers, mostly due
to preventive excavations and completed by the opening of new systematic archaeological sites have determined a
widening of the existing database and due to this specialists must verify this database through comparisons and,
when needed, through completion.
lhe present study brings back to attention the dwellings .from the settlements in Dinogetia-Garvăn, Capidava
and Păcuiullui Soare, landmarks without which analyses of the Istro-Pontic area would not be veridical, but
the article shall mainly stress the new discoveries, among which those in Oltina- "Capul dealului·: HârfOVa (both
in the fortified settlement and in the un-fortified one), Pantelimonu de Sus, Valu lui Traian, Cernavodă etc.
By correlating the old and new data, the author performs a classification of the types of dwellings, attempting
to reconstruct each type, and makes observations on the anteriority or posteriority of these types according to site
w Ştefan et al.
(>1

62
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1967, 33.
Barnea et al. 1954, 177; Florescu 1965, 31; Ştefan et al. 1967, 33.
Focşa 1981, 77.
Informarie oferită de dr. Gheorghe Matei (Muzeul Juderean Ialomira), căruia îi mulrumim şi pe această cale.
Bucură 1978, 103-104.
Oiaconu, Vîlceanu 1972, 62.
Florescu et al. 1958, 145 unde se menrionează "cuie din lemn"; Oiaconu, Vîlceanu 1972, 67, n. 27.
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(where such relations could be noted). The construction of a dwelling can be determined by numerous Jactors
(climate, possibilities provided by the surrounding environment, technical means, the owner's economica! means,
the intended use, Jashion etc.) and can be injluenced by other Jactors (the manner in which the construction is
adapted to the terrain from a geographic perspective or the manner in which it is adapted to the area inside a
settlement etc.) A dwelling's main function is to provide shelter, but there are also situations in which this function
was correlated with an economical-household-type valorization ofspace, in general strictly according to the needs
of the inhabitants, up to the point where it becomes a workshop.
No doubt this shall be a temporary report, but evaluating the progress made so Jar is necessary even if only to
establish what is significant and must be followed in the fu ture.

Cristina Paraschiv-Talmatchi
,
Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa
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1

2

Pl. 1. Locuinţe descoperite în aşezarea de la Olrina "Capul dealului": 1. Adâncită, 2. De suprafaţă.
Pl. 1. Dwellings discovered in rhe serdemenr of O Irina "Capul
dealului" : 1. Pir-house, 2 . Ground dwelling.
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Cpl. 41
Pl. 2. Locuinţe adâncite descoperite în aşezarea neforrificată de la Hârşova.
Pl. 2. Pit-houses discovered inside the non-forrified settlemenr of Hârşova.
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1
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Pl. 3. Locuin~e adâncite descoperite în aşezarea de la Valului Traian.
Pl. 3. Pit-houses discovered in the settlement ofValu lui Traian.
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1

Pl. 4 . Locuinţă adâncită descoperită în aşezarea de la Valu lui Traian (1. detaliu cu amprente de pari).
Pl. 4. Pit-house discovered in the setdernenr ofValu lui Traian (1 . detail with post irnprinrs).
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1

2
Pl. 5. Locuinţe de suprafaţă descoperite în aşezarea de la Valului Traian.
Pl. 5. Ground dwellings discovered in the settlement ofValu lui Traian.
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Materiale romane refolosite în aşezări medievale
de pe valea Secaşului (jud. Sibiu)
Claudia Urduzia, Zeno Karl Pinter

Cuvinte-cheie: materiale romane refolosite, aşezări medievale, Secaş, Transilvania, locuinţe adâncite,
cuptoare din piatră, cuptoare în aer liber, cuptoare de olărit, vetre din cărămidă, secolele XII-XIII
Keywords: Roman materials reused, medieval settlements, Secaş, Transylvania, sunken houses, stone
ovens, open-air ovens, pottery ovens, brick hearths, 121" - 131" centuries.

A

n preambulul lucrărilor de construcţie a actualei autostrăzi Orăştie - Sibiu, cu ocazia diagnosticului arheologic efectuat pe traseul acesteia în anul 2011, în judeţul Sibiu au fost identificate 8 siruri arheologice anterior necunoscute. În conformitate cu legislaţia în vigoare, respectiv
Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată (Legea nr. 259/2006) şi
respectiv prevederile Ordonanţei nr. 4312000 privindprotecţia patrimoniului arheologic şi declararea
unor situri arheologice ca zone de interes naţional cu modificările ulterioare (respectiv Legea nr.
258/2006) a fost demarată cercetarea arheologică a acestor siruri, în vederea obţinerii descărcării de
sarcină arheologică a terenului, aceasta fiind procedura legală prin care un teren în care a fost evidenţiat patrimoniu arheologic poate fi redat activităţilor umane curente (OG 43/2000, art. 5, alin.
(2)). În patru din aceste puncte (Miercurea Băi- Cunţa, Miercurea Sibiului II -Valea Gârbovei,
Miercurea Sibiului IV şi Apoldu de Jos- MS 5) cercetarea arheologică a scos la lumină şi complexe
medievale, 1 cele mai noi dintre ele putând fi datate în secolele XII-XIII.
Materialul arheologic recuperat din aceste complexe a constat, în proporţie foarte mare, în
veselă ceramică, la care s-au adăugat, în număr mult mai mic, unelte, piese de harnaşament şi
obiecte de podoabă 1 accesorii vestimentare. S-au remarcat în economia complexelor cercetate un
număr relativ mare de materiale romane refolosite, descoperite în sirurile de la Miercurea Băi Cunţa (MS I)2, Miercurea Sibiului IV3 şi Apoldu de Jos (MS 5) 4 - (pl. 1).
Sirul de la Miercurea Băi - Cunţa, aflat pe duetul actual al autostrăzii Orăştie - Sibiu, la limita
judeţelor Alba şi Sibiu, a tacut obiectul unui studiu amplu în anul 2015 5 • Sirul se află de asemenea
în apropierea râului Secaş, până la care, foarte probabil, se întindea6 , fiind însă cercetată doar
suprafaţa afectată de proiectul investiţional. Apropierea de apă, dar şi celelalte caracteristici favorabile ale terenului explică preferinţa şi revenirea la această zonă în diferite perioade istorice (neolitic,
epoca bronzului, epoca fierului, perioada romană, Ev Mediu), ceea ce a dat un caracter complex
sirului. În Evul Mediu, în secolele XII-XIII, zona a fost ocupată de o aşezare. Din marea majoritate
a complexelor aparţinând acestei aşezări (locuinţe, cuptoare menajere şi de ars ceramica, gropi,
şanţuri) au fost recuperate, alături de materiale specifice perioadei, numeroase materiale de epocă

1

1

Luca etal. 2013,33-74.
Pinter, Urduzia 2015 .
.J Luca 2016; Piso etal. 2014,67-72.
" Pinter et al. 2013, 15-18; Luca et al. 2013, 78-79.
5
Pinter, Urduzia2015.
6
Pinter, Urduzia 2015, 13, pl. 6-7.
2
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romană. În vreme ce unele dintre acestea este posibil să

fi ajuns

întâmplător în aceste contexte,

pentru unele nu putem exclude (re)folosirea intenţionată. Într-o proporţie covârşitoare este vorba
despre materiale de construcţie (cărămizi, ţigle, olane).
Cel mai des întâlnim aceste materiale refolosite, în construcţia cuptoarelor-pietrar 1 cuptoarelor din piatră care încălzeau marea majoritate a locuinţelor cercetate în sirul de la Miercurea Băi
- Cunţa 7 , ca de exemplu la construcţia cuptoarelor-pietrar din locuinţele cx 095, 104 (pl. 2/ 1),
118 (pl. 2/2), 133, 137, 142, 144, 186 b, 219 şi 308 8 , dar şi la construcţia unor cuptoare-pietrar
pentru care nu a putut fi observat şi conturul unei locuinţe: cx 49, 87, 138, 152, 174, 201, 205,
211, 236, 251, 305, 318, 387, 388 şi 448 9 • Pentru cele mai multe dintre exemplele de mai sus,
materialele de construcţie romane apar în cantităţi mici, în stare fragmentară, alături de pietre, dar
sunt şi cazuri când apar în cantităţi mai mari, ca în cazul cx 201 (pl. 3/1-2). În câteva cazuri vatra
din pământ ars observată la baza acestor cuptoare în timpul cercetării 10 este înlocuită de o vatră
din una sau mai multe cărămizi romane 11 , ca în cazul complexelor cx 85 (pl. 3/3), cx 236, 305
(pl. 3/4-6). În multe cazuri, conturarea acestor complexe imediat sub stratul de arătură şi afectarea
lor de lucrările agricole a permis recuperarea a puţine materiale care pot fi asociate clar cu acestea.
Chiar o mare parte a locuinţelor cu astfel de instalaţii de încălzire au un inventar sărăcăcios şi amestecat. Putem cita totuşi materialele din complexele (cuptoare-pierrar sau locuinţe dotate cu cuptoare-pietrar) 118 12 , 119-126 13 , 137 14 , 174 1\ 387 16 şi 388 17 , cu numeroase paralele în complexe şi aşezări din secolele XI-XIII 18 • Materiale romane refolosite au fost semnalate şi în Ungaria,
în comitatul Pest, unde au fost utilizate de asemenea la amenajarea cuptoarelor unor locuinţe 19 •
Complexele au fost datate în a doua jumătate a secolului XII- prima jumătate a secolului XIII 20 ,
iar materialele romane au fost atribuite unuia din sirurile romane din apropiere 21 •
Materiale de construcţie romane întâlnim şi în complexul 400 din acelaşi sit, o locuinţă 1
amenajare medievală de suprafaţă, care era dotată cu un cuptor aproximativ circular în partea de
sud-est şi prezenta câteva zone cu luruială galbenă. Atât vatra cuptorului, cât şi întreaga suprafaţă
a complexului era presărată cu numeroase materiale de construcţie romane 22 (pl. 6). Au fost recuperate de asemenea şi câteva materiale arheologice, din care un fragment decorat cu linii în val, cu
paralele pentru decor, realizare şi formă la MoreştF 3 şi Bratei 24, datate în secolele XI-XIII 25 •
În cuprinsul aceleiaşi aşezări de la Miercurea Băi - Cunţa, au fost găsite frecvent materiale de
construcţie romane refolosite la construcţia cuptoarelor menajere în aer liber (pl. 7). Acestea sunt
în general circulare cu diametrul variind relativ puţin în jurul valorii de 1 m. Majoritatea au vatră
7

Pinrer, Urduzia 2015, 26.
Pinrer, Urduzia 2015, pl. 35, 40, 59, 64, 73, 75, 80, 83, 90.
9
Pinrer, Urduzia2015, pl. 26, 29, 74, 77, 79, 81, 82, 87, 89, 92,101,107.
10
Pinter, Urduzia 2015, 26.
11
Pinter, Urduzia 2015, 82, 122, pl. 29, 89.
12
Pinrer, Urduzia 2015, 36, 101, pl. 60; Urduzia 2016, 56.
Il Pinrer, U rduzia 2015, pl. 61.
1
" Pinrer, Urduzia 2015, pl. 74.
15
Pinter, Urduzia 2015, pl. 79.
16
Pinrer, Urduzia2015, pl. 101.
17
Pinter, Urduzia 2015, pl. 101-102.
18
Horedt, 1984, Abb. 4, 6; Lukacs 1984; Diaconu, 1994; Băcuer 1996; Ioniră 2009, pl. 94, 122, 164, 270-273;
Takics 2010, 147; Koller 2015, 177, 179, fig. 4-5; Pyvovarov etal. 2016, 12, fig. 1.
l'J Koller 2015, 174, 176.
2
" Koller 2015, 169.
21
Koller 2015, 174.
22
Pinrer, Urduzia 2015, pl. 105.
21
· Horedt, 1984, 17, Abb. 6.18.
21
Ioniră 2009, pl. 20.1, 58.3, 59.4-5.
25
Vezi în acest sens şi Horedt 1951, 208.
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pavată

cu ţigle 1 cărămizi romane şi doar în rare cazuri vatră simplă din lut galben sau vatră din lut
bătut, amestecat cu ţigle romane 26 •
Numărul mare al cuptoarelor menajere în raport cu celelalte complexe din aşezare nu surprinde. Cuptoare de lut cu diametru! de 1 m, construite în aer liber, uneori grupate, apar frecvent
în aşezările din secolele X-XII de pe teritoriul Ungariei arpadiene 27 , dar şi din teritoriile vecine 28 •
Acest gen de cuptor era folosit pentru pregătirea hranei, în special pentru copt pâine şi afumatul
cărnii 29 şi forma s-a perpetuat, cu mici modificări, până în zilele noastre, existând în acest sens
suficiente mărturii etnografice sau fotografii de epocă 30 •
Dată fiind adâncimea mică a majorităţii acestor complexe, dar şi utilitatea lor, la Miercurea
Băi- Cunţa au fost descoperite puţine materiale care pot fi asociate clar cu aceste cuptoare. Dintre
cele câteva exemple, putem menţiona totuşi materialul ceramic descoperit în complexele 122-123
(pl. 711), cu paralele la BrateP 1 şi MoreştP 2 , datate în secolele XI-XIII, ceea ce ne îndrumă spre o
datare asemănătoare pentru complexele în cauză de la Miercurea Băi.
Dacă forma şi dimensiunile acestor cuptoare menajere sunt relativ comune zonei şi perioadei,
în schimb amenajarea cu materiale de construcţie romane este mai rară, dar cu apariţii recurente.
Astfel de cuptoare întâlnim în Bulgaria la Pernik (lângă Sofia), într-o aşezare aflată între ziduri, care
include case construite din piatră, mortar şi chirpici, unele prevăzute cu cuptoare din cărămidă
şi două basilici, din care una distrusă în a doua jumătate a secolului VI 33 • La Noviodunum (jud.
Tulcea) regăsim astfel de materiale la construcţia unui cuptor de ars ceramica, având pereţii din
ţigle şi cărămizi, lutuiţi la interior. Materialele recuperate din complex indică o datare a acestuia în
secolul al VI-lea34 •
Dar astfel de materiale, folosite în contexte asemănătoare, întâlnim si
, mai târziu în asezarea
,
de la Branicevo (Serbia). În cadrul aşezării nefortificate, apărută la picioarele fortificaţiei de la
Branicevo odată cu reinstaurarea administraţiei bizantine (începute în primele decenii ale secolului XI), spaţiul dintre case şi zona cuptoarelor a fost pavat cu pietre mici şi fragmente de cără
mizi antice 35 • Complexele sunt datate de la sfârşitul secolului XI la începutul secolului XIII 36 • În
aceeaşi aşezare cuptoarele menajere circulare care nu sunt direct legate de locuinţe sunt realizate
fie din pietre şi cărămizi, fie din lut, iar părţi ale unor clădiri din anticul Viminacium sunt uneori
folosite pentru amenajarea spaţiuluP 7 • Caracteristicile locuinţelor38 din această aşezare sunt asemănătoare cu ale celor descoperite în aşezarea de la Miercurea Băi- Cunţa 39 • Branicevo a fost disputat pe parcursul secolelor XII-XIII de bulgari şi Regatul arpadian şi s-a aflat chiar, spre sfârşitul
perioadei, sub stăpânirea provizorie a celui din urmă 40 .
Mai aproape ca şi zonă geografică, întâlnim astfel de cuptoare la Alba Iulia- sit 4 (autostrada
Sebeş-Turda) 41 , unde au fost cercetate în toamna anului 2016 mai multe exemplare cu vatra alcă16

Pinter, Urduzia 2015, 29.
Takacs 1998, 183; Hungarian Archaeology, 327; Horedt 1984, 34; pentru bibliografia mai amplă a problemei vezi
şi loniţă 2009, 16.
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30
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tuită din cărămizi romane (pl. 8). Datorită faptului că acest sit se află cel puţin parţial într-o zonă
inundabilă, adâncimea de conturarea cuptoarelor de la Alba Iulia- sit 4 a fost cu mult mai mare
decât în cazul celor de la Miercurea Băi - Cunţa (de exemplu: -1,60 m pentru complexul 034,
-1,80 m pentru complexul 78). Ca rezultat, din aceste complexe şi din amenajările legate direct de

acestea a fost recuperat un bogat material arheologic ceramic, constând mai ales în fragmente de
oale-borcan şi de căldări (pl. 8), care datează (cel puţin în etapa preliminară a analizei materialului)
cuptoarele cercetate în secolele XI-XIII.
Un complex asemănător şi chiar mai apropiat geografic a fost cercetat la Apoldu de Jos, dar
asupra acestuia vom reveni mai jos.
În afara cuptoarelor-pietrar şi a cuptoarelor menajere din aşezarea de la Miercurea Băi - Cunţa,
întâlnim materiale de construcţie romane refolosite şi la construcţia celor două cuptoare pentru
ars ceramica (cx 136 şi 114). Cele două cuptoare cu atelierele aferente (cx 044, respectiv 114),
descoperite în marginea estică a aşezării medievale au caracteristici asemănătoare 42 : sunt cuptoare
cu tiraj vertical, bicamerale43 , cu dimensiuni apropiate. Gura de alimentare a complexului 136,
scurtă şi largă, a fost amenajată cu materiale de construqie romane. (pl. 8.1) În afară de fragmentele grătarului spart (în vechime sprijinit pe un perete median), din interiorul cuptorului au
fost recuperate mai multe fragmente ceramice, majoritatea aparţinând unor vase-borcan şi unor
căldări 4 4, care datează complexul în perioada secolelor XI-XIII. În atelierul aferent acestui cuptor
a fost descoperit un fus de coloană romană41 (care prezenta urmele unor încercări de tăiere din
vechime), a cărui prezenţă, credem noi, poate fi cel mai bine înţeleasă dacă avem în vedere caracteristicile celuilalt cuptor cercetat la Miercurea Băi.
Cel de al doilea cuptor de ars ceramică cercetat la Miercurea Băi - Cunţa (complexul 114)
avea grătarul foarte rezistent sprijinit pe un fus de coloană romană fragmentar (pl. 8/2). În partea
de vest a grătarului a fost descoperită o regula romană spartă pe loc, care acoperea o perforaţie
ovală, probabil cu rol de reglare a tirajului. Sub grătar, la demontarea acestuia, a fost descoperit
un cercei 1 inel de buclă 46 , cu numeroase analogii în secolele IX-XI, dar şi în secolul XII4 7 , la
Viscri 48 , Mediaş 49 şi Gârbova 50 şi uneori chiar mai târzii 51 • Considerăm că din acest cuptor (cx
114), provin de asemenea o mare parte a materialelor descoperite în groapa 113, aflată în imediata
apropiere a cuptorului 52 • În această groapă au fost descoperite numeroase materiale arheologice
53
databile în secolele XII-XIII, dar si
, numeroase lentile de cenusă
, si
, cărbune , nici unul din celelalte
complexe medievale învecinate neavând capacitatea sau justificarea pentru a produce asemenea
cantităti
, de reziduri arse.
O serie de cuptoare de ars ceramică, cu caracteristici şi dimensiuni foarte asemănătoare, sunt
cunoscute pe cursul mijlociu şi inferior al Dunării, de la vărsarea Tisei în Dunăre până la vărsarea
acesteia în Marea Neagră, de pe ambele maluri ale fluviului 14 • Cele mai timpurii dintre acestea sunt
atribuite sfârsitului
secolului VII, în vreme ce, cele mai târzii sunt datate în secolul XI 55 •
,
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În vreme ce majoritatea materialelor de construcţie romane sunt refolosite în Evul Mediu la
Miercurea Băi tot ca materiale de construcţie, cum am văzut mai sus, la cuptoare-pietrar, cuptoare
menajere şi cuptoare de ars ceramica, o mică parte ajung să fie refolosite ca şi unelte. Este vorba
de cărămizi romane sparte din vechime, care prezintă şenţuiri şi diverse urme pe una sau ambele
feţe, rezultate în urma ascuţirii unor lame/obiecte metalice. Astfel de unelte au fost descoperite în
complexele 095, 113, 123, 152 şi 308 56 . Astfel de unelte întâlnim şi în alte aşezări ale perioadei,
dar confecţionate din gresie 57 .
Mai multe fragmente de tegulae care au fost tăiate rudimentar pentru a primi formă circulară
au fost probabil folosite ca şi greutăţi. Un astfel de fragment a fost descoperit în complexul 385.
În acelaşi complex a fost descoperit şi un fragment de marmură albă refolosit în Evul Mediu,
când i s-a dat cel mai probabil forma dreptunghiulară. Fragmentul este şlefuit pe cele două feţe
şi o laterală (cel mai probabil din epoca romană), spart pe o a doua laterală şi a fost tăiat rudimentar pe ultimele două (probabil în epoca medievală)5 8 • Liniile fine de pe una din feţe sugerează
refolosirea fragmentului pentru netezirea/lustruirea unor suprafeţe nu foarte dure. Fragmente de
tegulae romane tăiate rudimentar pentru le da formă circulară au fost descoperite şi în complexele
167, 187 b, 355 a (acest fragment este de asemenea perforat) şi un fragment cu formă pătrată şi o
perforaţie doar începută în complexele 122-123 59 .
În ceea ce priveşte sursa materialelor romane folosite în aşezarea de la Miercurea Băi - Cunţa,
în acest caz ea a fost usor de identificat. Asezarea medievală cercetată aici si datată în secolele XII'
'
'
XIII, suprapune o clădire romană de mari dimensiuni (posibil o statio) - (pl. 9). În anul 2011,
înaintea începerii cercetării preventive, se observau la suprafaţa solului cantităţi mari de materiale
romane de construcţie. Este posibil ca în secolul XII situaţia să fi fost asemănătoare, dar chiar şi în
cazul în care aceste materiale romane nu erau vizibile, adâncimea mică la care acestea se aflau trebuie să le fi adus în atentia noilor locuitori încă de la primele interventii. Considerăm că nu numai
'
'
toate materialele de construcţie romane, dar şi o mare parte a pietrei folosite în aşezarea medievală
provine de la ruinele de perioadă romană.
Sirul de la Miercurea Sibiului IV, aflat pe duetul actual al autostrăzii Orăştie - Sibiu, pe raza
localităţii Miercurea Sibiului, se află de asemenea în apropierea râului Secaş, pe malul nordic al
acestuia. Sirul a fost cercetat în anul 2012. Apropierea de apă, împreună cu celelalte caracteristici
favorabile ale terenului a facut ca zona să fie locuită în mai multe perioade istorice: bronz mijlociu
(culturile Wietenberg şi Noua), La Tene mijlociu şi târziu, epoca migraţiilor şi Ev Mediu timpuriu60. Pe baza materialului ceramic recuperat, constând în fragmente din vase-borcan cu formă
şi decor specifice şi din căldări de lut61 , a pieselor de harnaşament 62 , dar şi pe baza monedei de la
Bela III (1172-1196) descoperită în complexul 36763 , cel puţin o parte a complexelor medievale
timpurii pot fi atribuite unei aşezări din secolele XII-XIII. Din marea majoritate a complexelor
aparţinând acestei aşezări (locuinţe, cuptoare menajere şi de ars ceramica, gropi) au fost recuperate,
alături de materiale specifice perioadei, numeroase materiale de epocă romană64 . O mare parte a
acestui material a fost inclus într-o teză de doctorat sustin ură în anul 2016 65 , care se află în curs de
'
'
prelucrare în vederea publicării.
56
57
58
59
60
61
62

61
·
61

65
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Se remarcă între materialele romane refolosite în sit un fragment dintr-o stelă funerară romană
din secolul al II-lea, spartă şi folosită ca materie primă la construcţia unui cuptor-pietrar pentru
66
locuinta
, cx 343 • Pe baza celor mai târzii materiale recuperate din locuinţă, aceasta a fost datată
în secolele XI-XII 67 •
În ceea ce priveşte sursa materialelor romane refolosite în aşezarea medievală de la Miercurea
Sibiului IV ea trebuie căutată printre punctele cu descoperiri romane semnalate în zonă68 • Dintre
toate, punctul La Mălăieşti, localizat la 2,5 km nord-est de comuna Miercurea Sibiului şi la aproximativ 250 m de malul nordic al Secaşului, pe prima terasă a acestuia, pare a fi cea mai probabilă
sursă. Raportat la sirul de la Miercurea Sibiului IV, punctul La Mălăieşti este relativ aproape şi descoperirile anterioare de acolo şi materialele vizibile la suprafaţa solului susţin în mare parte această
ipoteză. La Mălăieşti au fost găsite materiale arheologice din perioadele dacică clasică (secolele 1
a.Chr.- 1 p.Chr.) şi romană (secolele II- III p.Chr.). Printre descoperirile de perioadă romană se
numără un leu funerar şi o serie de piese din calcar provenind probabil de la un mormânt, material
tegular divers şi fragmente ceramice specifice perioadei. Autorii descoperirilor le-am atribuit unei
locuiri romane de tip villa rustica69 •
O situaţie asemănătoare, din aceeaşi perioadă, întâlnim în Ungaria la Tok-Dezser-tdj (comitarul
Pest), unde mai multe pietre de mari dimensiuni, printre care şi pietre sculptate, aduse din unul din
sirurile de perioadă romană din apropiere, sunt refolosite la amenajare cuptorului unei locuinţel 0 •
Sirul de la Apoldu de Jos (MS 5), aflat de asemenea pe duetul actual al autostrăzii Orăştie
Sibiu este plasat imediat la începutul drumului care leagă Apoldu de Jos de Sângătin, dar şi la sud
şi în apropiere de cursul actual al Secaşului. Cercetarea preventivă a avut loc în anii 2012 şi 2013.
Ea a revelat faptul că sirul este mărginit de albiile vechi ale unor cursuri de apă, astăzi în parte dispărute. Zona a fost locuită doar în Evul Mediu şi a fost folosită din nou la începutul secolului XX,
unor cărămidării. În Evul Mediu, zona a fost ocupată de o asezare,
, functionarea
,
,
Pentru instalarea si
atribuită pe baza fragmentelor ceramice aparţinând unor oale-borcan, căldări, ulcioare şi a pieselor
de harnaşament- în special a pintenilor cu spin 71 - secolelor XII-XIII. În unele dintre complexele aparţinând acestei aşezări (locuinţe, cuptoare menajere şi de ars ceramica, gropi, şanţuri) au
fost descoperite, alături de materialele specifice perioadei, şi materiale de epocă romană. Cu mici
excepţii, este vorba despre materiale de construcţie (cărămizi, ţigle, elemente de pavaj). Totuşi,
chiar şi la o privire sumară asupra descrierii complexelor, se observă numărul considerabil mai mic
al materialelor romane (în umplutură sau refolosite în diverse scopuri), în raport cu numărul complexelor şi cu numărul total al materialelor descoperite, faţă de sirul de la Miercurea Băi - Cunţa.
La Apoldu de Jos, într-un singur caz, materiale romane (cărămizi şi tegulae) sunt refolosite ca
şi materiale de construcţie. Este vorba de complexul 1O, o amenajare cu multe pietre şi cărămizi,
care prezintă spre vest un cuptor circular, cu vatra realizată din cărămizi romane fragmentare,
atent îmbinate (pl. Il). Complexul prezintă de asemenea o a doua zonă amenajată din cărămizi,
cu urme de arsură şi la adâncime mai mică decât cuptorul, reprezentând probabil un rest al unui
al doilea cuptor realizat în acelaşi fel. Materialul recuperat din complex constă în fragmente de
vase-borcan ornamentate cu linii duble sau triple, drepte sau în val, incizate superficial pe suprafaţa
vaselor. Analogii pentru decor găsim la Moreşti 72 şi BrateF 3 , cu datare în secolele XI-XIII.
c.c. Luca et al. 2013, 73; Pisa et al. 2014, 67.
r. 7

Pisa et al. 2014, 67.
Luca etal. 2003, 140-141.
'•') Roucan, Luca 2000, 60. Mulţumim colegului Adrian Georgescu, participant la această cercetare, pentru
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în sirul medieval de la Apoldu de Jos regăsim materiale de construcţie romane refolosite ca
unelte. Între acestea se numără un număr relativ mare de elemente de pavaf4 (în formă de pişcot
şi hexagonale) descoperite în complexele 125, 141, 164, 172, 173, 183, 188, 200 a, 212-214, 222
(pl. 12/1), 280, 299, posibil refolosite ca şi greutăţi. Din punct de vedere tipologie, aceste complexe sunt extrem de variate (locuinţe adâncite şi de suprafaţă, gropi de stâlpi, şanţuri, pietrare,
amenajări cu rol nedeterminat), ceea ce nu ajută cu mult la identificarea utilităţii acestor elemente.
La Apoldu de Jos întâlnim şi tegulae romane, rotunjite şi/sau perforate rudimentar75 cum sunt cele
din complexele 125 şi 212-214 (pl. 12/2), care au servit foarte probabil ca şi greutăţi. Aceste materiale romane apar în asociere cu material ceramic specific, cum sunt fragmentele din vase-borcan
din complexul 222 (pl. 12.1), ornamentate cu linii în val cu aplicaţii repetate pe suprafaţă şi cu
numeroase analogii în aşezări din secolele XII-XIII 76 din Transilvania.
Din sirul de la Apoldu de Jos (MS 5), dintr-o locuinţă adâncită (complexul 293), datată pe
baza celorlalte materiale recuperate în secolele XII-XIII, provine şi o monedă romană (pl. 12/3),
dar dimensiunile reduse ale piesei şi faptul că nu prezintă urme de prelucrare secundară fac posibilă
în egală măsură o refolosire (în scopuri necunoscute) şi o mutare accidentală, odată cu celelalte
materiale romane prezente în complex.
Sursa materialelor romane refolosite în aşezarea medievală de la Apoldu de Jos (MS 5) trebuie
căutată între descoperirile de perioadă romană din zonă. Pe teritoriul Apoldului sunt semnalate
mai multe descoperiri anterioare, toate de perioadă romană. Este vorba de un vicus, o vi/la (sau
poate chiar mai multe), două inscripţii (din care una votivă), o necropolă şi un tezaur77 • O. Popa
menţionează urme de ziduri şi material tegular în vatra satului, în punctul Roştaf' 8 • Nici una dintre
aceste descoperiri nu se află în apropierea punctului MS 5, dar, din albiile vechilor cursuri de
apă surprinse în timpul cercetării, au fost recuperate numeroase materiale romane purtate. Aceste
albii ar putea fi sursa cea mai importantă pentru materialele refolosite în aşezarea medievală de la
Apoldu. Tot această ipoteză ar explica şi dimensiunile relativ reduse ale materialelor refolosite în
aşezare, comparativ cu unele din materialele de la Miercurea Băi- Cunţa şi Miercurea Sibiului IV.
Materialele prezentate mai sus relevă un aspect mai puţin tratat al aşezărilor din secolele XIIXIII din Transilvania. Ele nu reprezintă o caracteristică general valabilă a acestor aşezări, dar pot fi
considerate o "nuanţâ' locală ce nu poate fi ignorată. Mai mult decât a considera această "nuanţă"
un rezultat al unor împrumuturi sau al unor cerinţe ale modei vremii, considerăm că acest fapt
(refolosirea materialelor romane în aşezările secolelor XII-XIII de pe valea Secaşului) este rezultatul
unei adaptări fireşti la resursele aflate la dispoziţie. Fenomenul este sesizat în toate locurile în care
aşezări medievale se dezvoltă în apropierea vechilor aşezări romanel 9 • Este de asemenea evident
raportul direct proporţional dintre abundenţa materialului roman şi apropierea sirului de provenienţă. La Miercurea Băi - Cunţa, unde aşezarea medievală suprapune practic sirul roman de mari
dimensiuni şi de amploare arhitectonică, refolosirea materialelor romane este cea mai frecventă,
scăzând proporţional la Miercurea Sibiului (MS IV), pentru a deveni şi mai scăzută în aşezarea de
la Apoldu de Jos (MS 5), unde provenienţa este cel mai greu de identificat în imediata apropiere a
aşezării medievale. Avem deci de-a face cu o situaţie de absolută normalitate şi de un pragmatism
ce nu se leagă de vreo epocă istorică, ci de mentalitatea umană. Romanii înşişi se foloseau de materiale de construcţii din edificii mai vechi, atunci când erau disponibile şi mai uşor de procurat din
construcţii demolate 80 • Este mult mai simplă şi mai puţin costisitoare refolosirea unor materiale
7

~
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de construcţie existente şi la liberă dispoziţie, decât fabricarea sau exploatarea şi transportarea lor
din locuri îndepărtate. Aceeaşi situaţie o reîntâlnim cu un secol sau două mai târziu (faţă de perioada de funcţionare a aşezărilor de pe valea Secaşului) în Ţara Haţegului, unde întregi edificii de
cult medievale sunt ridicate din materiale romane 81 , sau secole mai târziu în restul Transilvaniei,
unde multe biserici romanice sau gotice refolosesc astfel de materiale ca simple materiale de construcţie82, sau din motive apotropaice 83 şi din păcate ne mai lovim de ea şi astăzi, când monumente
protejate prin lege sunt spoliate de locuitorii aşezărilor apropiate, în vederea refolosirii materialului
de construcţie în interes personal, aşa cum s-a întâmplat cu câţiva ani în urmă la Capidava, unde
blocuri fasonate din cheiul portului romano-bizantin au fost dizlocate pentru a fi refolosite în fundaţia unei construcţii contemporane din sat.

Roman Materials Reused in Medieval Settlements
from the Valley of Sec"! (Sibiu County)
7he construction ofthe nowadays Orăştie to Sibiu highway raised in 2011 - 2013 the necessity for archaeological research of a number of sites previously unknown on its track. In Sibiu County from 8 archaeological
sites researched on the present highway's tract, 4 displayed medievalJeatures the latest datingfrom the 121h - 131h
Centuries. A large number of medievalJeatures were thus documented and even larger quantities ofarchaeological materials were recovered in the process. Amongst these a special category is that ofRoman materials reused in
the economy of the medieval settlements. lhey consist mainly of construction materials (bricks, roof tiles, paving
tiles, carved stones), but also (even thought in smaller quantities) pottery and coins.
lhe present paper is concerned with the Roman materials reused in the 12"-131" Centuries Jeatures from three
sites: Miercurea Bdi - Cunţa (conventionally named MS I), Miercurea Sibiului IV (MS IV) and Apoldu de jos
(MS 5), all found on the track ofAl highway and on the valley ofthe small river Secaş. (Pl. 1) lhe paper aims on
one hand to present the various ways in which the materials were reused and on the other to identiJY their source.
Most often Roman construction materials are reused also as construction materials. At Miercurea Bdi Cunţa (MS !) some were found included in stone ovens used for heating sunken houses (Pl. 2) and sometimes
one or more bricks pave the hearth 1 bottom ofsuch ovens (Pl. 3). At Miercurea Sibiului IV (MS IV) a fragment
from a Roman fonerary stone dating from de 2"d Century was found broken and used in the construction of a
stone oven for a sunken house. Often Roman bricks and tiles are found in open-air ovens paving their bottom. In
the site from Miercurea Bdi- Cunţa (MS I) almost all open-air ovens have such hearths (Pl. 6.1 and 7). In the
site from Apoldu de jos (MS 5) we have only one such oven (Pl. Il). Recent discoveries on other highways (A 10)
and in other counties (Alba) have added to the number ofsuch discoveries (Pl. 8).
A special occurrence for the topic is the reuse of Roman materials for the construction of two pottery ovens
found in the site from Miercurea Bdi- Cunţa (MS I). lhey are both two chambered ovens with vertical draught.
One has the grate supported by a median wall (Pl. 9.1), the other by a pillar (Pl. 9.2). lhe mouth of the jirst
oven was built out of Roman bricks, stones and clay (Pl. 9.1). Its grate was found broken and a lot ofpottery
shards (some from clay cauldrons) were found inside. In the workhouse serving this oven a Roman stone column
was found, bearing traces ofan attempt to cut it. Not far from this jirst oven the other one was found (Pl. 9.2).
lhe pillar supporting the grate ofthis other oven was made out ofa Roman stone column, very likely a piece from
the one found in the jirst oven's workhouse.
Besides reusing Roman construction materials for building such Jeatures, they were also used as tools and implements. At Miercurea Bdi- Cunţa (MS I) Roman bricks fragments with many carved lines (Pl. 9.5-6) were found
in some Jeatures, the aspect being the result of sharpening pointed or bladed tools. Several fragments of tegulae
which were rudimentary cut to a round shape were also found and were possibly used as weights. A square shaped
tegula from Miercurea Bdi - Cunţa (MS I) also displays the beginning of what was to be a perforation. Similar
items cut to a round shape and 1 or perforated were also recovered at Apoldu de jos (MS 5) (Pl. 12.2). As weights
81
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·
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were possibly used the roughly 20 pavement tiles found in a Jew Jeatures from Apoldu de jos (MS 5) (Pl. 12.1).
Although their number excludes an accidentally relocation, the variety of the Jeatures where they were discovered
is not of much help in establishing their purpose. Finally another tool made out ofa Roman material, this time
a piece of marble was found at Miercurea Băi- Cunţa (MS I). 7he square item displays traces ofa rudimentary
cutting on two edges and some fine li nes on one side which might suggest it was used to smooth soft materials.
At Apoldu de jos (MS 5) in a medievalJeature a Roman coin was also found, but the small size of the item
and the foct that it does not display any signs of intervention make equally possible an intentiona! use or an
accidental relocation.
When it comes to identifying the source of the Roman materials reused in the three settlements the distance is
equally proportionally to the frequency and dimmensions ofthe items found. In the case ofthe site from Miercurea
Băi- Cunţa (MS I) the medieval settlement overlaps a great-sized Roman building (possible a statio). (Pl. 1O)
It is also the site where highest quantities of Roman materials were found in medieval contexts. In the case of
Miercurea Sibiului IV (MS IV) although the source was not researched on the track ofthe highway it was found
close by, in the point La Mălăiefti, where Roman materials and structures were previously found. At Apoldu de
jos (MS 5) although there are severa! discoveries of Roman structures and materials signalled in the area, none
is found nearby. Du ring the research from 2012 - 2013 fractions ofsome old river beds were observed and with
them large quantities of river-borne Roman materials. We consider these to be the source of the materials used
Apoldu de jos and they justify both the smaller quantities and dimensions of the Roman materials reused there.
As most of the archaeological materials accompanying the reused Roman materials (Pl. 4, 5, 6.2, 7.1, 11,
12.1) and some analogies found so for (Pl. 6.3-6, 8) datefrom 121"-13 1" Centuries, we consider that these materials were reused in this period of time. Recent discoveries increase the number of contemporary examples, so we
have chosen the topic to illustrate what we consider an important local "nuance" of the settlements of the time.
Yet the idea must not be sought in externa! injluences or foshions of the time, but rather, we believe, in simple
pragmatism. We jind many examples in historical regions of Romania, in Serbia and in Hungary, from various
chronological sequences.
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Pl. 1. Localizarea siturilor de la Miercurea Băi- Cunţa (MS I) , Miercurea Sibiului IV şi Apoldu de Jos (MS 5).
Pl. 1. Location of the sites Miercurea Băi- Cunţa (MS I), Miercurea Sibiului IV and Apoldu de Jos (MS 5).
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Pl. 2. Materiale de constructie romane refolosite în locuintele cx 104 si cx
118 de la Miercurea Băi- Cunţa (apud. Pinter, Urduzia 2015).
)

)

)

Pl. 2. Roman construction materials reused in sunken houses 104 and 118
from Miercurea Băi- Cunţa (apud. Pinter, Urduzia 2015) .
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2

4

Pl. 3. Cuptoare-pierrar de la Miercurea Băi- Cunţa : 1-2. Cx 201 -etape de lucru; 3. Cx
85 în timpul curăţării; 4-5-6. Cx 305 la conrurare, curăţare şi respectiv demonrare.
Pl. 3. Stone ovens from Miercurea Băi- Cunţa : 1-2. Fearure 201 - work stages;
3. Fearure 85 during work; 4- 5-6 . Feature 305 vario us work stages.
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Cx 118

Cx 137
Cx 119-126

,__.•1

Cx 387
Pl. 4. Materiale arheologice descoperite la Miercurea Băi- Cunţa în cuptoare-pietrar şi în locuinţe
cu cuptoare-pietrar- complexele 118, 119-126, 137, 174, 387 (apud. Pinter, Urduzia 2015) .
Pl. 4. Archaeological inventory discovered at Miercurea Băi- Cunţa in stone ovens and in houses
with stone ovens- features 118, 119-126, 137, 174, 387 (apud. Pinter, Urduzia 2015).
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Pl. 5. Materiale arheologice descoperite la Miercurea Băi- Cunţa în
cuptorul-pietrar Cx 388 (apud. Pinrer, Urduzia 20 15).
Pl. 5. Archaeological inventory from Miercurea Băi- Cunţa discovered
in stone oven 388 (apud. Pinter, Urduzia 2015) .
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Pl. 6. 1-2. Locuintă/amenaJ· are de suprafată
cu numerose materiale de constructie romane si
material
'
'
ceramic din aceasta- Miercurea Băi- Cunţa (apud. Pinter, Urduzia 20 15); 3-6. Material ceramic descoperit
la Bratei (apud. Ioniţă 2009).
)

)

Pl. 6. 1-2. Surface house/establishment with numerous Roman construction materials and some inventory
-Miercurea Băi- Cunţa (apud. Pinter, Urduzia 20 15); 3-6. Pottery discovered at Bratei -Sibiu County
(apud. Ioniţă 2009).
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Pl. 7. C up toare menajere din aşezarea de la Miercurea Băi- Cunţa amenajate cu materiale de construcţie
romane: 1. Complexele 122 şi 123 în diferite etape de lucru şi materiale din acestea; 2. Complexul 72; 3.
Complexul316 (apud. Pinter, Urduzia 2015).
Pl. 7. Open-air ovens from Miercurea Băi- Cunţa set up with Roman construction materials: 1. Features
122 and 123 in various stages of work and some of their inventory; 2. Feature 72; 3. Feature 316 (apud.
Pinter, Urduzia2015).
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2

Pl. 8. Cuptoare menajere amenajare cu materiale de construcţie romane, cercetate pe autostrada Sebeş
Turda, situl4, campania 2016- aspecte din timpul cercetărilor: 1. Complexul 78; 2. Complexul34 .
Pl. 8. Open-air ovens set up with Roman construction materials researched in 2016 on the
highway Sebeş- Turda- site 4- aspects during the research: 1. Feature 78; 2. Feature 34.
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Pl. 9. 1- 2. Cuptoare de ars ceramica din aşezarea de la Miercurea Băi - Cunp amenajare cu materiale
de construqie romane- complexele 136 şi 114; (apud. Pinter, Urduzia 2015) 3. Cuptor descoperit la
M ă răc in e l e (jud. Dolj)- sec. IX-X; 4. Cuptor de la XoTmn.~a, M. EapaTa (sec. IX-X) (apud. Perrova 2002);
5-6. Materiale arheologice din complexele 113 şi 308 (apud. Pinter, Urduzia 2015).
Pl. 9. 1-2. Portery ovens from rhe setdemenr from Miercurea Băi- Cunţa set up wirh Roman construction
marerials- features 136 and 114; (apud. Pinrer, Urduzia 20 15) 3. Oven discovered at Mărăcinele (Dolj Counry)
- 9'"-10'" Cenruries; 4. Oven from XoTHI'u~a, M. EapaTa (9'"-10'" Centuries) (apud. Petrova 2002); 5-6. Some
invenrory offearures 113 and 308 from Miercurea Băi- Cunţa (apud. Pinrer, Urduzia 2015).
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Pl. 10. 1. Plan general al descoperirilor de la Miercurea Băi- Cunţa- detaliu pe zona clădirii
romane; 2. Clădirea romană- aspect din timpul cercetării (apud. Pinter, Urduzia 20 15).
Pl. 10. 1. General plan of the discoveries from Miercurea Băi- Cunţa- detail on the area of the
Roman building; 2. Aspect of the Roman building during the research (apud. Pinter, Urduzia 20 15).
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Pl. 11 . Cuptor menaj er amenajat cu materiale de construcţie romane, cercetat pe autostrada Orăştie
Sibiu, la Apoldu de Jos (MS 5) în 2012- aspecte din timpul cercetărilor şi material arheologic.
Pl. 11 . Open-air oven set up with Roman construction materials, reserched at Apoldu
de Jos (MS 5) in 2012 - aspects during the research and some of the inventory.
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Pl. 12. Complexe cu materiale de construcţie romane refolosite, cercetate pe autostrada Orăştie-Sibiu, la
Apoldu de Jos (MS 5) în 2012: 1. Complexul222; 2. Complexul212-214; 3. Monedă romană descoperită
în complexul 293.
Pl. 12. Features researched in 2012 atApoldu de Jos (MS 5) with Roman construction materials reused: 1.
Feature 222; 2. Feature 212-214; 3. Roman coin discovered in feature 293.
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Tipuri de vase ceramice din perioada arpadiană, în Scaunul Mureş
Keve Laszl6

Cuvinte cheie: scaunul Mure~, epoca arpadiană, tipuri de vase.
Keywords: Mures Seat, Arpddian Age, vessel types.

ntroducere. Articolul de faţă are ca scop realizarea unei analize tipologice şi cartarea vaselor
ceramice din perioada arpadiană, descoperite pe teritoriul scaunului Mureş. Necesitatea acestui
articol este motivată prin faptul că, până în prezent, nu a fost publicat nici un studiu care să analizeze toate categoriile de vase ceramice folosite în perioada arpadiană în scaunul Mureş. Acest lucru
se datorează în parte volumului redus de cercetări arheologice şi pe de altă parte nepublicării materialelor provenite din periegeze sau cercetări mai vechi . Pe lângă acestea, cercetările arheologice
recente, efectuate de către autorul prezentului articol, au scos la iveală tipuri noi de vase ceramice,
inedite până în acest moment.
Teritoriul investigat de noi cuprinde scaunul Mureş (Marosszek), unitatea teritorial-administrativă formată în valea Mureşului şi a Nirajului. Ca parte a Ţinutului Secuiesc (Szekelyfold),
înfiinţat cel mai probabil din a doua jumătate a secolului al XIII-lea, persistă până la desfiinţarea

I
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Fig. 1. Organizarea administrativă a scaunului Mureş în partea vestică a Ţinutului Secuiesc.
Fig. 1. Administrative structure of the Mureş Seat in the western part ofthe Szekely Land.
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stărilor sociale din secolul al XIX-lea în Transilvania 1• La o privire asupra hărţii administrative a
scaunului Mureş, care cuprinde şi împrejurimile sale, putem constata că, cel mai probabil, teritoriul scaunului (înainte de înfiinţarea acestuia) aparţinuse comitatului Turda în perioada timpurie

a epocii arpadiene (fig. 1).
~
Pe parcursul elaborării studiului de faţă ne-am confruntat cu câteva dificultăţi. In primul, rând
am avut la dispoziţie un număr redus de materiale ceramice. Provenienţa, dar şi modul de descoperire a acestui material, sunt foarte diferite. În majoritatea cazurilor au fost găsite doar fragmente,
de foarte puţine ori vase întregibile. În unele situaţii nu am putut identifica materialul ceramic
rezultat din descoperirile vechi, de la care au rămas doar câteva observaţii sau, în cazurile fericite, şi
ilustraţii. O altă problemă cu care ne-am confruntat a fost încadrarea cronologică incertă a materialului ceramic analizat. O mare parte a fragmentelor ceramice nu provin din complexe închise, ceea
ce ne-a pus în imposibilitatea prelucrării materialului din punct de vedere metodologie, conform
cerinţelor actuale. Pentru o datare mai exactă în cazul complexului Cxl/2007 de la Sângeorgiu de
Mureş-Sub Ghera, am aplicat o metodă modernă de datare, analiza radiocarbonului. În cele mai
multe cazuri în ceea ce priveşte datarea am fost nevoiţi să folosim intervale de timp de două secole
cum ar fi secolele X-XI sau XI-XII. De menţionat ar fi şi faptul că toate fragmentele ceramice
analizate de noi sunt legare de aşezări, niciunul nu provine din morminte, context în care să fi fost
folosite ca ofrandă.
Cercetări şi studii anterioare. În literatura ştiinţifică românească întâlnim foarte puţine
studii care se ocupă cu tipurile de vase şi arealul lor de răspândire în epoca arpadiană pe teritoriul
Transilvaniei. O primă încercare aparţine lui Kurt Horedt, care în 1951 analizează "ceramica slavă"
din Transilvania între secolele VII-XII, bazat pe un lor provenit mai ales din descoperirile izolate,
doar în cazuri rare din săpăturile arheologice. Pe lângă aspectul tehnologic şi ornamentaţie, a fost
luat în considerare şi criteriul morfologic, fiind separate mai multe forme: vasul borcan, vasul mic,
srrachina, vasul sferic, plosca de lut şi căzănelul de lut. Din punctul de vedere al răspândirii la orizontală, locurile de descoperire cu "ceramică slavă" din secolul al VII-lea până în secolul al XIII-lea
sunt tratate unitar şi trecute pe aceeaşi hartă 2 • De numele lui Lukacs Amal se leagă un studiu despre
cartarea căldărilor de lut pe teritoriul României, rară să se ia în considerare diferenţele ripologice 3 .
În 1995, Nicolae-Marcel Simina trece în revistă tipurile de vase întâlnite în cadrul aşezărilor de "tip
Ciugud": vasul borcan, strachina (castron), căzănelul de lut, plosca şi vasul cu gât cilindric canelar4 •
Din zona noastră de studiu Kurt Horedr a publicat rezultatul cercetărilor arheologice de la Moreşti.
În volumul al doilea al monografiei este publicat materialul ceramic din epoca arpadiană 1 . Din acel
moment, studii semnificative referitoare la ceramica din regiunea noastră nu au mai apărut. Totuşi,
putem semnala câteva volume care tratează materialul ceramic arpadian din aşezări importante din
Transilvania6 • Pe lângă acestea, există cercetări care s-au concentrat pe epoca medievală timpurie din
nord-vestul României, analizând între altele şi ceramica epocii arpadiene timpurii 7 •
În mediul ştiinţific maghiar, graţie muncii lui Miklos Takacs, au apărut studii importante referitoare la principalele categorii de vase ceramice din Bazinul Carpatic. Unele studii se ocupă în
mod special de căldările de lut şi caracteristicele tipologice ale acestora 8 , altele de cartarea vaselor
ceramice din perioada arpadiană timpurie în Bazinul Carpatic 9 •
1

Pal-Amal 2004, 7.
Horedr 1951, 189-232.
' Lukâcs 1984, 320-330.
'Simina 1995,109-119.
' Horedr 1984.
(, Harhoiu, Balrag 2006; loniră 2009; Pinter, Urduzia 2015.
7
Cos ma 2002; Sranciu 2003, 249-316; Băcuer-Crişan 2014.
8
Takics 1986; Takics 2010, 139-154; Takacs 2012a, 229-269.
') Takacs 1997, 69-1 03; Takics 20 12b, 405-500.
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Analiza tipologică şi răspândirea la orizontală a vaselor. Cu ajutorul cercetărilo r vechi, completate cu cercetările noastre, am reuşit să identificăm doar 9 localităţi cu 19 puncte cu descoperiri
de fragmente ceramice databile în epoca arpadiană.
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Tabell. Aşeză ri din scaunul Mureş ş i categoriile de vase întâln ite .

Ho redt 195 1, 190; Lazăr 1995, 35 .
Materi ale aflate în coleqia Muzeului Judeţea n M ureş.
3
Descoperire i zo l ată, do n ată Muzeului Judeţea n M u reş
de către Balizs Ăldo r Csaba.
4
H oredt 1984, 25-26, Abb. 12- 13.
5 H oredt 1984, 18, Abb. 7/6- 18.
6
Ho redt 1984, 19,Abb. 8/ 1-11.
7
Horedt 1984, 18, Abb. 7/1 - 5.
8
Hored t 1984, 19, Abb. 8/1 2, 16- 18.
9
H ored t 1984, 15- 17, 29-30, 37, Abb. 4-6, 15- 16,
20, 23 .
10
H ored t 195 1, 202; Lază r 1995,2 10.
11
Lazăr, O p r iş 1989, 96-97, fig. 4/8- 9; Lază r 199 5,
211.
12
Szekely 1959, 187- 188; Zrinyi 1976, 23; Lază r
199 5, 212. Studiul de faţă se b azează pe fragmentele
1

2

ceramice ined ite, rezul tate din cercetăr il e efectuate în
2007 si 2009 de către subsemnatul.
'
13
Szekely 1959, 188- 189, fig. 3/4,6,8; Zrfnyi 1976,
23; Lază r 1995,2 12.
14
Materiale inedite, aflate în coleqia M uzeului Jud eţean
Mu reş. Ele provin din cercetă ril e arheologice efectuate
în 201 5 ş i 20 16 de căt re Cs6 k Zsolt ş i subsemnatul la
castelul Miriaffi.
15
Uszl6 2010, 159-169 .
16
Materiale inedite, afla te în coleqia Muze ului Jud eţean
Mureş. Ele provin d in pe ri egeză de teren efec tu ată de
căt re arheologii Muzeului Jud eţea n M ureş în 2011.
17
D o uă fragmente de că ld are de lut inedite, aflate în
coleqia Muzeului Judeţea n M ureş .
18
D o uă fragmente ceram ice inedi te, rezu ltate din săpă
turile arheologice de la Sâ n văsi i d in 2009.
19

Bogdan 1967, 80; Liszl6 2008, 155-165.
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Din cauza cantităţii reduse de fragmente ceramice provenite din complexe închise, este evident
că nu s-a putut obţine o datare mai exactă. Datorită acestor carenţe, vom pune accentul în primul
rând pe tipurile de vase întâlnite şi pe aria lor de dispersare. Ţesturile, ca obiecte de lut, nu constituie subiectul cercetării noastre. Descoperirile modeste ne-au determinat să folosim o singură hartă
pentru toate tipurile de vase ceramice pe parcursul epocii arpadiene. În scaunul Mureş am reuşit
să identificăm următoarele tipuri de vase (Tab. 1, pl. 1): 1.1. vase borcan; 1.2. vase cu gât canelat;
II. castroane; III. căldări de lut; IV. vase de tip butelie; V. tăviţe din lut. În cazul tipurilor de vase
1.2, II şi IV, având la dispoziţie doar fragmente, propunem o reconstituire bazată pe formele folosite în epoca arpadiană. Vasele ceramice reconstituite, ilustrate în tabelul tipologie (pl. 1) şi pe
harta scaunului Mures, au caracter demonstrativ.
'

f 1. Vtzse borcan
Vasele borcan reprezintă cea mai importantă şi răspândită categorie de ceramică din aşezările
din scaunul Mureş. După datele statistice, din cele 19 puncte cu descoperiri cu material ceramic,
ele nu sunt menţionate în doar 2 cazuri. Absenţa lor de la Livezeni şi Sângeorgiu de Pădure se
datorează probabil lipsei cercetărilor mai ample de teren. În localităţile respective, deocamdată, au
fost semnalate doar fragmente de căldări de lut, ca descoperiri izolate. Din punctul de vedere al
formei, sunt foarte variate, de la formele simple timpurii cum ar fi cele de la Târgu-Mureş-Cetate
(pl. 311) 10 şi Sângeorgiu de Mureş-Cimitirul romano-catolic 11, până la forme mai evoluate cum ar
fi cele de la Moreşti-Citfalău 12 •
Din punct de vedere cronologic, sunt importante complexele Cx 1 şi Cx2 din punctul Sub
Ghera de la Sângeorgiu de Mureş. Pe fragmentele ceramice provenite din complexul Cx1/2007 de
la Sângeorgiu de Mureş-Sub Ghera sunt executate ornamente considerate mai timpurii, ca banda
vălurită şi orizontală, dar în aceeaşi timp şi liniile vălurite şi cele orizontale. Este prezent decorul
efectuat cu rotiţa dinţată, care apare în a doua jumătate a secolului 11. Impresiunile oblice au o
largă utilizare din secolul XI. Pentru o datare mai exactă a complexului Cx1, am efectuat o analiză
de radiocarbon dintr-un os animalier la Institutul de Cercetări Nucleare al Academiei Maghiare
din Debrecen. În urma analizelor au rezultat două intervale de timp posibile: 1020-1050 şi 1080116013. Conform analizelor de radiocarbon, complexul Cx1 se încadrează cronologic în prima
jumătate a secolului XI sau la sfârşitul secolului XI şi până la mijlocul secolului XII. După decorul
întâlnit pe fragmentele ceramice şi după forma vaselor, noi propunem o datare a complexului Cx1
în secolul XI.
Asemănător ceramicii din complexul Cx 1/2007, întâlnim şi pe ceramica din complexul
Cx2/2009 de la Sângeorgiu de Mureş-Sub Ghera banda vălurită, banda orizontală, linii vălurite,
linii orizontale, decorul cu rotiţa dinţată şi impresiunile oblice. Faţă de complexul Cx 1, în complexul Cx2 arderea oxidantă a vaselor este mai completă, iar buzele vaselor în majoritatea cazurilor
sunt evazate puternic (pl. 4/ 1). Pentru încadrarea cronologică a complexului Cx2 am propus o
datare mai târzie decât în cazul complexului Cx 1 şi anume sfârşitul secolului XI, început de secol
XII.
!2. Vtzse cu gât cilindric canelat.
Vasele cu gât cilindric canelat reprezintă o categorie rar întâlnită la noi. Asemenea vase s-au
găsit la Moreşti-Podei, Moreşti-Borsofold şi Sângeorgiu de Mureş-Sub Ghera. Cu cele trei locuri de
descoperire, ele însumează 16% din totalitatea punctelor cu material ceramic.
10

Liszlo 2008, 155-165.
Liszl6 2010, 167, pl. 2.
12
Horedr 1984,23-26, Abb. 12-13.
u Proba nr. 7: DeA-2006.1.1 - 1020-1050, 1080-1160 cal AD la (calibrat cu software-ul Calib 6.1.1
RADIOCARBON CALIBRATION PROGRAM)
11
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La Moreşti-Podei se cunosc ambele variante ale acestui tip de vas, cele cu urechiuşe şi cele fară
urechiuşe (pl. 2/1, 3). Un exemplar s-a găsit şi în complexul Cx2/2009 de la Sângeorgiu de Mureş
Sub Ghera (pl. 4/2). Fără dorinţa de a intra în clasificarea vaselor cu gât cilindric, am aminti prezenţa unui exemplar fară canelură de la Moreşti (pl. 2/2).
Întrebuinţarea vaselor cu gât canelat nu a fost elucidată nici la ora actuală, potrivit unor ipoteze
ele fiind folosite pentru prelucrarea şi depozitarea unor produse din lapte 14 • Canelurile de pe gâtui
vasului au permis fixarea şi legarea textilei care acoperea vasul cu o sfoară sau cu un şnur de piele 15 •
Exemplare ornamentate similare cu cele de la Moreşti întâlnim cel mai aproape la Gorneşti
(jud. Mureş): ele sunt decora te cu o linie vălurită în canelură. Din Transilvania propriu-zisă, în
afara zonei noastre de studiu, cunoaştem vase cu gât canelat din secolele X-XI de la Dăbâca (jud.
Cluj) 16 , Cluj-Mănăştur 17 , Vinţul de Jos 18 , Lopadea Nouă 19 , lernut 20 şi varianta cu urechiuşe de
la Viile Tecii 21 (jud. Bistriţa-Năsăud). Un exemplar fară urechiuşe a fost găsit şi în secuime, la
Sâncrăieni (jud. Harghita) 22 , însă provine dintr-un orizont cronologic mai târziu. Cronologic,
aceste tipuri de vase au fost utilizate mai ales în epoca arpadiană timpurie.
Il. Castroane
Castroane de formă tronconică, asemănătoare ghivecelor de flori, au fost găsite cu ocazia săpă
turilor recente efectuate de noi la Sângeorgiu de Mureş în punctele Cimitirul nou romano-catoli?- 3
şi Sub Ghera (pl. 4/3). Ele fac parte din categoria de vase rar întâlnite. Fragmentul de la Cimitirul
romano-catolic are buza trasă în sus şi dreaptă, iar fragmentul de la Sub Ghera are buza evazată şi
uşor îngroşată. Acesta din urmă provine din complexul Cx2/2009. Nu am întâlnit subtipul acestui
vas cu buza trasă spre interior. Sunt caracteristice perioadei arpadiene timpurii.
III. Căldări de lut
Pe harta de răspândire a căldărilor de lut din România, întocmită de Antal Lukacs în 1984,
figurează doar un singur loc de descoperire din zona noastră de studiu, cel de la Moreşti 24 • De
atunci acest număr a crescut la 11, ceea ce înseamnă 58% din totalul punctelor de descoperire.
După cea mai recentă tipologie a căldărilor de lut din Bazinul Carpatic, am reuşit să identificăm 2
tipuri diferite. Primul tip îl întâlnim la Corunca (pl. 3/2): are formă de castron şi se încadrează în
tipul Il/A Takacs 25 • Al doilea tip de căldare de lut este cel mai frecvent întâlnit la noi şi are forma
asemănătoare căldărilor confecţionate din metal. Ele sunt identice formei 11/D Takacs 26 • Subtipul
liDia are corpul conic, cu pereţii drepţi, uşor înclinaţi în partea unde se termină buza şi fundul
rotunjit; îl găsim frecvent la Moreşti (pl. 2/4) şi Sângeorgiu de Mureş. Subtipul IID2a îl întâlnim
de asemenea la Moreşti (pl. 2/5). Buzele căldărilor din lut de la Târgu-Mureş, Sângeorgiu de
Pădure şi Sânvăsii sunt foarte fragmentare; ele sunt profilate spre exterior. Urechile căldărilor au
fost create prin lăţirea buzei spre interior şi sunt prevăzute cu două găuri pentru sfoară, cu ajutorul
cărora erau atârnate. De obicei găurile urechilor de la căldare sunt rotunde. Căldările de lut erau
14

15
16
17

18

19
20

21

22
23
21

25
26

Wolf 2006, 52.
Gomori 2002, 43, nota 184.
Iambor 1986, 594, 597, pl. 1, pl. 4/1-6; Iambor 2005, 372, pl. 43.
Iambor 1986, 596, pl. 3/12.
Năgler 1977, pl. 2/9.
Takacs 20 12b, 442, 1 terkep.
Takacs 20 12b, 442, 1 terkep.
Informaţia de la doamna G. Rădulescu.
Takics 2012b, 443, 1 terkep.
Laszl6 2010, 169, pl. 4/3.
Lukacs 1984, 322, fig. 1.
Takacs 201 O, 140, Abb. 1; Takacs 20 12a, 258, 1. abra.
Takics 2010, 140, Abb. 1; Takacs 2012a, 258, 1. abra.
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larg utilizate şi în zona noastră de studiu, din punct de vedere cronologic perpetuându-se în toată
perioada arpadiană.

IV Vase de tip butelie.
Vasele de tip butelie reprezintă cea mai rară categorie de vase în tot Bazinul Carpatic. În scaunul Mureş până acum s-au găsit două fragmente, în punctul Sub Ghera de la Sângeorgiu de
Mureş (pl. 4/4-5). Exemplarele fragmentare reprezintă 16% din totalul punctelor de descoperire.
După fragmentele existente am încercat şi reconstituirea formei vasului iniţial, rezultatul fiind
două variante de vase. Prima variantă ar fi plosca de lut (tipul IVA), iar a doua variantă ar fi
urcioruFl (tipul IVB). Ambele variante sunt caracteristice perioadei arpadiene timpurii. Vase de
tip butelie cunoaştem în Transilvania de la Alba Iulia 28 , Cluj-Napoca-Str. Victor Deleu 29 , Miercurea
Băi-Cunţa 30 etc. În cazul nostru avem de-a face cu fragmente de urcioare. Primul fragment este
prevăzut cu caneluri şi face parte din complexul Cx2/2009, datat de către noi la sfârşitul secolului
al XI-lea şi începutul secolului al XII-lea. Un fragment asemănător ar putea să fie cel de la ClujMănăştur31. Al doilea fragment provine din apropierea complexului Cx 1, complex a cărui datare,
cu ajutorul analizei de radiocarbon, are în vedere secolul al XI-lea. Banda dreaptă şi împunsăturile
oblice cu pieptenele ca şi decor nu împiedică încadrarea lui în secolul al XI-lea.
V Tdviţe de lut.
Singurele exemplare care s-au găsit în zona noastră de studiu provin de la Moreşti (pl. 2/6).
Dimensiunea tăviţelor de la Moreşti variază între 10-30 cm diametru. Ele au fost încadrate cronologic greşit de către Kurt Horedt în secolele XII-XIII 32 . În raportul de săpătură din 1955 Horedt
menţionează lipsa tăviţelor de lut din bordeiele din secolele XI-XIP 3. În raportul din 1959 se
semnalează prezenţa unui fragment de tăviţă dintr-un bordei din punctul Ciurgău, dovedind contemporaneitatea cu ceramica de "factură slavă" (secolele XI-XII) 34 .
În Transilvania tăviţe de lut dintr-un orizont cronologic mai târziu (secolele XII-XIII) sunt
semnalate la Hărman-Dealul Lempe( 5 şi Bratei. În legătură cu exemplarele fragmentare de la
Bratei, A. Ioniţă nu exclude însă posibilitatea ca ele să fi ajuns accidental în complexele medievale,
aparţinând de fapt aşezării de secol VIII 36 . După părerea noastră, şi în cazul tăviţelor de lut de la
Moreşti există posibilitatea ca ele să fie anterioare perioadei arpadiene.
Concluzii. Dacă ne uităm pe harta de răspândire a principalelor categorii de vase din scaunul
Mureş, putem constata că cele mai multe tipuri de vase se concentrează la Sângeorgiu de Mureş,
respectiv la Moreşti (pl. 6). În aria ambelor localităţi s-au identificat câte 6 puncte cu descoperiri
ceramice din perioada arpadiană. Din cauza punctelor cu descoperiri ceramice foarte puţine, concluziile noastre vor fi mai mult generale. Comparând harta locurilor de descoperire a materialului
ceramic cu harta localităţilor arestate în decima papală dintre anii 1332-1334 (pl. 5) constatăm o
diferenţă enormă în ceea ce priveşte densitatea aşezărilor. 6 dintre localităţile cu descoperiri ceramice se află lângă râul Mureş sau în apropierea acestuia. Două localităţi avem lângă râul Niraj şi o
Pentru urcior pentru perioada medievală timpurie unii folosesc şi termenul de vas amforoidal, v. Băcuer-Crişan
2009, 69-87; Băcuer-Crişan 2014, 74-75.
28
Berciu 1957, 343-346, pl. l.
2
') Ţiplic et al. 2004, 197, 202, fig. 4/a.
10
Pinrer, Urduzia 2015, 77, 89, pl. 25/1, 42111.
il Iarnbor 1986, 596, pl. 11 .
.J 2 Horedt 1978, 66; Horedt 1984, 42-43. Critica monografiei Moreşti 2 vezi la Bona 1985, 223-236.
13
·
Horedt 1955, 645 .
4
.1
Horedt 1959, 85 .
.Js Alexandrescu et al. I 97 3, 232-233, fig. 3.
16
·
loniră 2009, 34, pl. 14, 89 şi 195.
27
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singură localitate lângă râul Târnava Mică. În schimb, pe harta aşezărilor arestate documentar în
secolull3/decima papală, cele 43 de localităţP 7 sunt repartizate uniform pe tot teritoriul scaunului
Mureş. Această diferenţă de densitate, în defavoarea locurilor de descoperiri cu material ceramic
din perioada arpadiană, se datorează în mare măsură şi lipsei cercetărilor de teren.
În arealul nostru de interes am reuşit să identificăm următoarele tipuri de vase: vase borcan;
vase cu gât canelat; castroane; căldări de lut; vase de tip butelie (urcior); tăviţe din lut.
O noutate este castronul mic de formă tronconică, asemănător ghiveciului de flori şi vasul de
tip butelie de la Sângeorgiu de Mureş. Pe lângă aceasta, o noutate o constituie căzănelul de lut sub
formă de castron de la Corunca. Tipurile de vase şi zona lor de răspândire, aşa cum sunt prezentate ele în acest studiu, sunt reflectarea stadiului actual al cercetărilor, situaţie care cu siguranţă se
modifică în paralel cu dezvoltarea interesului faţă de acest subiect şi rezultatele cercetărilor care vor
urma.

Arpadian Age Ceramic Vessel Types from Mure1 Seat
7he present study focuses on the types ofceramic pots dated to the Arpddian Age in the a rea ofthe Mureş Seat.
7he origin, but also the manner ofdiscovery ofthe ceramic material in the researched a rea is very diverse. In
the majority ofcases archaeologists discovered pottery fragments and very rarely reconstructable pots. In some cases
we were unable to identify the ceramic material found during the old excavations, only documented by severa!
observations and, in fortunate situations, by illustrations as well. With the aid of old excavations completed by
our researches, we managed to identify only 9 settlements with 19 ceramic discovery points, fragments that can
be dated to the Arpddian Era.
Another issue was to provide more precise chronological identifications of the ceramic material, and this
remains an unsolved problem. 7he majority of the receptacles is represented by the jar-type ofpots. In the area
under discussion we managed to identify the following types ofpots: jar-type pots, pots with grooved neck, clay
cauldrons, jug-type pots, and clay trays. A novelty is the small tronconic bowl, similar in shape to a jlower pot,
and the jug-type pot from Sângeorgiu de Mureş.
As presented in this study, the types ofpots and their distribution area reflect a stage of research that will
certainly change in the light offu ture researches.

Keve Laszl6
Muzeul Judeţean Mureş
Târgu Mureş, ROU
laszlokeve@yahoo.com
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Pl. 1. Tipuri de vase din perioada arpadiană întâlnite în scaunul Mureş .
Pl. 1. Types of vessels from the Ărpadian period known so far in the Mureş Seat.
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Pl. 2. Moreşti-Podei, fragmente ceramice din perioada arpadiană (după Horedt 1984- fară scară).
Pl. 2. Moreşti-Podei- pottery fragments from the Arpadian period (after Horedt 1984- without scale) .
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Pl. 3. Târgu-Mureş-Cetate, vas borcan; Corunca, căzănel de lut.

Pl. 3. Târgu Mureş-Cetate- jar-vessel; Corunca - clay cauldron.
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Pl. 4. Sângeorgiu de Mureş-Sub Ghera, fragmente ceramice din perioada arpadiană.
Pl. 4. Sângeorgiu de Mureş-Sub Ghera- pottery fragments from the Ărpadian period.
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Pl. 5. Localităţi arestate documentar în
secolul al13-lea ş i respectiv în decima papală
dintre anii 1332-1334 în scaunul Mureş .
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Pl. 5. Localities documented in the 13'"
century and respectively in rhe papal tirhe
from 1332-1334 in the Mureş Seat.
1. Târgu-Mureş (Marosvasarhely); 2.
Sângeorgiu de Mureş (Marosszentgyărgy); 3.
Curteni (Udvarfalva); 4. Sântana de Mureş
(Marosszentanna); 5. Sâncraiu de Mures
(Marosszenrkirily); 6. Nazna (Naznanfalva);
7. Porumbeni (Galambod); 8. Herghelia
(Mezomenes); 9. Culpiu (Mezokolpeny);
10. Sincai (Mezosamsond); 11. Mădăras
(Mezomadaras); 12. Fânare (Fekete); 13.
Band (Mezoband); 14. Hărrău (Harc6); 15.
Păn e t (Mezopanit); 16. Oroiu (Szekelyuraly);
17. Berghia (Mezobergenye); 18. Sântioana
de Mureş (Csittszentivan); 19. Ungheni
(Nyaridto); 20. Nicoleşti (Kaposztasszentmikl6s) ; 21. Corunca (Koronka); 22. Ernei
(Nagyernye); 23. lvăneşti (Kebeleszentivan); 24. Murgeş ti (Nyaradszentbenedek); 25 . Sânvăsii (Nyaridszendaszl6);
26. Lăureni (Kisszendorinc); 27. Beu
(Szekelybo); 28 . Căluşeri (Szekelykal); 29.
Mirreşti (Nyaridszentmarton); 30. Hodoşa
(Szekelyhodos); 31. Bâra (Berekereszn1r); 32.
Sărăreni (S6varad); 33. Eremieni (Nyaradszentimre); 34. Sântana Nirajului (Nyaradszentanna) ; 35 . Sânsimion (Nyaridszenrsimon);
36. Şteraneşti, parte a lo cal irării Trei Sate
(Szekelyszentistvan, Harmasfalu resze); 37.
Cioc, parte a l oca litării Trei Sate (Cs6kfalva,
Harmasfalu resze); 38. Troira (Szentharomsag);
39. Gălăreni (Szentgerice); 40. Roteni
(Harasztkerek); 41. Vălenii (Szekelyvaja); 42 .
Suveica (Szoverd); 43. Fântânele (Gyulakura).
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Pl. 6. Diffusion area of the main vessels'
categories in the Mureş Seat.
1. Târgu-Mureş (Marosvasarhely); 2.
Corunca (Koronka); 3. Livezeni Qedd);
4. Sângeorgiu de Mureş (Marosszentgyorgy); 5. Sâncraiu de Mureş (Marosszentkiraly); 6. Moreşti (Malomfalva); 7. Acăţari
(Ăkosfalva); 8. Sânvăsii (Nyaradszendaszlo);
9. Sângeorgiu de Pădure (Erdoszentgyorgy) .
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Valea lui Mihai CErmihalyfalva)- Janostelke.
Problematica identificării unei aşezări arpadiane
Sandor Romat

Cuvinte cheie: periegeză, aşezare medievală, ceramica arpadiană, căldare de lut, monedă de Friesach.

Keywords: landsurvey, medieval settlement, Arpddian Age ceramics, clay cauldron, friesach coin.

unctul arheologic se află pe partea nord-vestică a oraşului Valea lui Mihai. Microzona se află
la contactul dintre Câmpia Nirului şi Câmpia Văii lerului (pl. 1). Urme de locuire s-au descoperit pe malul stâng al părâului Fi.izek pe un şir de dune, între zone mai joase numite "nyirvizlapos".
Sunt propice pentru habitatul omenesc. Acest fapt se poate dovedi şi prin materiale arheologice
foarte bogate din mezolitic până în zilele noastre'.
În epoca medievelă, această parte a văii Ierului şi Câmpia Nirului a fost una foarte importantă.
Prin zonă a trecut drumul de sare Sălacea şi câteva drumuri militare 2• În anul 1943 dr. Andrassy
Erno, arheolog amator, a săpat aici, dar din păcate documentaţia şi materialul s-a pierdut 3 • În ultimele decenii, cercetările arheologice au fost reluate. Au fost facute periegeze pentru a se identifica
punctele găsite de către dr. Andrassy Erno, în jurul oraşului Valea Lui Mihai. Periegezele au fost
facute de către Attila Lakatos şi Janos Emodi, ajutat de către KarolyToroczkay. Punctul arheologic
este înregistrat pe numele "Janos telke", "Janosteleke", "Vfzimalom", "Szazholdas" sau combinaţia
acestora în inventarul Muzeului "Andd.ssy Erno" din Valea lui Mihai. Prima menţiune a aşezării
este din anul 1335 şi este identificată cu satul Tarnoktelke. În 1352, ginta Turul are pământ aici.
În 1355 după proscripţia lui Pous Tarnoki familia Oebreceni a primit satul 4 • Din punct de vedere
etimologic, are originea în numele tezaurier. Aşezarea probabil a fost al tezaurierelor, care au controlat zona. Acest lucru indică faptul că teritoriul a fost proprietatea regală, şi că probabil a existat
un drum comercial foarte important în zonă.
Materialul arheologic prezentat aici provine din periegeză, astfel nu putem analiza amănunţit,
dar pentru identificarea şi datarea aşezării datele sunt suficiente. Majoritatea materialului sunt
fragmente ceramice, dar a fost găsit şi un fragment de monedă de Friesach. Fragmentele ceramice
provin din diferite tipuri de oale şi căzănele din lut, care sunt cele mai comune forme în perioada

P

arpadiană.

Fragmentele din căzănele din lut sunt de dimensiuni mai mici şi mai mari, şi după tipologia
lui Mikl6s Takacs, sunt de tipul 11/D, care este cea mai generală formă din epoca arpadiană 5 • Unul
dintre fragmentele descoperite atrage atenţia prin faptul că are gaura de suspendare a vasului făcută
Coleqia privată a lui Kiroly Torockai şi coleqia Muzeului "dr. Andrissy Erno" din Valea lui Mihai.
Benedek 1996, 111.
j
"Pe ogorul numit "jdnos-telke" a fost un sat în secolele al XII-XIII-lea. Aici am făcut două sondaje, până la 60 de cm este
un strat de cultură. Pământul tasat arată locuinţele. Artefoctele: două piese de moară, alte pietre arse fi flefuite, cărbuni fi
scrum, greutăţi de plasă de pescuit, fragmente ceramice ornamentate cu linii paralele fi în val. "- dr. Andrissy Erno Jurna!.
Materialul a dispărut când muzeul fondat de către el a fost desfiintat în anul 1965.
4
Jak6 1940, 364.
'
5
Takics 2010, 110.

1
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în grosimea peretelui şi nu pe buza oalei. Se poate observa că gaura a fost facută înainte de arderea
vasului si nu ulterior.
Frag~entele ceramice ornamentate cu linii drepte incizate se pot data pe parcursul secolului al XI-lea6 , fiind cel mai popular ornament până în secolul al XIII-lea7 (pl. 4/3, pl. 6/1-11).
Fragmentele ornamentate cu rotiţa dinţată se pot data de la mijlocul secolului al XI-lea8 , dar există
10
şi în secolul al 13-lea9 (pl. 71 1-3). Acest fapt este observat şi de către Mikl6s Tald.cs • Sunt şi
fragmente cu ornament mixt compus din impresiuni cu unghia succedat de linii drepte paralele
incizate (pl. 5/4-5) având analogii la Debrecen-Baromvasater 11 şi la Hajduboszormeny, care se pot
data de la sfârşitul secolului al XII-lea până la începutul secolului al XIII-lea 12 •
A fost găsit şi un obiect facut din peretele unei oale, probabil o fusaiolă (pl. 7/6). Moneda
Friesach a fost emisă de către arhiepiscopul Eberhard II de Salzburg (1200-1246) înainte de
1235 13 •
În concluzie se poate constata că aşezarea a fost stabilită într-un loc foarte fertil şi stabilit foarte
bine din punct de vedere geostrategic, care controlează drumurile importante care trec prin zonă,
fiind la întretăierea celor două zone importante. Materialul arheologic este unul foarte interesant,
putând fi datat într-o perioadă foarte scurtă cuprinsă între sfârşitul secolului al XII-lea şi prima
parte a secolului al XIII-lea.

Valea lui Mihai (Er mihdly fa/va) - ]dnostelke
1he Issue ofIdentifying an Arpddian Settlement
The present study aims at bringing to the attention of specialists a very important archaeological site in the
research of the Arpddian Era in ferului Valley. The spot thus identijied is located on the site ofa settlement that
disappeared during the Middle Ages. From a geographic perspective, the archaeological station is on the terrace of
an effluent offerului Valley ca/led Fiizek. This stream jlows among the last rows ofdu nes offerului Plain, Jorming
an area called "unghiura" ("szuboly"), in Jact a micro-area with river meanders. These meanders have created
a very fertile a rea, ideal to human habitation. A significant problem in the location of the settlement consists of
the Jact that in the current area the name of the land border is not the same as the name of the medieval village
and this has led to certain confosions on the location ofthe latter. Thus, the name ofthe settlement is erroneously
mentioned in specialized litera ture and is placed in another part of the present-day city. One of the goals of the
present study is to clarif.y the situation of the medieval settlement.
The settlement was researched during the 1940s, when archaeologists performed severa! test trenches on the
site. Meanwhile, the documentation and the material were unfortunately lost. Researches were taken up again
during the 1990s and severa! jield walks were performed in the area in order to determine the site's size. The
Jound artifocts mostly consisted ofpottery fragments, especially rims and severa!fragments ofsmall clay cauldrons.
The rim fragments date to dijferent periods of the Arpddian Era. Thus, the general dating of the discovered
material is to the 1 F"-13 1" centuries. The clay cauldron fragments can be classified according to Mikl6s Takdcs'
typology. In his classijication, such fragments are generally attributed to type 11/D, the most common one during
the Arpddian Era, that can be dated between the Il th and the 131" centuries. A single smalt cauldron fragment is
very rare; it has a suspension perforation not on the rim buton the wall, right under the rim. A single coin was
discovered on site, of the Friesach type, and can be dated to the beginning of the thirteenth century.
In general, the entire presented material can be dated to the Arpddian Era, especially to the 121"-I Jd' centuries.
c. Mesrerhazy 1983, 154.

" Pad.di 1959, 43.
s Mesrerhazy 1983, 154.
9
Paradi 1959, 44.
10
Takacs 1993, 450.
11
Mesterhizy 1975, 103.
12
Szab6 2003, 73-107.
11
Ştirbu 1979, 73, pl. III/47.
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Pl. 1. Poziţia geografică a sirului arheo logic.
Pl. 1. Geograp hic locarion of rhe archaeological sire.
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Pl. 2. Fragmente de căzănele de lut.
Pl. 2. Clay cauldrons fragments.
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Pl. 3. Fragmente de căzănele de lut.
Pl. 3. Clay cauldrons fragments.
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Pl. 4. Fragmente de buze datate în secolele XI-XIII.
Pl. 4. Rim fragments dated to the 12'"-13'" centuries.
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Pl. 5. Fragmente de buze datate în secolele XI-XIII .
Pl. 5. Rim fragments dated to the 12'"-13'" centuries.
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Pl. 6. 1-11. Diferite fragmente ceramice ornamentate cu linii drepte incizate
datate la sfârşitul secolului al XII-lea şi începutul secolului al XIII-lea.

Pl. 6. 1-11. Different pottery fragments decorated with straight incised lines, dated
to the end of the 12'" century and the beginning of the 1Y' century.
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Pl. 7 . 1-3 . Fragmente ceramice ornamentate cu rotiţa dinţată; 4. Fragment ceramic ornamentat mixt compus
din impresiuni cu unghia succedat de ornament cu rotiţa dinţată; 5. Monedă de Friesach; 6. Fusaiolă.
Pl. 7. 1-3. Potrery fragments decorated wirh the cog wheel; 4 . Potrery fragment wirh mixed decoration
consisting of fingernail impressions succeeded by cog wheel impressions; 5. Friesach coin; 6 . Spindle weight.
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locuinţă medievală

timpurie descoperită la
Ip "Dealul Bisericii" (judeţul Sălaj)
Dan

Băcueţ-Crişan,

Zsolt Cs6k

Cuvinte cheie: cercetări arheologice preventive, locuinţă medievală timpurie, ceramică, topor, cuţit,
fosaiolă, greutate din lut.
Keywords: preventive archaeological excavations, early medieval dwelling, pottery, axe, knife, spindle
weight, clay weight.

I

ntroducere. Cadrul geografic. Descoperirile arheologice medievale timpurii care fac obiectul

prezentului articol provin dintr-o cercetare arheologică preventivă efectuată în anul 2009.
Săpătura arheologică preventivă s-a facut cu scopul salvării eventualelor vestigii care ar fi putut fi
afectate de construcţia unei Case Parohiale la nr. 138 (Parohia Reformată Ip) 1• Localitatea Ip (corn.
Ip) este amplasată în Depresiunea Silvaniei, pe valea largă a râului Barcău. Sirul arheologic din
punctul "Dealul Bisericii" se află pe o terasă înaltă de pe partea dreaptă a văii Barcăului, în centrul
localităţii Ip 2 (pl. 1 şi fig. 1).

Fig. 1. Localitatea lp pe prima ridicare topografică militară austriacă 3 •
Amplasarea situ lui de la lp "Dealul Bisericii " (marcat cu X).
Fig. 1. The settlement of lp on the first Austrian military topographic survey.
Location of the site in lp "Dealul Bisericii" (marked with an X) .
1
2

Băcueţ-Crişan, Cs6k 2010,
Băcueţ-Crişan 2014, 128.

272-273.

3

Sursa 1 Taken from: http:/ /mapire.eu/en/map/firstsurvey/?bbox=2511821.0730505157%2C5977621.643 58557
6%2C2520993.516444737%2C5981935.5583694205.
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Descrierea cercetărilor arheologice preventive. O parte din suprafaţa pe care se dorea ridicarea Casei Parohiale a fost ocupată cândva de o clădire mai veche aflată în paragină. Toată suprafaţa care urma să fie afectată de noua construcţie a fost decopertată, constatânu-se astfel că în
mare parte, terenul care urma să fie cercetat era deja puternic afectat de fundaţiile casei vechi şi
de anexele acesteia (pivniţă, garduri etc). Astfel că, din întreaga suprafaţă care trebuia investigată
arheologic mai rămăsese o porţiune care nu a fost afectată de vechile construcţii 4 (pl. 2).
Pe suprafaţa cercetată au fost conturate şi cercetate 1O complexe arheologice (pl. 2) notate:
C. 112009, C.11112009, C. 2/2009, C. 4/2009, C. 5/2009, C. 6/2009, C. 7/2009, C. 8/2009,
C. 9/2009 şi C. 10/2009. Deşi a fost înregistrat ca şi complex arheologic C. 3/2009 s-a dovedit
la final ca fiind o groapă modernă. Dintre aceste complexe arheologice, numai unul singur
(C. 112009) aparţine Evului Mediu Timpuriu 5•
Din punct de vedere stratigrafic a fost constatată următoarea situaţie:
• -0-0,40/0,60 m depunere modernă (terasare cu moloz, cărămizi, pietriş).
• -0,40/0,60 m steril d.p.d.v. arheologic (lut gălbui).
Descrierea locuinţei medievale timpurii.
Locuinţa C. 1/2009. Complexul a fost surprins la adâncimea de O, 60 m faţă de nivelul actual
de călcare sub forma unei pete de culoare negricioasă. S-a conturat în lutul gălbui steril din punct
de vedere arheologic. Locuinţa are un plan rectangular cu colţurile uşor rotunjite (pl. 3--4). Este o
construcţie de suprafaţă cu fundul uşor adâncit aflat la -0, 80 m faţă de nivelul actual de călcare. Nu
au fost surprinse urme ale unor gropi de stâlpi sau pari din cadrul structurii din lemn a locuinţei.
În colţul SE, la adâncimea de O, 65 m se afla instalaţia de foc a locuinţei care consta într-un cuptor
construit din blocuri de micaşist şi gresie. Din păcate, cuptorul a fost distrus din vechime aproape
în totalitate de un alt complex (Complexul C. 11112009) care suprapunea pe C. 1/2009 (pl. 3).
Complexul C. 11112009 era o groapă menajeră databilă pe baza inventarului arheologic în sec.
XV-XVI şi care a afectat cuptorul şi o parte din umplutura locuinţei C. 1/2009 6 (pl. 4).
Descrierea inventarului arheologic. Fragmentele ceramice descoperite în inventarul locuinţei
indică existenp a patru forme ceramice: oala fară toane, ţestul, tăviţa şi vasul amforoidal.
Oala fară toane este lucrată la roata înceată sau la roata rapidă (pl. 5-9). Din punct de vedere
cantitativ, oala fară toane lucrată la roata înceată este majoritară. Culoarea acestora variază de la
cărămiziu-deschis până la brun-cărămiziu ori brun-negricios cu pete cenuşii. Pasta acestora a fost
degresată cu nisip cu pietricele şi paiete de mică. Pereţii ceramicii au un aspect zgrunţuros la pipăit.
Decorul este realizat prin incizare în pasta moale a vaselor şi constă în linii simple în val trasate
orizontal şi paralel, benzi paralele de linii în val, benzi de linii în val asociate cu benzi de linii drepte
trasate orizontal, o linie în val asociată cu linii simple drepte trasate paralel şi orizontal. Oalele au
gâtui uşor sau puternic arcuit, buza este tăiată drept, oblic sau rotunjită. Într-un singur caz buza
este uşor despicată.
Oala fară toane lucrată la rota rapidă este prezentă prin foarte puţine fragmente ceramice (4
fragmente) care provin de la patru vase. Şi oalele din această categorie prezintă o paletă variată de
nuanţe: de la gălbui-cărămiziu, la brun-cărămiziu ori brun-cărămiziu cu pete negricioase. Pasta
vaselor este fină degresarea fiind facută cu nisip fin şi paiete de mică. Decorarea vaselor s-a facut
prin incizare în pasta moale. Elementele decorative utilizate: linii simple în val trasate orizontal şi
:, Băcuef-Crişan, Cs6k 2010, 272.
5
Băcuef-Crişan, Cs6k 201 O, 272. La momentul publicării raportului arheologic în Cronica Cercetărilor Arheologice
(Campania 2009) am considerat că vestigiile medievale timpurii de aici aparfin sec. X-XI (vezi Băcuef-Crişan, Cs6k

2010, 272-273;
6

Băcuef-Crişan

Băcuef-Crişan, Cs6k

2014, 46, 128).
201 O, 272.
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paralel, benzi paralele de linii în val, benzi de linii în val asociate cu benzi de linii drepte trasate
orizontal. În două cazuri există un şir de incizii trasate cu un instrument ascuţit şi plasate imediat
sub buză. Oalele din această categorie au gura realizată mai complex, adică 3 dintre acestea au buza
modelată cu caneluri ce presupun existenţa şi utilizarea unor capace.
Tăviţa este reprezentată de un singur exemplar (pl. 10/2) de culoare cărămizie, lucrat cu mâna
dintr-o pastă degresată cu nisip cu pietricele şi paiete de mică. Fragmentul ceramic nu este decorat.
Ţestu! este reprezentat prin două fragmente ceramice care provin de la acelaşi exemplar (pl. XJ 1).
Vasul este de culoare cărămiziu-deschis cu pete cenuşii. Este modelat dintr-o pastă degresată cu
nisip fin. Nu este decorat. Forma alungită pe care o are ţestul pare să indice faptul că acesta era
prevăzut cu o toartă care din păcate nu s-a păstrat.
Vasul amforoidal reprezintă o apariţie interesantă. Din păcate avem doar un singur fragment
(pl. XI/ 1) care provine din partea superioară (zona gâtului şi a umărului) a unui vas lucrat la
roata înceată dintr-o pastă degresată cu nisip cu pietricele şi paiete de mică. Culoarea acestuia este
cenusiu-negricios la interior si brun-cărămiziu la exterior. Pe suprafata exterioară are un brâu/inel
'
'
'
simplu aplicat care are în partea superioară o nervură mai pronunţată (pl. 1111). Peretele vasului
este decorat prin incizare în pasta moale cu incizii drepte paralele trasate orizontal şi des.
Alături de ceramică, în locuinţă au mai fost descoperite şi alte tipuri de artefacte: greutate din
lut, fusaiolă, topor din fier, cuţit din fier.
Greutate confecţionată din lut de formă circulară (pl. 12/ 1) având cele două feţe aplatizate şi
muchiile rotunjite (rectangulară în secţiune). Piesa este de culoare brun-cărămizie cu pete negricioase şi a fost modelată dintr-o pastă degresată cu nisip, pietricele şi paiete de mică. Diametrul:
11,00 cm.
Fusaiolă modelată dintr-o pastă fină de culoare albă (caolin?). Piesa s-a păstrat fragmentar
(pl. XI/2), este de formă bitronconică, frumos decorată prin incizare cu trei registre de segmente
scurte care formează diferite unghiuri pe suprafaţa acesteia7 •
Topor confecţionat din fier. Lungime actuală: 14, 04 cm (pl. 12/2a-2b).
Cuţit confecţionat din fier. Lungime actuală: 12, 08 cm (pl. 12/3).
Propunere de încadrare cronologică a vestigiilor. Locuinţe cu planimetrie rectangulară prevăzute cu cuptoare construite din blocuri de piatră au fost identificate în Depresiunea Silvaniei în
aşezări medievale timpurii databile pe parcursul sec. VII - XI cum sunt cele de la Pericei "Keller
Tag" 8 , Cheud "Sub Hij" 9 , Porţ "La Baraj" 10 ori Zalău "Piaţa Agroalimentară Centrală" 11 •
Pentru ceramica descoperită în locuinţa cercetată la Ip constatăm analogii în aşezările de la
Şimleu Silvaniei "Str. A. Mureşanu, nr. 11 " 12 , Zalău "Valea Mâţii (Baza TCI)" 13 , Zalău "Valea
15
Mâtii- Scoala
Veche" 14 sau Aghires, "Sub păsune"
, toate databile în sec. X-XI.
'
,
Inventarele arheologice ale complexelor cercetate în Depresiunea Silvaniei arată clar faptul că şi
în această etapă cronologică ceramica rămâne artefactul majoritar. La fel ca şi în etapa cronologică
anterioară sec. X, sunt utilizate toate cele trei tehnici de modelare a vaselor: ceramică modelată
cu mâna, la roata înceată sau la roata rapidă. În ceea ce priveşte formele ceramice identificate în
această etapă cronologică în Depresiunea Silvaniei, ele sunt oala fară toarte, vasul cu gât canelat,
paharul, ţestul şi tăviţa. Desigur, oala fară toarte (formă ceramică majoritară) este prezentă în toate
)

7

Băcueţ-Crişan, Cs6k

8

Băcueţ-Crişan, Sanda Băcueţ-Crişan
Culic, Băcueţ-Crişan 201 O, pl. II.

9

2011, 262-263, pl. VI/4.
2000, fig. VII.

10

Matei, Băcueţ-Crişan 2011, pl. 30.

11

Băcueţ-Crişan

12

Băcueţ-Crişan

13
14

15

2015, fig. 40.
1999-2000, pl. IX-XIII.
Sanda Băcueţ-Crişan, Băcueţ-Crişan 2003, pl. 56-57, pl. 59, pl. 64-66.
Băcueţ-Crişan et al. 2009, pl. 15.
Băcueţ-Crişan et al. 2009, pl. 203-204.
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sirurile cercetate arheologic. Raportul cantitativ dintre cele trei categorii ceramice este cu totul
altul faţă de etapa cronologică anterioară, cantităţile se schimbă, iar în cazul ceramicii modelare
cu mâna vasele din această categorie sunt atât de puţine, încât sunt practic pe cale de dispariţie 16 :
• Ceramică lucrată cu mâna= între O si
, 6,98%.
• Ceramică lucrată la roata înceată= între 65% si
, 85%.
• Ceramică lucrată la roata rapidă= între 13% şi 35%.
În conditiile
în care are loc această scădere a numărului de vase modelare cum mâna, extrem de
,
interesantă este apariţia răviţei şi a ţesrului în locuinţa cercetată la Ip. De altfel, această situaţie nu
este una singulară, deoarece mai cunoaştem descoperiri de tăviţe în contexte arheologice post sec.
18
17
XI cum sunt cele de la Moresti
, (sec. XI-XII) ori Bratei (sec. XII-XIII) •
Caracteristicile formale ale oalelor fără toane modelare la roata înceată sau rapidă (inclusiv a
celor cu buza prevăzută cu o şănţuire pentru utilizarea unui capac) permit stabilirea unor analogii
cu ceramica din cimitirele darabile în sec. X-XI din Bazinul Carpatic 19 •
Referitor la vasul amforoidal decorat cu brâu/inel aplicat, pentru această etapă cronologică,
acest mod de ornamentare reprezintă o raritate în spaţiul nord-vestic al României, chiar şi în cel
transilvănean. Tehnica decorării vaselor prin aplicarea unor brâuri/inele (simple sau cu crestături)
pe suprafaţa exterioară a fost utilizată în această secvenţă cronologică şi în alte medii culturale, după
cum o atestă analogiile sesizate în Europa Centrală la Gilow pe oale fără toarte şi pe vase amforoidale darabile în sec. IX-X 20 , la Chotebuz-Podobora pe oale fără toarte 21 , la Balatonmagyar6dHidvegpuszta pe un vas amforoidal 22 , la Dunărea de Jos (Dobrogea) pe ulcioare şi (mai rar) pe
oale 23 ori pe ceramica din mediul slav sudic 24 • Prezenţa vasului amforoidal decorat cu brâu/inel
aplicat în locuinp de la Ip "Dealul Bisericii" se poate datora unor schimburi comerciale, putând fi
interpretat/acceptat ca produs de import.
Prezenţa cantitativă redusă în cadrul veselei ceramice post sec. X a unor vase modelare cu mâna
care nu mai sunt foarte des utilizate în bucătărie (tăviţa şi ţesrul) poate fi privită ca o moştenire
a unor forme arhaice din perioadele anterioare. De alfel, rezultatele analizelor statistica-formale
asupra ceramicii din Perioada Arpadiand arată şi acestea aceeaşi situaţie şi anume că ceramica
lucrată cu mâna este aproape inexistentă/în cantităţi extrem de mici spre aproape deloc 25 •
Modificări suferă şi decorul prezent pe vasele ceramice, fiind vizibilă preferinţa pentru anumite
elemente decorative. Către finalul sec. X şi începutul sec. XI, sunt utilizate mai rar benzile late (în
val, drepte), locul lor fiind luat treptat de benzi în val/drepte formate din trei sau (mai rar) patru
striuri. Începând cu mijlocul sec. X se răspândeşre un nou motiv ornamental constând în şiruri
de impresiuni realizate cu rotiţa zimţată, decor care va deveni caracteristic pentru sec. XI. Un alt
ornament, care apare la finalul sec. X/începutul sec. XI şi care devine frecvent utilizat pe parcursul
sec. XI, constă în şiruri de incizii/alveole de diferite forme sau dimensiuni, practicate cu unghia
sau cu un instrument ascuţit. Mărcile/semnele de olar sunt încă prezente pe unele oale fără toarte
16

Băcue~-Crişan

2014, 114.
Horedt 1978, 66, pl. 3.
18
Ioni~ă 2009, pl. 89/17.
19
Merva 2014, fig. 6-9.
20
Pankiewicz 2012, tab!. 15/c, 17/a, 21/a.
21
Kouril 1994, obr. 8/5, obr. 72.
" Liszl6 1996, 143.
21
Cazul urcioarelor din sec. XI-XII de la Dinogetia (Bisericu~a-Garvăn) (Ştefan et al. 1967, 230 şi urm, fig. 142/9,
fig. 144/13, 16-17), a ulcioarelor şi (mai rar) a oalelor de la Păcuiullui Soare (Diaconu, Vîlceanu 1972, 93 şi urm.,
fig. 37, 38, 41).
2
" Popvic 1999, fig. 145/18-19, fig. 15811, fig. 181/2,4, fig. 186/1-6, fig. 19111.
2
' Merva 2014, 199.
17
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lucrate la roata înceată 26 • De altfel, aceste transformări ale elementelor decorative utilizate în ornamentarea vaselor sunt vizibile la nivelul întregii ceramici balcano-dunărene din sec. X-XI 27 •
Am publicat în anul 2011 o propunere de tipa-cronologie a fusaiolelor medievale timpurii
descoperite în Depresiunea Silvaniei, fusaiola din locuinţa de la Ip fiind încadrată în Tipul A. Il/
Subtipul A. II. B28 • Cuţitul descoperit în locuinţă nu reprezintă un artefact cu încărcătură cronologică strânsă, astfel de artefacte cu forme comune fiind identificate în siruri databile într-un interval
cronologic extrem de larg. Caracteristicile formale ale toporului descoperit la Ip, permit încadrarea
acestuia în Tipul VIII KirpinCikov (sec. XI-XII) 29 ori în tipul IIIA Ruttkay 30 . Analizând topoarele
de luptă din sec. X descoperite în cimitirele din Transilvania, Crişana şi Banat, A. Dragotă a ajuns
la concluzia că acest tip de topor de luptă apare în Transilvania în sec. X31 •
Din păcate, cercetările de la Ip "Dealul Bisericii" s-au soldat cu identificarea unui singur complex arheologic din perioada medievală timpurie, astfel că dispunem de puţine date privind habitatul (medieval timpuriu) în această zonă, ceea ce face destul de dificilă stabilirea unei cronologii
restrânse. Caracteristicile formale ale materialului arheologic descoperit coroborate cu analogiile
sesizate pentru categoriile de artefacte prezente ne determină să propunem pentru locuinţa cercetată la Ip "Dealul Bisericii" o datare în sec. XI, fară să excludem şi o datare mai târzie a acesteia
(începutul/prima jumătate a sec. XII).
Primele informaţii scrise despre satul Ip provin dintr-un document din anul 1205 care relatează
un proces soluţionat la Capitlul de la Oradea, referitor la stăpânirile vânătorilor de zimbri din sat
(lft>natores bubalorum de villa Ypu, citaverunt filios Gunter)3 2• Din acelaşi document aflăm şi despre
forma de organizare (tipică de altfel secolelor XI-XIII) a acestor vânători regali, decuria, care este
condusă de un anume Mert3 3 . În plus, sursele scrise pomenesc şi de prezenţa unui demnitar extrem
de interesant, Paulus, comes venatorum bubalinorum 34 , a cărui reşedinţă posibil să fi fost fortificaţia
de la Marca (jud. Sălaj) 35 .
În cadrul discuţiei referitoare la cetăţile centrale comitatense, opinia lui I. Feld 36 este că vastele
teritorii - mai ales din zonele deluroase de est şi nord-est ale regatului maghiar - nelocuite foarte
dens pe parcursul secolului al XI-lea au fost trecute în stăpânire regală, iar necesitatea de administrare a acestora a indus faza intermediară de organizare cunoscută sub termenul de comitat de
pădure. Probabil că aceste mici organizaţii (precum şi cea din zona Ip) sunt reminiscenţe ale sistemului administrativ instituit pe parcursul primei jumătăţi a secolului al XI-lea37 •
Ţinând cont de tehnica de lucru a vaselor a fost utilizat următorul sistem de simboluri pentru
ceram1ca:
Ceramică lucrată

cu mâna (Hand made pottery): O
Ceramică lucrată la roata înceată (Slow wheel made pottery): •
Ceramică lucrată la roata rapidă (Fast wheel made pottery):

+

26
27

28

29
jO
jJ
j

2

.B
34

15
·
36
j?
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Corn şa 1963, 112; Băcue~-Crişan 2014, 115.
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Dragotă 20 15, map 1.
Dragotă 2015, 334.
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Csore 1972, 108.
Zsoldos, 2011, 136.
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An Early Medieval Dwelling Discovered in Ip uDealul Bisericii" (Sălaj County)
lhe settlement of Ip (in the municipality of Ip) is located in Sylvanian Basin and extends into the contact
area between Şimleu Basin and Tolgaciului Hills, in the wide valley of river Barcău. lhe archaeological site on
the spot called "Dealul Bisericii" (Church Hill) is located on a high terrace, on the right side of Barcău Valley,
in the centre of the settlement of lp (pl. 1). lhe early medieval archaeological discoveries that are the subject
of the present article were made during a preventive archaeological research performed in 2009. Ten archaeological complexes were identijied and researched in the investigated a rea, labe led thus: C 1/2009, C 11112009,
C 2/2009, C 412009, C 512009, C 6/2009, C 712009, C 8/2009, C 9/2009, and C 10/2009. Among
these archaeological complexes, only one (C 112009) can be dated to the Early Middle Ages.
Dwelling C 1/2009 is of the ground type and follows a rectangular ground plan with slightly rounded corners. lhe oven, made of blocks of mica schist and sandstone, is located in the S-E corner. lhe pottery frag;ments
discovered in the dwelling's inventory indicate the existence offour pottery shapes: the handless cooking pot, the
baking bel!, the baking tray and the amphora-shaped pot. Other types ofartifacts were also discovered inside the
dwelling: a clay weight, a spindle whorl, an iron axe, and an iron knife.
Unfortunately. the researches performed in lp "Dealul Bisericii" have led to the identijication of a single
archaeological complex dated to the Early Medieval Period, so few data are available on the habitat in this region
(during this period) and establishing a narrow chronology is rather dijficult. lhe formal characteristics of the
discovered archaeological material, corroborated with the analogies found for the present categories of artifacts
makes us suggest that the dwelling researched in lp "Dealul Bisericii" is to be dated du ring the 1 P" century. but
we do not exclude a !ater dating either (beginningljirst halfof the 1Z" century).
lhe first written data on the village oflp can be found in a 1205 document that relates a law suite solved by
the Chapter in Oradea, regarding the land properties ofthe village's aurochs hunters (Venatores bubalorum de
vi/la Ypu, citaverunt fiii os Gunter). lhe same document mentions the organization of these royal hunters in
a decuria (typical to the 11tl'-131" centuries), led by a certain Mert. Other written sources also mention the presence of an extremely interesting character, Paulus, comes venatorum bubalinorum, who might have resided
in the fortijication ofMarca.
Part of the discussion regarding the fortifications that were county centers, !. Feld believed that the vast
territories - especially from the hilly areas in the eastern and north-eastern parts of the Hungarian Kingdom that were not very densely inhabited during the 1 P" century passed under royal rufe and the need to have them
administered has led to the intermediary form of organization known as forest county. It is probable that these
smalt structures (such as the one in the a rea oflp) were reminders ofthe administrative system created du ring the
first half of the 1 P" century
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Pl. 1. Localizare Ip, jud. Sălaj (1-2). Ip "Dealul Bisericii". Zona cercetată arheologic (3).
Pl. 1. Location of Ip, Sălaj Couny (1-2). Ip "Dealul Bisericii". The archaeologically researched area (3).
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Pl. 2. Ip "Dealul Bisericii" . Planul cercetărilor arheologice preventive
realizate în anul 2009. Dispunerea complexelor arheologice.
Pl. 2. Ip "Dealul Bisericii". Ground plan of he preventive archaeological researches
performed in 2009 . Position of the archaeological complexes.
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1
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Pl. 3. Ip "Dealul Bisericii". Imagini din timpul cercetărilor arheologice preventive.
Locuinţa C. 112009 (1). Cuptorul locuinţei C. 112009 (2) .
Pl. 3. Ip "Dealul Bisericii". Images taken during the preventive archaeological
researches. Dwelling C. 1/2009 (1). The oven inside dwelling C. 1/2009 (2).
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Pl. 4. Ip "Dealul Bisericii". Locuinţa C. 1/2009. Plan ş i profil.
Pl. 4 . Ip "Dealul Bisericii". Dwelling C. 1/2009. Ground plan and profile.
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Pl. 9. lp "Dealul Bisericii" . Locuinţa C. 1/2009. Ceramică (oale fără roarre) .
Pl. 9. lp "Dealul Bisericii". Dwelling C. 112009. Pottery (handless cooking pors).
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Pl. 10. lp "Dealul Bisericii". Locuinţa C. 1/2009. Ţest (1) şi tăviţă (2).
Pl. 10. Ip "Dealul Bisericii". Dwelling C. 1/2009. Baking bell (1) and small baking tray (2).
https://biblioteca-digitala.ro

\

1

\

1

1

\

1

-

z
.....,

\

/

\

/

1

n
c

\

1

1

o
r--'
o

\

;>c

\

1

3:::

\.
\

\

/

1

tTl

•

tJ

tTl

~

r--'

;J>c

....,
3:::

c::::
"""

:;o

tTl

t:J

tTl

Vl

n

o
tTl
"""
....,

-""">;:o

a

1

1
1
(1}

;J>c

b

r--'

III
o

2

~=
a~~b

.-t::::=llllb-~5 cm
(2)

t:J

tTl

>r--'

c

1

1

r-

1

n
-o:l
Vl

tTl

;:o

Pl. 11. Ip "Dealul Bisericii". Locuinţa C. 1/2009. Vas amforoidal (1) şi fusaiolă (2).
Pl. 11. Ip "Dealul Bisericii". Dwelling C. 1/2009. Amphora-shaped pot (1) and spindle whorl (2).
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Pl. 12. Ip "Dealul Bisericii". Locuinfa C. 1/2009. Greutate din
lut (1), topor din fier (2a-2b) şi CUfit din fier (3).
Pl. 12. Ip "Dealul Bisericii". Dwelling C. 1/2009. Clay weight (1), iron axe (2a-2b) and iron knife (3).
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Practica depunerii de monede în cimitirele din Transilvania
(secolele XI-XIII). Interpretări şi perspective
Maria Crîngaci

Ţiplic

Cuvinte cheie: Transilvania, ritual funerar, obolul lui Charon, monede, cimitire pe firuri, cimitire în
jurul bisericilor.

Keywords: Transylvania, burial ritual, Charon' s obol, coins, row cemeteries, church cemeteries.

eaducerea în discuţie a practicii depunerii de monede în mormintele din Transilvania medievală
vine în urma constatării modului în care a fost abordat şi interpretat acest fenomen în literatura de specialitate din România, respectiv existenţa unei tendinţe generale de a încadra acest tip de
descoperire într-un ritual şablon, cel al mitului obolul lui Charon, fără a se căuta o depăşire a acestei
interpretări minimaliste sau fără a se încerca o "diversificare" a posibilelor funcţiuni şi caracteristici ale
monedelor în ritualul de înmormântare. Moneda, studiată prin prisma culturii materiale şi studiată
ca orice alt obiect arheologic', ar putea oferi o altă perspectivă în privinţa utilizării, funcţionalităţii şi
caracteristicilor acesteia în cadrul ritual ului funerar. După cum o să vedem mai jos, pentru Transilvania
secolului al XI-lea, inclusiv prezenţa, prin iconografia pe care o poartă, sau lipsa monedelor ar putea
fi un indiciu de interferenţă sau de legătură a anumitor comunităţi cu credinţa creştină şi/sau al
prezenţei instituţiei bisericii. Privită prin prisma acestei abordări, ipoteza cercetătoarei Eva Kolnikova
lansată în urmă cu o jumătate de secol conform căreia "biserica însăşi prin măsurile ei de interdicţie
îndreptate împotriva ritului păgân puternic înrădăcinat a susţinut folosirea obolului şi răspândirea lui
în cimitirele creştine" 2 , devine pragmatică, însă doar pentru un anumit segment de timp.
Intervalul cronologic ales pentru fenomenul depunerii de monede în morminte cuprinde secolele XI-XIII, iar spaţiul geografic se limitează doar la descoperirile din Transilvania propriu-zisă.
Analiza fenomenului de depunere de monede în context funerar va cuprinde atât cimitire pe şiruri
cât şi cimitire din jurul bisericilor. În ciuda acestei rezumări, abordarea am încercat să o ancorăm
la alte studii şi ipoteze din afara spaţiului amintit privind surprinderea acestui fenomen atât de
general în spaţiu şi timp, dar care se manifestă cu intensitate diferită de la un secol la altul şi/sau
de la o regiune geografică la alta. O cartare şi o documentaţie arheologică detaliată pot oferi şi alte
ipoteze, obolul lui Charon fiind de fapt una dintre interpretările posibile pentru moneda descoperită în mormânt, pe care arheologii o adoptă frecvent.

R

Stadiul cercetărilor în România. În istoriografia din România există studii ample dedicate
atât descoperirilor monetare din necropolele antice sau din perioada migraţiilor, cât şi interpretă
rilor îngropării de monede în cadrul ritual ului funerar, respectiv a practicii "obol ului lui Charon" 3 •
Kemmers, Myrberg 2011, 88-91. Din cadrul acestui studiu dorim să subliniem interpretarea realizată de autorii
citaţi privind absenp monedelor france din sudul Scandinaviei în secolul al IX-lea, datorită iconografiei lor, în ciuda
dovezilor arheologice clare care certifică contactele dintre cele două lumi, care ar putea fi înţeleasă ca o nerecunoaşterc
a credinţei creştine în societatea nordică (Ibid., 99-1 00).
2
Kolnikova 1967, 249 .
.l Din vasta literatură dedicată subiectului, amintim apariţiile cele mai recente cu trimiterile la istoriografia problemei:
1
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În comparaţie cu perioadele de timp amintite, literatura de specialitate din România este mult mai
modestă în contributii, o analiză detaliată care să trateze acest fenomen de depunere de monede
în morminte pentru 'secolele XI-XIII lipsind, iar abordările existente fiind şi ele secvenţiale, după
cum o să vedem mai jos.
O primă sinteză de repertoriere a monedelor care au circulat în perioada secolelor XI-XIII în
Transilvania propriu-zisă, în vestul şi nord-vestul României a fost realizată în 1958 de Ion Sabău 4 •
Cercetătorul a repertoriat în 1958 un număr de 63 de localităţi unde s-au descoperit un număr total
de 21499 monede bizantine, ungureşti, sârbeşti, apusene şi orientale, în această cifră fiind cuprinse
atât tezaurele monetare, cât şi descoperirile izolate. Din statisticile sale a rezultat o predominare netă
a monedelor ungureşti pentru secolele XI (98,60%) şi XII (87,76%), iar pentru secolul al XIII-lea
o dominare a monedele apusene (68,08%), monedele arpadiene fiind reprezentate în proporţie
de 31,53%. Deşi autorul a repertoriat toate tipurile de descoperiri monetare, totuşi, în analiza sa
a pus accent doar pe prezentarea tezaurelor monetare şi mai puţin pe descoperirile monetare provenite din morminte; fară a intra în detalii, autorul sesizează că monedele ungureşti predomină şi
realizează o scurtă interpretare a funcţiei monedei depuse în mormânt, şi anume cea legată de un
ritual funerar, moneda fiind depusă de obicei în gura morţilor asigurând "celor morţi un mijloc
de plată pentru presupusele lor nevoi de după moarte," şi funcţia de podoabă a monedei, aducând
în discuţie monedele perforate de la Hunedoara şi cele de la Moldoveneşti 5 • Concentrându-şi
dezbaterea ştiinţifică pe circulaţia monetară din arealul geografic amintit, autorul a lăsat deoparte
statisticile referitoare la monedele descoperite în morminte. Pe baza datelor cuprinse în repertoriu,
trebuie subliniat, totuşi, că din cele 63 de localităţi repertoriate, 14 localităţi sunt reprezentate de
105 monede descoperite în morminte; din cele 105 monede descoperite în morminte 104 sunt
monede arpadiene, una singură fiind o monedă bizantină perforată (Hunedoara). Un alt aspect pe
care autorul 1-a omis, şi care de altfel este o caracteristică a tuturor studiilor următoare, îl reprezintă defalcarea descoperirilor pe zone geografice mai restrânse/pe provincii istorice, şi aici mă refer
la o interpretare mai nuanţată a distribuţiei spaţiale a celor 14 localităţi menţionate în repertoriu,
din care doar 5 se află în depresiunea Transilvaniei (Alba Iulia- catedrala romano-catolică, Chidea,
Hunedoara - Dealul cu comori, Moldoveneşti - necropolă, Moldoveneşti - cimitirul de lângă
biserica unitariană, Moresti- Citfalău).
'
O contribuţie definitorie, care a apărut tot în 1958 şi care a propulsat cercetarea românească pe
alte coordonate, este cea al lui Kurt Horedt care, deşi nu realizează o repertoriere la fel de detaliată
şi nici o analiză şi interpretare funcţională a monedelor ca cea a studiului lui Sabău, totuşi a reuşit
să schiţeze cu succes un cadru general al descoperirilor funerare din secolele XI-XII şi să le aşeze
într-un context istoric şi politic bine conturat. Kurt Horedt este cel care realizează o distincţie între
"cimitirele cu un inventar specific secolului XI" care se înşiră de-a lungul Mureşului mijlociu şi
al afluenţilor lui 6 şi "cimitirele din jurul bisericilor"; el este cel care lansează în istoriografia românească teoria conform căreia "cimitirele apar de obicei în jurul bisericilor abia începând cu secolul
XII (Alba Iulia, Chidea, Moldoveneşti, eventual Cluj), pe când cele din secolul XI se află în altă
parte", citând inclusiv dispoziţiile regilor arpadieni din secolul XI ale lui Andrei I, Ladislau I şi
Coloman asupra obligativităţii înmormântărilor lângă bisericil.
Deceniile care au urmat celor două articole sunt caracterizate de sumare rapoarte de săpătură
sau studii monografice parţiale, bazate pe noi cercetări arheologice ale căror concluzii nu depăşesc
Pocnaru Bordca, Ocheşeanu 1991, 347-371; Benţa 2002, 85-116; Lakatos 2002, 237-256; Pîslaru 2003, 44-82;
Sonoc 2007, 7-23; Musteaţă 2008, 119-162; Alfăldy-Găzdac 2009, 49-78; Alpar 2013, 50-55; Agnes-Kornelia
Găzdac

2016.
" Sabău 1958, 269-299.
1
Sabău 1958, 281-282.
6
Horedt 1954, 503-504; Horedt 1958, 116-117.
7
Horedt 1958, 57-58 şi 119 cu nota 1.
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linia interpretărilor stabilite în anii '50. Singurele studii care ies din tiparul publicaţiilor din acea
vreme sunt cele ale lui Radu Popa, care au fost şi rămân revoluţionare până astăzi.
Pentru spaţiul extracarpatic, un studiu reprezentativ aparţine lui O. V Rosetti 8 , din care reţine
atenţia uzanţa folosirii în ritualul funerar în locul monedei a altor obiecte care au avut acelaşi scop
ca şi moneda, şi anume inelul depus în gura mortului sau fragmentele ceramice, în acest ultim caz
exemplificând cu Cetăţeni, unde în mormintele medievale singurele piese de inventar erau "câte
un disc de lut ars tăiat dintr-un ciob provenind dintr-un vas geto-dacic sau dintr-o amforă de
import, asemănătoare unei monede, simplu sau cu scrijelituri, redând o cruce sau iniţială, sau un
ciob, neregulat ca formă, dintr-o amforă grecească, purtând gravate o anumită cruce şi o inscripţie.
Înlocuind moneda, ele constituie aici exemplificări de pia fraus reamintind, totodată, teserele9 ".
Un studiu mai recent este cel al lui Codrin Benţa care analizează originea, semnificaţia şi evoluţia
ritualului depunerii "obolul lui Charon" în Dobrogea 10 •
O nouă lucrare de sinteză care cuprinde o repertoriere la zi a descoperirilor de monede care au
circulat în Transilvania, Banat, Crişana şi Sătmar în secolele V-XII, a apărut în 2002 şi este semnată
de Ana Maria Velter 11 • Referindu-ne strict la interpretările realizate de autoare asupra descoperirilor de monede provenite din morminte, în ciuda faptului că a reuşit întocmirea unui adevărat
instrument de lucru pentru descoperirile numismatice din Transilvania, autoarea rămâne fidelă
discursului interpretării materialului arheologic prin prisma caracterului etnic, intră în polemica
ştiinţifică privind controversatul moment în care s-a răspândit sau a reapărut practica depunerii de
monede şi se implică în sinuoasa problematică a delimitării cronologice şi geografice cât mai stricte
a etapelor de pătrundere a ungurilor în Transilvania. Din păcate, în analiza sa privind pătrunderea
monedelor maghiare în Transilvania, autoarea nu separă descoperirile din vestul şi nord-vestul
României de cele din Transilvania propriu-zisă, statisticile şi concluziile fiind astfel parţial deformate. Dincolo de aceste interpretări în paginile cărţii, sunt de remarcat nuanţările, din păcate prea
dispersate în paginile cărţii şi neaprofundate, pe care le face în privinţa funcţiilor monedei depuse
în mormânt şi care au rămas fără ecou în istoriografia românească; astfel, pe lângă funcţia de obol
al lui Charon a monedei, în cazul monedelor perforate arabe şi vest europene din mormintele
vechi maghiare - acestea fiind cusute ca decoraţiuni pe harnaşament sau îmbrăcăminte - datate
la sfârşitul secolului al IX-lea şi în prima jumătate a secolului al X-lea şi descoperite în Ungaria şi
Slovacia, autoarea vede mai degrabă o exprimare a unui statut social sau o evidenţiere a rangului
defunctului 12 • În cazul "monedelor bizantine perforate şi purtate drept medalioane descoperite
în morminte dezvelite în Transilvania şi Ungaria în secolele X-XI" le consideră "amulete creştine
datorită iconografiei: imaginea lui Christos sau a Fecioarei Maria" 13 , iar în cazul monedelor perfo14
rate din secolele XI-XII le atribuie functia
, de medalioane-talisman • Teoria conform căreia monedeie, prin iconografia lor, ar putea reprezenta un simbol al prezenţei creştinismului, este vehiculată
şi pentru secolele mai vechi, preluarea acestui vechi ritual păgân, obolul lui Charon, fiind sesizat
şi în mormintele creştine de secol VI din Italia, reversul monedei pe care era redată crucea fiind
asimilată simbolic cu cea a crucii, adică o posibilă dovadă a prezenţei credinţei creştine 11 •
După anul 2000, cercetarea arheologică medievală a primit o nouă dimensiune în principal
datorită unor noi descoperiri şi a publicării rezultatelor arheologice foarte detaliat şi într-o manieră
pozitivistă, predominând în continuare abordarea cultural-istorică. Un aport esenţial a fost adus
8

Rosetti 1971, 187-194.
Rosetti 1971, 192.

9
10
11

12
13
1

~

15

Benţa

2002, 85-116.
Velter 2002.
Yelter 2002, 176-177.
Yelter 2002, 81. Aici trebuie să precizăm că autoarea include în Transilvania atât Banatul, cât şi Crişana şi Sărmarul.
Velter 2002, 81.
Reduto 1995 apudPîslaru 2003,56-57.
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în ultimul deceniu de cercetările lui Aurel Dragotă, Adrian loniţă, Daniela Marcu lstrate, Monica
Dejan şi Erwin Gall. Printre cele mai importante studii referitoare la depunerea de monede în
morminte din cadrul cimitirelor pe şiruri îl amintim pe cel al lui Aurel Dragotă şi Gabriel Rustoiu
care punctează răspândirea monedei romane perforate în mormintele de secol X-XI din Bazinul
Carpatic, remarcând că acestea apar mai ales în morminte de copii, la o scară mai mică în cazul
femeilor şi foarte rar în mormintele de bărbaţi - funcţionalitatea pe care le-o atribuie fiind cea de
pandantiv 16 ; şi studiul arheologilor bucureşteni Radu Harhoiu şi Adrian loniţă care publică cu o
acurateţe remarcabilă tezaurul de 37 de monede descoperit pe pieptul unui copil (M 28 b) din
cimitirul de secol XII de la Sighişoara "Dealul Viilor" 17 , o descoperire deocamdată singulară pentru
Transilvania secolului al XII-lea. Monografiile arheologice ale cimitirelor de la Alba Iulia - str.
Brânduşei 18 , Alba Iulia - catedrala romano-catolică 19 , Feldioara20 şi Sibiu 21 vor reprezenta puncte
de referinţă în cadrul unui demers ştiinţific privind arheologia medievală din România; monedele descoperite în mormintele din cimitirele amintite sunt redate ca elemente de datare pentru
cronologia necropolei sau a celorlalte piese de inventar funerar. Una dintre cele mai recente interpretări ale monedei depuse în mormânt aparţine lui Erwin Gill şi colaboratorilor săi, care readuc
în discuţie momentul reapariţiei acestei practici în Bazinul Carpatic- expunând pe scurt teoriile
lui Pavel Radomersky, Bela Szoke, Eva Kolnikova, Bela M. Szoke, Csanad Bilint, Laszlo Kovacs 22 ,
fără însă a detalia fenomenul pe regiuni geografice mai restrânse. Cercetătorii de la Bucureşti
interpretează moneda găsită în gură, pe stern sau în mâini ca obol, iar pentru tezaurele monetare
descoperite în morminte precum cel de la Sighişoara- Dealul Viilor oferă termenii "Grabbeigabe"
sau "Beigabenersatz" 23 , cu toate că literaturii de specialitate din România nu îi este străină formula
de depozite monetare ca ofrande funerare 24 • Un articol recent a fost dedicat monedelor descoperite
doar în cimitirele din jurul bisericilor şi stratigrafia sirurilor lăcaşurilor de cult din Transilvania,
fiind prezentat un repertoriu al acestor descoperiri cu o încadrare cronologică între jumătatea secolului al XI-lea şi secolul al XIII-lea; pe baza datelor adunate s-a realizat o cartare a răspândirii graduale a acestui obicei, propunându-se o cronologie a fenomenului în cadrul cimitirelor din jurul
bisericilor şi o scurtă interpretare a diferitelor funcţii ale monedei depuse în mormânt 25 •
Ca o concluzie la această trecere în revistă a studiilor privind depunerea de monede în mormintele databile în secolele XI-XIII, se constată pe de o parte o tendinţă de simplificare şi uniformizare
a interpretării funcţiei monedei depuse în mormânt, iar pe de altă parte o lipsă de corelare între
rezultatele descoperirilor arheologice provenite din cimitirele pe şiruri din secolele XI-XII cu cele
din cimitirele din jurul bisericilor datate în a doua jumătate a secolului al XI-lea şi secolele XII-XIII.

Secolul XI- (Re) apariţia obiceiului depunerii de monede în Transilvania. Dacă în Bazinul
Carpatic depunerea de monede în morminte este arestată în secolul al X-lea la o scară mult
mai mică, chiar cu intermitenţe 26 de la o zonă geografică la alta şi cu intensităţi sau funcţiuni
Dragotă, Rusroiu 2011, 443-447.
Harhoiu, Ioniră 2008, 199-223.
18
Dragotă et al. 2009.
I'J Marcu lsrrate 2008, 378-380.
20
Ioniră et al. 2004, 29-58.
21
Marcu Isrrate 2007; Marcu Isrrate, Constantinescu, Soficaru 2015, 4 5.
21
Gall eta!. 2010, 53-54; Gall2013, 173-174.
21
Harhoiu, Gall2014, 217-218.
2
' Poenaru Bordea, Ocheşeanu 1991, 347-371.
'' C:rîngaci 'j'iplic, Purece 2016a, 33-53; Crîngaci Ţiplic, Purece 2016b, 63-95.
2
(' În privin~a originii, apari~iei şi răspândirii practicii acestui obicei în Bazinul Carpatic s-au purtat dezbateri ample
în istoriografia de specialitate. Depunerea de monedă cu funqia efectiv de obol funerar este mult mai rar confirmată
în secolul al X-lea, apari~ia obiceiului fiind considerată în Slovacia o influen~ă creştină a Imperiului franc, unul dintre
argumente fiind mormântul cu depunere de monedă carolingiană de la Carol III cel Simplu (898-923) în gură,
descoperit cu ocazia unor săpături la Nirra-Marrinsk}'y vrch, unde este arestată una dintre cele mai vechi biserici
16
17
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diferite 27 , în stadiul actual al cercetărilor, pentru Transilvania propriu-zisă nu se poate spune
acelaşi lucru; nu se poate nominaliza clar nici un mormânt cu depunere de monedă datat în
secolul al X-lea şi nici pentru secolele VIII-IX. În Bazinul Carpatic, la nordul Dunării inferioare, în Dobrogea 28 , secolele VIII-IX sunt considerate ca o "perioadă fară monede" sau "un
29
hiatus în circulatia
, monetară ", hiatus ce se reflectă si
, în disparitia
, obiceiului de depunere de
monede în morminte. Pentru spaţiul geografic menţionat, Sergiu Musteaţă repertoriază fară a
lua în calcul monedele arabe sau occidentale un număr de 117 monede bizantine, din care 92
sunt descoperiri singulare, iar dintre acestea doar 7 monede provin din morminte, fiind indicate
5 necropole din Ungaria şi 2 din România (Deta şi Hunedoara), însă "încadrate cronologic în
secolele X-XI". Şase dintre monedele citate sunt perforate şi folosite ca podoabe şi doar cea de la
Deta (jud. Timiş), o monedă bizantină de la Leon VI (886-912) găsită în gura mortului a avut
funcţia de obol funerar 30 • Mormântul de la Deta, datat în prima jumătate a secolului al X-lea,
face parte dintr-un cimitir care nu prezintă caracteristici specifice orizontul cimitirelor vechilor
maghiari, ci dimpotrivă prezintă elemente (cruciuliţă pectorală, cataramă stelară, cercei de tip
lunulă etc.), care atestă legături cu credinţa creştină 31 ; iar moneda de la Hunedoara, după cum o
să vedem, provine dintr-un cimitir de secol XI. De asemenea, în nord-vestul României, practica
depunerii de monedă în mormânt este foarte rar arestată, cunoscându-se doar un singur caz:
în necropola de la Şiclău (jud. Arad) datată în prima jumătate a secolului al X-lea unde în M 7
în zona pieptului a fost identificată o placă circulară subţire de argint, presupusă a fi monedă,
şi în M 9 (schelet culcat pe partea stângă într-o poziţie uşor chircită, cu mâinile încrucişate pe
piept) au fost descoperite în palma dreaptă, învelite într-o pânză două monede din argint, a căror
determinare a fost imposibilă 32 • În bazinul Mureşului inferior prezenţa monedelor în mormintele de secol X se cunoaşte în două cazuri: la Desk-Ujmajor (Ungaria), unde au fost descoperite
4 morminte maghiare, din care provine o monedă perforată de la Carol cel Pleşuv (840-875)3 3
şi la Kiszombor B, unde dintr-un cimitir de secol X-XI, într-un mormânt de copil (M 342), în
zona craniului au fost descoperite două monede bizantine emise în timpul lui Constantin VII
(949-959) 34 şi a lui Roman II (959-963). Inclusiv în teritoriul fostului regat al Moraviei Mari,
pentru secolele IX şi X, monedele în morminte sunt foarte rar întâlnite 3 s.
Spre deosebire de spaţiile geografice discutate, în cazul Transilvaniei intracarpatice pentru secolele VIII-X, nu este arestată depunerea de monede în morminte în stadiul actual al cercetărilor, iar
din regiunea Nitrei (Kolnikova 1967, 248-249). În Ungaria, în special în spaţiul Dunării, Tisei şi a Mureşului,
moneda depusă ca obol în gură sau în mână este considerată un obicei care a apărut în directă legătură cu prezenţa
creştinismului bizantin în zonă (Valyi 2000, 365-385). Alţi cercetători consideră că obiceiul de depunere de monede
apare sub influenţă bizantină prin intermediul vechilor maghiari, în mormintele lor datate în prima jumătate a
secolului al X-lea fiind întâlnite monede, majoritatea însă perforate şi cu funqie de podoabe sau ca elemente de
ornament pentru accesorii vestimentare sau harnaşament. Desigur există şi excepţii, cum este mormântul 52 din
cimitirul de la Karos II, care a avut depusă pe gură şi piept o monedă arabă neperforată. Monedele dispar din
morminte în a doua jumătate a secolului al X-lea pentru ca apoi să reapară şi să se răspândească în secolul al XI-lea
(vezi diferite păreri la Giesler 1981, 137-141; Kovacs 1983, 146-148; Balint 1991, 151-154, 175-178; Kovacs
1989; Fodor 1996, 26, 39; Lang6 2012, 49-66).
27
Kolnikova 1967, 246-254; Giesler 1981, 137-141; Kovics 1983, 146-148.
28
Lipsa monedelor din morminte a fost constatată şi în Dobrogea: " ... obiceiul depunerii de monede în mormintele
dobrogene din secolele VIII-IX a fost abandonat pentru o lungă perioadă de timp", cf. Benţa 2002, 108.
29
Musteaţă 2008, 119. Şi pentru Croaţia s-a constatat că în secolele VII-X circulaţia monedelor este una foarte rară
(Mirnik 2003, 99).
30

Musteaţă

31

Oţa

2008, 124-126.
2008, 168, 237.
32
Cosma, 2002, 142, 238-231 .
.J.J Mărginean 2015, 109, 147.
3
" Mărginean 2015, 156; Oţa 2008, 66, 261 .
.Js Kolnikova 1967, 248-250; Zivny 2009, 112, 118; Videman, Machacek 2013, 851-871.
https://biblioteca-digitala.ro

306

MARIA CRÎNGACI ŢIPLIC

despre 0 (re)apariţie a obiceiului depunerii de monede în morminte se poate discuta abia începând
cu secolul al XI-lea, după cum o să vedem mai jos.

Moneda în cimitirele pe şiruri (secolele XI-XII). În stadiul actual al cunoştinţelor, din
cele 14 ci mi tire pe şiruri cunoscute în Transilvania şi care se încadrează cronologic fie în secolele
X-XI, fie în secolul al XI-lea, în 7 cimitire este arestată depunerea de monede în morminte (vezi
tab. 1 şi harta 1), şi anume la: Alba Iulia-Staţia de Salvare (faza II) 36 , Alba Iulia- str. Brânduşei
(situată pe drumul spre Pâclişa)3 7 , Pâclişa- La izvoare 38 , Alba Iulia- strada Vânătorilor 39 , Deva
(la marginea sudică a oraşului) 40 , Hunedoara- Dealul cu Comori 41 , Moldoveneşti (fostul castel
G. J6sika) 42 • Pentru secolul al XII-lea, cimitire pe şiruri cu depunere de monedă sunt arestate
deocamdată doar la Zăbala, Peteni şi Sighişoara- Dealul Viilor. Cu toate că o parte din literatura
de specialitate încadrează ultimele trei descoperiri între cimitirele care au funcţionat în jurul unei
biserici 43 , le considerăm cimitire pe şiruri pentru că pe de o parte ele au avut o durată scurtă de
folosire, iar pe de altă parte în imediata lor apropiere fie nu se află nicio biserică, fie nu există
niciun element arheologic care să dovedească existenţa vreunei construcţii sacre şi un cimitir cu
o durată mai lungă de funcţionare, aşa cum confirmă sirurile de la Feldioara, Gilău sau Moreşti
- Citfalău 44 •
1. În Cimitirul de la Alba Iulia- Staţia de Salvare au fost descoperite 1152 de morminte medievale, din care 83 nu au putut fi datate; cele peste 1100 de morminte au fost datate între secolul IX
şi începutul secolului al XI-lea, cimitirul având două mari etape de utilizare, desemnate cimitirul I
şi II pe baza observaţiilor stratigrafice, elementelor de rit şi ritual funerar şi a pieselor de inventar.
Faza a Il-a cimitirului cuprinde 712 morminte, care aveau ca inventar: vase ceramice mici (118
morminte conţin vase ceramice mici- 16,57%), podoabe, accesorii vestimentare, unelte, piese de
harnaşament, arme etc45 • Descoperirile arheologice din acest punct au fost publicate parţial şi doar
într-o mică măsură, din acest motiv în literatură avem datări contradictorii, faza a II-a a cimitirului
fiind datată când în secolul al X-lea 46 , când în secolul al X-lea - începutul secolului al XI-lea47 •
Din rezultatele arheologice publicate disparat despre acest "oraş al morţilor", care reprezintă cel
mai mare cimitir din Transilvania din jurul anului 1000 şi unul dintre cele mai mari cimitire din
bazinul carpatic48 , am centralizat cele câteva date referitoare la depunerile de monede în mormânt,
care se pare că s-au găsit cinci morminte, două morminte cu monede arpadiene şi alte trei cu
monede romane, dintre care una perforată. Mihai Blăjan scria într-un articol din 1994, într-o notă
JG

Blăjan

17

Dragotă

2004, 50; Ciugudean et al. (coord.) 2006, 12-16; Dragotă, Rustoiu 2003, 79; Ciugudean 2007, 259.
et al. 2009.
18
·
Ciugudean, Dragotă 2001, 269-288; Dragotă et al. 2001; Dragotă et al. 2002, 58-94; Dragotă et al. 20 12b,
147-156; Dragotă etal. 2012a, 147.
19
Blăjan, Stoicovici, Botezatu, 1990-1993, 271-290.
~o Popa 1988, 59; Velter 2002, 344, 354, 400; Dragotă 2006, 143.
~~ Roska 1913, 166-198; Horedt 1956, 101-116; Dragotă 2006, 143-144.
2
"
Manon Roska 1914, 125-187; Bako 1969, 337-342.
1
"
Benko 2010, 222-229; Benko 2009, 22.
"" Crîngaci Ţiplic, Purece 2016, 33-53.
"' Ciugudean 2007, 244, 247.
or. Dragotă 2006, 138; Ciugudean 2007, 242.
,, Ciugudcan 2007, 242; Blăjan et al. 1990-1993, 281, nota 5.
,s Cel mai mare cimitir din Bazinul Carpatic se pare că se află la Majs-Udvari retek unde au fost cercetate 1130 de
morminte şi care însă cronologic se încadrează între anii 940-1100 p. Chr. (conform lui Z. TomiCic 1997, 71-98);
în cimitirul de la Halimba-Cheres au fost cercetate peste 932 de morminte (Giesler 1981, p. 34), cimitirul de la Male
Kosihy a avut peste 540 morminte (Hanuliak 1994); cimitirul de la Vukovar - Lijeva bara a avut 437 morminte
(Demo 1996); cimitirul de la Szegvar a avut cea 370 morminte (Bende, Lorinczy 1997, 201-285) cel de la NitraSindolka a avut cea 340 morminte (Fusek 1998, 71).
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de subsol, facând analogie la monedele descoperite în cimitirul de la Alba Iulia - str. Vânătorilor,
că în 1980-1981 trei monede au fost descoperite "în cimitirul din zona Staţia de Salvare":
- o monedă de argint de la Aba Samuel (1 041-1 044) într-un mormânt de fetiţă de 7 ani (M
280), lângă mandibulă;
-alte două monede de la Andrei I (1047-1060) într-un mormânt de adolescent (M 282), una
descoperită lângă mandibulă şi a doua în zona bazinului49 •
Cele trei morminte cu monede romane sunt:
-un mormânt de copil cu monedă perforată (M 43, moneda cu trei perforaţii, un As uzat de
la Faustina I, s-a aflat pe partea dreaptă a pieptului), care nu a avut alt inventar 50 .
- mormântul M 1 1 S XXV din cimitirul II, care a mai avut în inventar un vas ceramic; M 35
1 XXXV din cimitirul faza II, care a mai avut în inventar două vase ceramice, un cutit, amnar, un
'
inel de tâmplă; nu se menţionează poziţia pieselor 51 •
În ciuda faptului că materialul nu este publicat decât parţial, totuşi putem afirma că etapele
de evoluţie şi cronologie ale cimitirului de la Alba Iulia - Staţia de salvare sunt încă departe de a
fi stabilite.
2. La Alba Iulia - str. Brândusei
, se află un alt cimitir mare, din care au fost cercetate 229 de
morminte, reprezentând mai puţin de jumătate din întregul cimitir; el a avut două faze de evoluţie:
prima datată în secolul X, în care se încadrează 77 morminte, a doua datată în secolul al XI-lea în
care au fost cuprinse 152 de morminte. Din cele 229 de morminte, 52% au avut inventar: coloane
torsadate, coloane simple, inele de păr brăţări, cuţite, inele, pandantiv dublu cordiform, şiraguri de
mărgele, buton, catarame Kecel, amulete, amnare etc. 52 • Dacă se analizează întreg cimitirul, monedele sunt prezente în morminte în proporţie de 11,35%, însă dacă procentajul se stabileşte doar
pentru segmentul de cimitir datat în secolul al Xl-lea atunci avem 17% morminte cu depunere de
monede, respectiv 26 de morminte conţin 29 monede, emisiuni de la Ştefan I (1 000-1 038), Petru
I (1038-1041; 1044-1046), Aba Samuel (1041-1044), Andrei I (1046-1060), Bela I (10601063), Solomon I (1 063-107 4)5 3 ; din cele 26 de morminte, 3 au ca inventar 5 monede perforate
arpadiene şi 1 mormânt cu o monedă romană din secolul al III-lea perforată. Cele patru morminte
aparţin copiilor: M 172 a avut 1 monedă romană perforată împreună cu un şirag de mărgele din
sticlă şi o rondelă găurită din lut, M 93 a avut 3 monede arpadiene perforate, în regiunea gâtului
(doi denari de la Ştefan I şi un denar de la Petru I), M 217 a avut o monedă de la Aba Samuel
cu o perforaţie, lângă oasele craniului, M 225 a avut 2 monede arpadiene perforate (un denar de
la Ştefan I pe torace şi unul de la Andrei I sub craniu). În celelalte morminte, monedele au fost
depuse în gură (7), în zona craniului (10), pe torace (4), sub bazin (1); nu au fost înregistrate
monede depuse în mână 54 •
3. La Alba Iulia- str. Vânătorilor a fost cercetat în anii 1979-1980 un cimitir de 186 morminte,
datat pe baza monedelor în a doua jumătate a secolului al XI-lea; inventarul s-a compus din: piese
de podoabă (inele, cercei, brăţări, mărgele), obiecte de port, ustensile, arme, ceramică şi monede. În
23 morminte (12,36%) au fost descoperite 24 monede arpadiene: 8 de la Andrei 1 (1 04 7-1 060), 5
"

9

Blăjan etal.

1990-1993,281, nota 5.

50

Moneda este publicată ca provenind din punctul Alba Iulia- Profi, care se aRă în acelaşi areal cu necropola de la
Alba Iulia - Staţia de Salvare; ceea ce nu reiese din publicaţii este raportarea acestui mormânt din punctul Profi la
celelalte morminte descoperire în punctul Staţia de Salvare. Până în prezent cronologia, limitele şi etapele de evoluţie
ale cimitirului de la Alba Iulia- Staţia de Salvare nu au fost publicate. În privinţa monedei perforare din M 43, v.
Dragotă, Rustoiu 2003, 79; Ciugudean et al. (coord.) 2006, 15.
51
Ciugudean 2007, 259.
52
Dragoră et al. 2009, 27-78, 122.
5
J Dragotă et al. 2009, 27-78.
5
" Dragotă et al. 2009.
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monede de la Bela 1 (1060-1063), 2 monede de la Solomon (1063-1074), 1 monedă de la Geza 1
(1074-1077), 4 monede de la Ladislau 1 (1077-1095), 4 monede nu au putut fi identificate. Un
singur mormânt a avut două monede depuse (M 114, bărbat, o monedă fragmentară de la Ladislau
pe bărbie, o altă monedă fragmentară de la Andrei 1 depusă în zona bazinului). Monedele au fost
depuse în morminte: în gură (3) ; pe mandibulă sau în zona craniului (13); pe piept (4); în zona
bazinului (3), în dreptul umărului (1) 55 • Nu au fost înregistrate monede depuse în mână.

4. La Pâclifa, situată la la 5 km distanţă de Alba Iulia, au fost descoperite 24 de morminte datate
începând cu a doua jumătate a secolului X şi până spre ultima treime a secolului XI, din care 5 au
avut ca inventar 1O monede (cea 20,80%), ce se eşalonează de la Ştefan 1 la Andrei 1. În trei dintre
morminte apare câte o monedă, un mormânt (M 2, copil?) cu 3 monede (una de la Ştefan 1 în zona
capului şi două de la Andrei I în zona stângă a pieptului; ele au fost asociate cu un inel torsadat
şi inele cu un capăt în formă de S) şi un mormânt (M 18) de femeie cu 4 monede de la Andrei 1
(trei în mâna stângă şi una în gură; monedele sunt asociate cu un inel torsadat, un inel de buclă cu
capetele apropiate). În cazul celorlalte morminte, monedele au fost descoperite poziţionare astfel:
în zona umărului (1), în zona pieptului (1) şi poziţie neprecizată (1). Un caz aparte este M 8 care
în inventar a avut 5 inele de tâmplă şi un cui din fier depus în gură 56 .

5. În cimitirul de la Hunedoara- Dealul cu comori, din cele 57 de morminte cercetate 57 , 33
(57.90%) conţin inventar precum inele de tâmplă, inele de tâmplă cu un capăt răsucit în forma de
S, inele de deget de diferite tipuri, colan, brăţări simple cu capete, un vârf de săgeată, o monedă
bizantină perforată nedeterminabilă şi 1O monede arpadiene ce se eşalonează de la Ştefan 1 până
la Solomon 58 • 11 morminte (cea 19,30%) conţin câte o monedă depusă; ele sunt depuse în zona
capului (7), pe şold (1), sub şold (1); moneda perforată a fost găsită în zona gâtului; monedele
sunt emisiuni de la Stefan
I (4), Andrei 1 (2), Bela 1 (1) si
,
, Solomon (1); două monede au fost
nedeterminabile, una dintre ele fiind găsită ruptă în M 1. Prin prisma cercetării noastre, particularitatea acestui cimitir este dată de două aspecte: numărul mare de copii înmormântaţi (35%) 59
şi de moneda bizantină perforată, nedeterminabilă, din mormântul de copil (M 46) care până în
momentul de faţă este unica monedă bizantină descoperită într-un cimitir de secol XI din depresiunea Transilvaniei. Dorim să mai semnalăm aici cazul mormântului de copil M 41 care a avut în
inventar: la încheietura mâinii drepte, o brăţară cu un capăt subţiat, care iniţial a fost mai mare şi
care a fost tăiată la unul dintre capete pentru a se potrivi pe antebraţul subţire al copilului, un inel
din bară rombică cu capetele uşor subţiate găsit pe partea stângă a pieptului, două inele de tâmplă
găsite unul în partea dreaptă a tâmplei şi celălalt în partea stângă, iar în gură în pământul presat
s-a găsit un inel de tâmplă şi un nasture de argint în formă de calotă prevăzut cu două perforaţii în
care s-a mai văzut, în momentul descoperirii, un fir atârnând60 • Autorul presupune că acest nasture
prins de marginea gulerului cămăşii a ajuns accidental în gură. În privinţa inelului de tâmplă găsit
în gură nu ar trebui exclusă posibilitatea ca acesta să fi fost depus în mod ritualic, cu funcţia de
obol, mai ales că asemenea cazuri de cercei depuşi în gură au fost descoperiţi şi la Stare Mesto, Mast
Bratislava61 sau inelul de argint depus în gură de la Suslăneşti (secol XVI) 62 •
Blăjan, Sroicovici, Botezaru 1990-1993, 273-290.
sr. Dragotă et al. 2001; Dragotă et al. 2002, 58-94; Dragotă et al. 2012b, 147-156; Dragotă et al. 20 12a, 147.
,, Nccropola avea peste 120 de morminte din care doar 57 au fost cercetate, peste 60 fiind distruse în 1910 în urma
lucr~irilor de tcrasare.
58
Roska 1913, 167-198.
>'J G. Bak6 men~ionează un procentaj de 43% copii, v. Bak6 1969, 340.
r.o Roska 1913, 177-178, fig. 3/7, 3/9, 3/12-13, 3/22.
61
Kolnikova 1967, 248-249.
r.l Rosetti 1971, 188.

55

https://biblioteca-digitala.ro

PRACTICA DEPUNERII DE MONEDE ÎN CIMITIRELE DIN TRANSILVANIA

309

6. În cimitirul de la Moldovenesti datat în secolul al XI-lea au fost cercetate 57 morminte din
'
care 30 conţin inventar (52%): inele de tâmplă simple, inele de tâmplă cu un capăt în formă de
S, cercei, colane, brăţări, pandantivi dubli cordiformi, mărgele, zurgălău, inele de diferite tipuri,
cuţite şi monede 63 • Din cele 30 de morminte cu inventar 12 (21 %) au depuneri de monede (17
bucăţi); din cele 12, trei morminte de copii mici 64 conţin monede perforate: M 22 cu o monedă
perforată de la Andrei 1, M 24 cu o monedă perforată ruptă de la Ştefan 1, M 28 cu 5 monede
găsite pe piept, din care una intactă de la Andrei 1 şi 4 monede perforate (2 de la Ştefan 1, 1 de
la Andrei 1, şi una probabil de la Petru 1); un singur mormânt M 35, copil, a avut depuse două
monede de la Andrei I, una pe piept, alta lângă cap, cea din urmă fiind ruptă. Celelalte opt morminte au avut depuse câte o monedă în gură (5 morminte), lângă cap (2), pe bazin (1); nu s-au
constatat monede depuse în mână. Monedele, toate arpadiene, sunt emisiuni de la Ştefan I, Petru
1, Aba Samuel, Andrei I şi Ladislau. Ceea ce particularizează acest cimitir este, asemănător celui de
la Hunedoara, numărul mare de copii înmormântaţi (cea 37%) şi depunerile de monede arpadiene
perforate în mormintele de copii mici.

7. Despre cimitirul descoperit în 1894, în partea de sud a oraşului Deva se ştie doar că mormintele, conţinând schelete de adulţi şi copii, orientate est-vest cu privirea spre răsărit, aveau în inventarul funerar vârfuri de săgeţi, un vârf de lance din fier, vase ceramice şi un denar de la Ladislau I6 'i.

8. La

Zăbala a fost cercetat un cimitir cu

192 morminte66 , având ca inventar: inele de

buclă

cu un capăt în formă de S, inele de buclă simple, cercei, inele de deget de diferite tipuri, catarame
şi monede; în cadrul cimitirului au fost descoperite 22 de monede de la Geza II (4 bucăţi), Ştefan
III (14 bucăţi), Bela III (2 bucăţi), plus încă 2 monede nedeterminabile67 • Mortalitatea în rândul
copiilor de la 0-14 ani era de 35,93%68 .

9. La Peteni cercetările au dezvelit un cimitir de 236 de morminte cu 296 de indivizi; din cei
296 de înhumaţi, 57 (19,25%) au avut inventar (inele de tâmplă cu un capăt în formă deS, inele
de tâmplă simple, vârfuri de săgeţi, cuţit) şi în 22 morminte s-a constatat fenomenul depunerii
de monede (7,43%). În cazul mormintelor cu monede, 13 morminte au avut în inventar câte o
monedă; acestea au fost depuse în gură (4), în zona capului (3), pe piept (1), în mână dreaptă (1);
pentru celelalte patru nedeterminabile nu se specifică locul descoperirii; un singur mormânt cu
monedă a fost de copil. Pentru alte 9 morminte s-a remarcat depunere de monede pe gură sau în
gură, datorită patinei verzi prezente pe dinţi sau măsele. Monedele determinabile au fost emisiuni
de la Geza II (3), Ştefan III (2), Bela III (4) 69 • Mortalitatea în rândul copiilor de la 0-14 ani era
de cea 39% 70 •

1O. Cimitirul de la Sighişoara - Dealul Viilor este încadrat de autorii săpăturilor în cadrul
cimitirelor în jurul bisericilor, deşi nu s-au descoperit ruinele vreunui lăcaş de cult şi nici în imediata apropiere nu se află vreo biserică71 • Din cele 94 de morminte cercetate, cu cei 106 indivizi,
63
6

"

nu

Roska 1914, 125-127; Bak6 1969,337-341.
Având în vedere că săpărurile au fost realizate în 1911, analize antropologice privind scheletele din acest cimitir
există.

65

Popa 1988, 59.
Inirial autorul săpăturilor a menrionat 198 de morminte, v. Szekely 1971, 152. În studiul antropologie publicat
de L. Georgescu vorbeşte de 192 de morminte, v. Georgescu 1981, 141.
67
Szekely 1981, 137-139; Georgescu 1981, 141.
68
Georgescu 1981, 142.
69
Szekely 1985-1986, 17-18,211-221.
70
Georgescu 1981, 142.
71
Harhoiu, Gall2014, 195-259.

66

https://biblioteca-digitala.ro

MARIA CRÎNGACI ŢIPLIC

310

doar 11 morminte (1 0,37%), defin inventar (inele de buclă cu un capăt în formă de 5, un ac de
păr, o cataramă şi un cufit), din care, în 6 morminte a fost documentat fenomenul depunerii de
monedă, reprezentând un procent de 5,66% din totalul mormintelor72 . Copiii înmormântafi în
acest cimitir reprezintă cea 36%. În cinci dintre morminte, monedele au fost depuse în gură (1),
pe gură (3), sub bărbie (1); într-un mormânt a fost depusă o jumătate de monedă; nu au fost consemnate depuneri de monedă în mână. Între monedele identificate sunt un denar anonim atribuit
lui Ştefan III (M 30) şi o jumătate de monedă posibilă emisiune de la Geza II sau Coloman (M
85), un denar arpadian neidentificat (M 76); o monedă neidentificată a fost găsită şi în M 85, iar în
M 109 s-a constat o pată verzuie pe maxilarul mortuluF 3 • Particularitatea acestui cimitir este dată
de mormântul dublu M 28, aici fiind descoperit un tezaur alcătuit din 37 de monede: 35 emise
de Bela III (1172-1196) si
, doi denari anonimi; una dintre cele două monede anonime a fost atribuită lui Ştefan III (1162-1172}7 4 ; tezaurul a fost depus într-o pungă din piele sau material textil
şi aşezat pe pieptul copilului 75 •

Moneda în cimitirele din jurul bisericilor (a doua jumătate a secolului al XI-lea- secolul
al XIII-lea). Pentru că subiectul a fost dezvoltat într-un articol separarl6 , în cele ce urmează dorim
să-l redăm parfial, pentru a se putea Înfelege mai clar fenomenul, şi să subliniem doar câteva

caracteristici ale prezenfei monedelor în cimitirele din jurul bisericilor. În studiul citat, autorii
au repertoriat un număr de 24 de cimitire din Transilvania intracarpatică care cuprind unul sau
mai multe morminte cu depunere de monede (vezi tabelul 2 şi harta 2); în această cifră au fost
incluse şi cimitirele care nu au confirmate existenfa unui lăcaş de cult în jurul căreia trebuie să fi
77
:
functionat
,
1. La Alba Iulia - Catedrala romano-catolică, cimitirul a început să funcţioneze spre sfârşitul
sec. XI în jurul bazilicii romanice (catedrala I); din cele 365 morminte datate în ultimele decenii
ale sec. XI şi în sec. XII, autorii săpăturilor menfionează ca fiind descoperite monede în 31 de
morminte, ele fiind depuse în gură sau pe gură; monedele se eşalonează de la regele Coloman
(1 096-1116) la regele Emeric (1196-1204). Alte 13 morminte cu cistă de cărămidă şi nişă pentru
cap au fost datate în sec XIII, din care doar un mormânt avea depusă o monedă de la Andrei II
(1205-1235), lângă colul femural stâng78 •

2. La Alba Iulia -

Băile

romane a fost cercetat un cimitir din care au fost identificate 56 morminte cu inventar bogat şi divers datat între a doua jumătate a secolului al X-lea şi sfârşitul secolului al XII-lea. Cu toate că evolufia cronologică a cimitirului nu este detaliată, autorul consideră că o parte a înmormântărilor din secolul XII, datate pe baza unor monede emise de Bela II
(1131-1141) şi Bela III (11 72-1196), s-au realizat în jurul unei cap ele de cimitir, însă care nu a
fost identificată în teren 79 •
3. La Avrămeşti a fost identificat un cimitir datat în secolul al XII-lea pe baza a două morminte
(M 17 şi M 18) care aveau în inventar monede emise în sec. XII şi inele de tâmplă 80 •
Harhoiu, Gall 2014, 216; Harhoiu, Ioni~ă 2008, 203.
Velter 2002, 350; Harhoiu, Ioni~ă 2008, 202-203; Harhoiu, Gall2014, 216-217.
70
Harhoiu, Ioni~ă 2008, 203.
71
Harhoiu, Ioniţă 2008, 203.
-r, Crîngaci Ţiplic, Purece 2016a, 33-53; Crîngaci Ţiplic, Purece 2016b, 63-95.
-- Considerăm că cimitirul de la Sighişioara - Dealul Viilor face parte din cadrul cimitirelor pe şiruri, de aceea în
tabelul din acest articol apar 23 de puncte (vezi supranota 71-75 şi tabelul 1 şi 2).
78
Heitel 1985, 215-231; Heitel 1986, 233-248; Crîngaci Ţiplic, O~a 2005, 92-106; Marcu Istrate 2008, 120121,257-270,378-380.
79
Horedt 1958b, 62-63; Horedt 1986, 117.
80
Benko 2010, 223.
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71
·
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4. Cimitirul de la Chidea este considerat ca facând parte din categoria celor din jurul unei biserici si
, se aminteste
, că din cimitir au iesit
, la iveală monede de la Bela II (1131-1141) si
, Ladislau II
81
(1162-1163) •
5. La Cluj- Mănăştur, în urma cercetărilor arheologice efectuate în cadrul complexului medieval a fost identificat un cimitir cu 207 morminte, din care 142 au fost încadrate secolelor XI-XIII;
dintre acestea doar 65 dintre morminte au avut inventar, 14 fiind asociate cu monede (10%) 82 •
Monedele au fost depuse câte una în mormânt, ele fiind poziţionare astfel: pe gură (4 morminte),
în gură (2), pe piept (1), în mâna dreaptă (1), poziţie necunoscută (6). Subliniem prezenţa monedelor tăiate sau rupte în morminte, din cele 14 monede 6 au fost găsite cu părţi rupte sau tăiate,
în două dintre cazuri având tăieturi aplicate intenţionat (M 124 şi M 130). Majoritatea monedelor provenite din mormintele de la Cluj-Mănăştur sunt denari emişi în perioada cuprinsă între
domniile lui Andrei I (1046-1060) şi Bela III (1173-1196). Cele mai multe piese descoperite, cu
excepţia celor anonime, sunt emisiune de la Ladislau I (1 077-109 5); doar un singur obol, anonim,
provine din acest cimitir, fiind descoperit în M 64 83 •
6. La Dăbâca - Incinta IV, cercetările au dezvelit un cimitir de 489 de morminte, alte "câteva
zeci" fiind deranjate de lucrările agricole şi de înmormântările ulterioare; existenţa cimitirului s-a
întins pe parcursul secolelor XI-XII, spre sfârşitul secolului al XII-lea cimitirul fiind abandonat
împreună cu capela84 • Marea majoritate a mormintelor nu au inventar, doar 54 dintre cele cercetate au avut obiecte de podoabă; morminte cu depuneri de monede au fost şi mai puţine, fiind
descoperite un total de 7, provenite din M 1, M 119, M 188, M 190, M 483 85 ; autorii nu au facut
asocieri între monedă şi mormânt. Monedele au fost depuse pe gura defunqilor, cu excepţia mormântului 186 • Monedele sunt emisiuni de la Ladislau I (1077-1095), Stefan
II (1116-1131), Bela
,
87
II (1131-1141), Geza II (1141-1162), Bela III (1172-1196) •
7. La Dăbâca- Grădina lui Tămaş au fost cercetate 71 de morminte grupate în jurul unui
micuţ lăcaş de cult ce a funcţionat şi evoluat între secolul al XI-lea 88 şi secolul al XV-lea89 ; în patru
morminte (M 2, M 12, M 15, M 26 A-B) au fost descoperiţi 4 denari anonimi (posibil 3 Bela II,
1 nedeterminat) 90 ; poziţia monedelor în morminte nu este menţionată cu claritate.
8. La Dăbâca- Boldâgă a fost cercetat un cimitir care a funcţionat până în secolul XVII. În
literatură nu se specifică numărul mormintelor sau alte detalii despre ele. Cert este că dintre cele
câteva zeci de morminte cercetate, care se pare că nu au avut obiecte de podoabă sau accesorii
vestimentare, patru morminte au fost tăiate de fundaţia unei biserici ("biserica nr. 1") datată
Horedt 1958, 58; Sabău 1958, 287.
Iambor 2005, 206-207; Gall etal. 2010, 163.
83
lambor, Matei 1979, 602-604, pl. VII; lambor et al. 1981, 137-138, pl. IV; Iambor, Marei 1983, 134-138,
pl. VI; Gal! et al. 2010, 54, 108, 142, 147-163; Crîngaci Ţiplic, Purece 2016a, 37-38.
84
lambor 2005, 186.
85
Iambor 2005, 187; Gall2010, 21.
86
Iambor 2005, 187; Gall2010, 21.
87
Iambor 2005, 187; Gall2010, 21.
88
Prima etapă a bisericii a fost datată antequem pe baza a 8 monede (conform lambor 2005, 189) respectiv 9
monede (Gal! 2013, 169) descoperite pe latura de nord a bisericii, în srrarigrafia sirului şi da rare în timpul lui Ladislau
1 (1075-1095).
89
Conform menrionării descoperirii unor fragmente de ogive ce aparrin stilistic goricului târziu (lambor 2005,
188-189).
90
lambor 2005, 189; Gall 2013, 163-164.
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de către P. Iambor la începutul secolului al XI-lea91 • În cadrul cimitirului au fost descoperite 1
sau 2 morminte cu depunere de monedă: 1 denar anonim (posibil Ştefan II) şi/sau un denar?
Solomon 92 •
9. La Drăuseni a fost cercetat un cimitir care a funcţionat începând cu jumătatea sec. XII în
j urui unei bise~icuţe-sală; în cadrul acestuia au fost descoperite 1O monede arpadiene, dintre care
6 au fost identificate ca fiind emisiuni de la Geza II (2?) şi Ştefan III (4?); ele au fost depuse câte
una în fiecare mormânt, fiind poziţionare astfel: pe gură sau în zona capului (8), pe torace (1), în
umplutura gropii (1). Prezenţa monedelor mai este certificată şi de urmele "de înverzire" observate
în general în zona craniului în alte trei morminte93 ; mormintele cu monede fac parte din cele 58
de morminte atribuite cimitirului datat în a doua jumătate a sec. XII şi care a gravitat în jurul
bisericii-sală; 29,31% din cele 58 de morminte au avut inventar (monede, inele şi inele de tâmplă),
iar 22,41% sunt reprezentate de mormintele cu câte o monedă în cadrul inventarului funerar.
Biserica-sală de mici dimensiuni a fost înlocuită în secolul al XIII-lea de o bazilică, în jurul căreia
mormintele aparţinătoare nu au avut depuneri de monede.
1O. La Feldioara s-a descoperit un cimitir cu 122 morminte cuprinzând 132 indivizi, care a fost
datat în a doua jumătate a secolului al XII-lea şi primul deceniu al secolului al XIII-lea, perioadă
în care se presupune că a funcţionat în jurul unui lăcaş de cult ce nu a fost încă identificat 94 • Din
cei 132 de înhumaţi, în cazul a 11 morminte s-a constatat fenomenul depunerii în mod ritualic
a monedei (8,33%); în cazul a altor 5 morminte, moneda fiind descoperită în umplutura gropii,
mai ales că avem de-a face cu monede romane, nu se poate preciza dacă a ajuns întâmplător sau a
fost depusă. Monedele, 3 arpadiene şi 6 romane, au fost depuse câte una în fiecare mormânt astfel:
în mâna stângă (M 4a, M 57), în mâna dreaptă (M 6, M 58), lângă cap (M 5, M 93 b), în gură
(M 26), în zona membrelor inferioare (M 21, M 46). Un singur mormânt (M 98) a avut depuse
3 monede arpadiene (denari anonimi) în 3 poziţii diferite: în mâna dreaptă, în mâna stângă şi
la gură. Cei 6 denari anonimi descoperiţi în cele 4 morminte au fost repartizaţi pe emitenţi, în
conformitate cu atribuirile lui Unger, astfel: 1 Geza II şi 5 Ştefan IIJ9 5 • De subliniat este asocierea
în mormântul M 98 a monedei de la Geza II cu două monede de Ia Ştefan III, fapt ce ar indica o
perioadă mai scurtă de utilizare a cimitirului.
11. La Geoagiu de jos - Rotondă au fost cercetate în total 176 morminte care au fost încadrate cronologic între secolele XI-XVIII. Întrucât detalii despre evoluţia cronologică a cimitirului
lipsesc, nu se poate spune decât că şi în această necropolă s-a practicat fenomenul depunerii de
monede, 1O morminte având în inventar câte o monedă, patru dintre morminte având asociate şi
obiecte de podoabă; monedele sunt emisiuni de la Coloman (7), Ladislau I (2), monedă arpadiană
nedeterminată (1); din context funerar mai provine o monedă de la Bela IV (1235-1270) 96 •
12. La Giliiu au fost descoperite 6 morminte care au fost atribuite cimitirelor din jurul unei
biserici, deşi biserica nu a fost identificată; din groapa unui mormânt provine o monedă din bronz
emisă de Bela III (1172-1196) 97 •

')

1

Iambor 2005, 190, 189-194.

')' C;ill 2013, 184, nota 132. Vezi şi comentariile la Crîngaci Ţiplic, Purece 2016a, 39.
~.J
'H
'J

5

%
97

Dumitrache 1979, 124-190; Marcu, 1994, 19-24; Marcu Istrate 2002, 41-78; Velrer 2002,344.
Ioniră etal. 2004, 29-58; loniră 2005, 217-228; Ioniră 2007, 151-152.
Ioniţă et al. 2004, 67.
Petrov 1997, 47; Petrov, Scrobotă 2004, 127-128; Petrov, Scrobotă 2005, 159-160; Petrov 1996,405.
Isac, Gall2012, 165-170.
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13. La Hălmeaga fost descoperită o monedă emisă în secolul al XII-lea în contextul
98
efectuate la cimitirul si
, biserica romanică de acolo •

313
cercetărilor

14. La Moldoveneşti - biserica unitariană au fost descoperite 8 morminte şi 5 monede atribuite astfel: 1 Ladislau 1 (1077-1095), 1 Coloman (1096-1116), 2 Bela II (1131-1141), 1
nedeterminabilă99 •

15. De la Moreşti- Citfolău ne sunt cunoscute 55 de morminte amenajare în jurul unei biserici presupuse şi neidentificată arheologic 100 ; funcţionarea cimitirului a început cândva în primele
decenii ale secolului al XI-lea, datarea bazându-se pe obiectele de inventar din cadrul mormintelor
şi pe cele 2 monede de la Ştefan II (1116-1131) şi Bela II (1131-1141) descoperite în context
stratigrafic. În cazul a trei morminte (M 8, M 9 şi M 12) se presupune că au avut monede depuse
pe gură, însă datorită acidităţii solului s-au păstrat doar urmele de oxid de cupru prezente în zona
mandibulelor.
16. La Orăştie- cetate a fost identificat un cimitir a cărui început a fost datat pe la jumătatea
secolului al XII-lea şi care a funcţionat în jurul unui lăcaş de cult. Din datele publicate rezultă că
un mormânt a avut în inventar 2 monede de la Geza II, acesta având depusă în fiecare mână câte
o monedă, dintre care una fragmentară 101 •
17. La Rodna au fost descoperite 2 morminte cu monede, atribuite bisericii romanice construite
anterior invaziei tătare din 1241; unul din cele două morminte a avut în mâna stângă un denar
nedeterminat; al doilea denar a fost descoperit în pământul de umplutură al unui mormânt 102 •
18. La Sânvăsii, într-un cimitir care a început să funcţioneze începând din a doua jumătate a
secolului al XII-lea, a fost găsită o monedă de la Bela III (1172-1196) în poziţie secundară 103 •
19. În stratigrafia cimitirului care a funcţionat din a doua jumătate a secolului al XII-lea şi
până în secolul al XVII-lea în jurul bisericii din Sibiu- Piaţa Huet, au fost descoperite 5 monede
care provin din secolele XII-XIII: denarul emis de Ladislau IV din mormântul 1264, probabil
din M 408 provine 1 monedă bizantină emisiune din timpul domniei lui Manuel 1 Comnenul
(1143-1180), 1 denar Bela III, 2 denari anonimi 104 • Într-un studiu recent am demonstrat că depunerea monedelor în cadrul cimitirului de secol XII-XIII de la Sibiu era o practică foarte rar folosită,
respectiv sub 1o/o dintre mormintele din a doua jumătate a secolului al XII-lea şi din secolul al
XIII-lea au avut ca inventar o monedă 105 •
20. La Şirioara au fost descoperite 78 de morminte care probabil au fost organizate în jurul
unei biserici. Din cele 78 de morminte, 22 au avut inventar şi un singur mormânt (M 56) a avut
în inventar un denar emis de Bela III (1172-1196) 106 •
98

Marcu lstrate 2011, 149.
Sabău 1958, 291; Velter 2002, 348; Bak6 1969, 337; Horedt 1958, 140; Horedt 1984, 62.
100
Horedt 1958, 57-58; Horedt 1984, 54-63. Conform cercetărilor lui K. Horedt, biserica identificată arheologic
datează din a doua jumătate a secolului al XIII-lea, fundaţiile deranjând o parte din mormintele amintite.
101
Papp, Petrov, Pinter 1997-1998, 467; Pinter, Petrov 1995; Velrer 2002, 348.
102
Vătăşianu, Protase, Rusu 1957, 212.
103
Liszl6 2013, 22-23, 51-52, 55, 59-61, 109.
104
Marcu lstrate 2007, vol. 1, 14-17, 90-91 şi vol. II, passim; Marcu lstrate, Constantinescu, Soficaru 2015,45.
105
Crîngaci Ţiplic, Purece 2016 a, 42-44.
106
lambor 2005, 196-197.
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21. La Strei cu ocazia cercetărilor arheologice a bisericii medievale datate la sfârşit de secol
XIII sau început de secol XIV şi a cimitirului din jurul ei, din pământul răscolit de mormintele
târzii s-a descoperit o monedă emisă de Ştefan 1107 • Autorul cercetărilor leagă moneda de un grup
de morminte descoperit la nord-vest de biserica de zid, lipsit de inventar, şi care au fost atribuite
unui orizont de înmormântări mai vechi decât biserica de zid, şi care s-ar lega de un lăcaş de cult
de lemn neidentificat arheologic 108 • Ipoteza se bazează pe contextul descoperirilor din localitatea
învecinată de la Streisângeorgiu.
22. În jurul micii biserici medievale de la Streisângeorgiu au fost dezvelite 114 morminte din
care 6 sunt datate înaintea bisericii de zid şi atribuite bisericii din lemn pe talpă de piatră ridicată în
sec. XI şi care a fost înlocuită pe la 1130-1140 cu biserica din zid amintită 109 ; alte 35 de morminte
din cele 114 au fost datate în secolele XII-XIII. Trei dintre morminte (M 46, M 57, M 93) au
avut inventar câte o monedă: în M 93 o monedă de la Ladislau IV găsită sub craniu, în M 57 un
denar emis de Bela II ( 1131-1141) găsit în gura scheletului şi în M 93 un denar perforat, emisiune
de Bela II (1131-1141), având poziţia iniţială necunoscută datorită faptului că mormântul a fost
distrus în cea mai mare parte 110 • Un detaliu care trebuie reţinut este moneda perforată din M 93
care în stadiul actual al cercetărilor nu are analogie în cadrul cimitirelor din jurul bisericilor din
Transilvania. Ea ar putea reprezenta o reminiscenţă a unui obicei întâlnit până în prezent doar în
cadrul cimitirelor pe şiruri din secolul al XI-lea. Alte 6 monede (două din secolul al XII-lea şi 4 din
secolul al XIV-lea) provin din morminte răvăşite; ele sunt emisiuni de la: Ştefan III (1162-1172),
Stefan V (1270-1272), Ladislau IV (1272-1290) 111 •
'

23. În jurul bisericii sală de la Viscri identificată arheologic şi datată în a doua jumătate a secolului al XII-lea, a funqionat un cimitir din care au fost identificate 2 morminte determinate pe
baza inventarului adiacent: într-un mormânt a fost găsit pe mandibulă un denar arpadian anonim,
lângă aflându-se şi un inel de tâmplă, iar în cel de-al doilea, pe maxilarul inferior, tot un denar
arpadian anonim; cei doi denari anonimi, dintre care unul fragmentar, au fost emişi probabil în
timpul domniei lui Geza IJI 12 •

Concluzii
Emisiunile monetare depuse în morminte. În această primă jumătate a secolului al XI-lea,
monedele depuse în morminte, perforate sau neperforate, sunt monede arpadiene, foarte rar monede
romane şi o monedă bizantină (v. tab. 1 şi 2). Moneda bizantină perforată, nedeterminabilă, din
mormântul de copil (M 46) de la Hunedoara- Dealul cu Comori reprezintă, până în momentul
de faţă, unica monedă bizantină descoperită într-un cimitir de secol XI din Transilvania intracarpatică. Monedele romane apar doar în două cimitire pe şiruri din Alba Iulia: în str. Brânduşei s-a
descoperit într-un mormânt de copil o monedă perforată (M 172), iar la Stafia de Salvare/Profi
o monedă perforată tot într-un mormânt de copil (M 43) şi alte 2 monede romane neperforate
depuse în M liS XXV şi M 35/XXXV din cimitirul II; ceea ce particularizează acest ultim cimitir
amintit este că monedele romane neperforate apar asociate în inventar cu vase. Prezenţa mone~elor romane în morminte se explică şi datorită plasării celor două cimitire pe un bogat sit roman.
In privinţa datării acestor morminte cu monede romane, nu se pot face alte precizări de ordin
lw
10

~

109
110
111
112

Popa 1988, 69.
Popa1988, 69.
Popa, "Srreisîngeorgiu," 24.
Popa 1978, 24-26; Popa 1988, 62-64.
Popa 1978,26, nota 72; vezi şi comentariile privind atribuirile în Crîngaci Ţiplic, Purece 2016,45.
Dumirrache 1981, 264; Velter 2002,352 şi 186, nota 597.
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cronologic; totuşi, în cazul mormântului de copil, M 172, de la Alba Iulia- str. Brânduşei, se poate
preciza că el nu se încadrează din punct de vedere al stratigrafiei orizontale celui mai vechi orizont,
el fiind mai aproape de grupul înmormântărilor cu depuneri de monede arpadiene.
În a doua jumătate a secolului al XI-lea şi secolul al XII-lea monedele depuse în mormintele,
atât din cimitirele pe şiruri, cât şi din cele din jurul bisericilor, sunt emisiuni ale regilor arpadieni,
cu o singură excepţie: cimitirul de la Feldioara, unde au fost constatate monede romane depuse ca
obol în ritualul de înmormântare medieval; prezenţa monedelor romane se datorează amplasării
cimitirului pe un bogat strat de cultură materială romană, în stratigrafia sirului fiind descoperite pe
lângă alte artefacte un total de 21 de monede romane, din care 9 din nivelul de epocă romană şi 12
din stratigrafia cimitirului din a doua jumătate a secolului al XII-lea 113 . Cu toate că în Transilvania
este arestată circulaţia şi a altor tipuri de monede medievale decât cele arpadiene, precum monede
bizantine, monede apusene etc - descoperite însă în alte tipuri de contexte, în special în tezaure
monetare 114-, în mormintele cimitirelor din arealul transilvan întâlnim depuse doar monede arpadiene, iar o caracteristică a acestor depuneri monetare este dominarea denarilor anonimi 115 .
Frecvenţa

depunerii monedelor în cadrul cimitirelor. Aşa cum am arătat mai sus, despre un
debut al fenomenului obiceiului depunerii de monede în morminte se poate vorbi abia începând
din deceniul al treilea al secolului al XI-lea, deoarece pe de o parte cele trei morminte cu depuneri
de monede romane descoperite în cimitirul de la Alba Iulia- Staţia de Salvare/Profi nu reprezintă
decât cazuri izolate într-un cimitir de sute de morminte, în cazul în care cele trei s-ar data în
jurul anului 1000, iar pe de altă parte emisiunile monetare de la Ştefan I ce au fost descoperite în
Transilvania aparţin dinarului CNH-1, monedă care a fost pusă în circulaţie începând cu 1O181020116. Exceptând primele două decenii ale secolului al XI-lea, frecvenţa depunerii monedelor în
cadrul cimitirelor pe şiruri din Transilvania în secolul al XI-lea este relativ ridicată, în comparaţie cu
secolul al XII-lea. Conform graficului de mai jos (vezi graficul 1), vedem că procentul membrilor
din cadrul unei comunităţi care au practicat acest ritual este unul ridicat, între 12% şi 21 %; în
cazul anumitor cimitire, la o analiză mai detaliată a evoluţiei şi cronologiei cimitirului, procentajul
ar putea creşte (de exemplu cimitirul Alba Iulia- str. Brânduşei) şi nu ar fi exclus ca fiecare grup
familial să fi avut cel puţin un mormânt cu depunere de monedă, fapt ce ar confirma încă o dată
rolul monedei în crearea unei memorii sociale; cu toate că este o speculaţie, în acest sens foarte relevante sunt cimitirele de la Moldoveneşti şi Hunedoara- Dealul cu Comori, unde aproape fiecare
grup familiaP 17 conţine cel puţin un mormânt cu monedă. Având în vedere caracterul săpăturilor,
specifice celor efectuate la începutul secolului al XX-lea, teoria propusă de noi este doar o ipoteză,
dar pe viitor ar merita o reanalizare a cimitirelor pe şiruri din această perspectivă. În acest context
se pune problema unui alt tip de interpretare în privinţa funcţiunii monedei, dacă moneda pe
lângă rolul său de statut social sau/şi memorie socială ar putea reprezenta şi un simbol al credinţei
creştine, moneda ca obiect religios-creştin, mai ales că în cazul primelor emisiuni arpadiene atât pe
avers cât şi pe revers este reprezentată o cruce dreaptă. Utilizarea monedelor arpadiene cu redarea
unei cruci şi cu numele creştin al autorităţii politice şi militare în cadrul ritualului funerar în cimitirele pe şiruri din secolul al XI-lea din Transilvania ar indica orientarea creştină nu doar a celui
înmormântat ci şi a unei părţi din cimitir, respectiv a grupurilor familiale din cadrul unui cimitir
(v. cimitirul de la Moldoveneşti, Hunedoara - Dealul cu Comori, Alba Iulia - str. Vânătorilor,
Alba Iulia- str. Brândusei,
, Pâclisa).
,

ll.l
114
115
11
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117

Ioniţă et al. 2004, 25-26.
Velter 2002, 93-153; Pap 2002, 196-198.
Crîngaci Ţiplic, Purece 2016, 46.
Ana Maria Velter 2002, 164-166.
Bak6 1969, 2, fig. 1 şi 2.
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În secolul al XII-lea, în special începând din a doua jumătate a secolului al XII-lea frecvenţa
depunerii monedelor în cadrul cimitirelor din jurul bisericilor scade sau în unele cazuri chiar lipseşte acest obicei. De exemplu, la Sibiu avem un procentaj de sub 0,70% , iar în cazul cimitirelor
de la Bistriţa - biserica evanghelică, Braşov - Biserica Neagră, Daia Secuiască, Caşolţ, Cricău,
Mediaş , Sebeş etc., nu au fost descoperite monede în inventarul mormintelor, motiv pentru care
se întâmpină dificultăţi în da tarea exactă a primei faze atât a cimitirului cât şi a bisericii 118 • În
cazul cimitirelor unde s-a constatat practicarea depunerii monedei ca obol în ritualul funerar, procentul membrilor 119 comunităţii care a practicat un astfel de ritual este sub 10% (Alba Iulia, ClujMănăştur, Feldioara, Geoagiu de Jos? , Moreşti, Streisângeorgiu). Acelaşi trend negativ se constată
şi în cazul cimitirelor pe şiruri de la Sighişoara - Dealul Viilor (5,6% ) şi de la Peteni (7,4%). Avem
o singură excepţie în Transilvania, şi anume cimitirul din a doua jumătate a secolului al XII-lea din
jurul micii biserici-sală de la Drăuşeni , unde din cele 58 de morminte 22,4% sunt reprezentate de
mormintele cu câte o monedă în cadrul inventarului funerar 120 •
În secolul al XIII-lea, deşi numeric sunt atestare arheologic mai multe cimitire în Transilvania,
numărul mormintelor cu depuneri de monede este aproape inexistent; concluzia este susţinută de
imposibilitatea de a nominaliza mai mult de trei morminte: un mormânt de la Alba Iulia (M II)
care a avut lângă col ul femural stâng o monedă de la Andrei al II -lea (120 5-123 5), un mormânt de
la Sibiu (M 1264) , care a avut în inventar o jumătate de monedă de la Ladislau IV (1272-1290),
fară o indicare a poziţionări i ei, şi un mormânt de la Streisângeorgiu (M 93), care a avut sub craniu
o monedă de la Ladislau IV.
Moneda perforată şi mormintele de copii. Prezenţa monedei perforate este arestată în cimitirele pe şiruri de secol XI de la Alba Iulia- Staţia de Salvare (faza II) , Alba Iulia- str. Brânduşei,
Crî ngac i Ţ ip l i c , Purece 2016,46.
Am luat în considerare doar acele cimitire care au avut pes te câteva zeci de morminte datare în acest secol.
120
Procentajul se b azează pe rezultatele ce rce tă rilor arheologice publicate de Mariana Dumitrache, cerce tările
arheologice realizare de D aniela M arcu Isrrare fiind publicate doar parţial , mai exact avem dare doar despre evoluţia
şi etapele fazelor de con s trucţi e ale bisericii de la Drăuş eni şi nu despre cimitir, ca atare procentajul oferit de noi este
doar unul provizoriu.
118

119
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Hunedoara- Dealul cu Comori şi Moldoveneşti. În cimitirele amintite apar atât monede perforate
(o monedă bizantină nedeterminabilă, 4 monede romane şi 17 monede arpadiene), cât şi monede
depuse în mod ritualic neperforate (vezi tabelul 1 şi tabelul 2 şi harta 1). Dorim să subliniem că
prezenţa monedelor perforate în cadrul cimitirelor pe şiruri este mai rar întâlnită în comparaţie cu
monedele depuse ca obol; atunci când moneda perforată este prezentă în cimitirele pe şiruri, ea
apare doar în morminte de copii, pe piept, în zona toracelui sau a craniului, ceea ce ne determină
să considerăm moneda ca având un dublu rol, şi anume apotropaic, respectiv de amuletă/talisman,
şi de statut social, iar în acest ultim caz aducem în discuţie mormântul de copil de la Moldoveneşti
(M 28) care a avut depuse pe piept patru monede perforate (două de la Ştefan 1, una de la Andrei
1, şi una probabil de la Petru I) şi una neperforată, de la Andrei 1; având în vedere unicitatea
acestui mormânt cu patru monede perforate şi cu una depusă în mod ritualic pe piept se ridică
întrebarea dacă ele nu au avut şi un rol în crearea unei memorii sociale 121 • Tot un triplu rol trebuie
să fi îndeplinit şi prezenţa celor trei monede perforate din mormântul de copil de la Alba Iulia str. Brândusei
1 si
, (M 93 cu doi denari de la Stefan
,
, un denar de la Petru I) sau cele două monede
perforate din mormântul de copil descoperite în acelaşi cimitir (M 225 cu o monedă de la Ştefan
1 şi una Andrei I). În cadrul cimitirelor din jurul bisericilor, fenomenul monedei perforate din
mormintele de copii dispare, unicul caz cunoscut fiind moneda perforată, o emisiune de la Bela II
(1131-1141), de la Streisângeorgiu din groapa lui M 46, mormânt păstrat parţial, fiind deranjat
puternic de înmormântările ulterioare 122 • Prezenţa tardivă a unei monede perforate într-un cimitir
din jurul unei biserici ar putea reprezenta o reminiscenţă a unui obicei întâlnit până în prezent
doar în cadrul cimitirelor pe şiruri din secolul al Xl-lea.
Numărul

de monede depuse într-un mormânt. Pe baza informaţiilor adunate, legat de
numărul de monede depuse într-un mormânt în cadrul cimitirelor pe şiruri predomină mormintele cu câte o monedă depusă. Depunerile multiple de monede într-un mormânt se pare că o practică mai frecventă în cazul cimitirelor din secolul al Xl-lea, dar trebuie să subliniem că în cadrul
unui cimitir nu au apărut mai mult de 1-2 morminte cu depuneri de 3-5 monede, ceea ce ne
oferă încă un indiciu privind rolul monedei în mormânt altul decât cel de obol funerar, după cum
o să vedem mai jos. Astfel, într-un singur caz avem 5 monede depuse într-un mormânt, respectiv
amintitul mormânt de copil de la Moldoveneşti (M 28) cu 5 monede găsite pe piept, din care una
neperforată de la Andrei 1 şi 4 monede perforate (2 de la Ştefan I, 1 de la Andrei 1, şi una probabil
de la Petru I). De asemenea, tot singular este un mormânt de femeie de la Pâclişa (M 18) cu 4
monede de la Andrei 1 (trei în mâna stângă şi una în gură); în acest caz moneda din gură poate fi
interpretată ca având funcţie de obol, iar cele trei monede din mână un mic depozit monetar, pe
care îl putem interpreta ca având rol de ofrandă funerară. Descoperiri de morminte cu depuneri
de 3 monede avem la Pâclişa un mormânt (M 2, copil?: una de la Ştefan I în zona capului şi două
de la Andrei 1 în zona stângă a pieptului) şi la Alba Iulia- str. Brânduşei un mormânt de copil cu
trei monede perforate (M 93 cu trei monede perforate: doi denari de la Ştefan I şi un denar de
la Petru 1). Numărul cimitirelor cu morminte care conţin în inventar câte două monede depuse
creşte, astfel avem arestate la Alba Iulia- Staţia de Salvare (M 282, mormânt de adolescent cu o
monedă descoperită lângă mandibulă şi a doua în zona bazinului), Alba Iulia- str. Brânduşei (M
225 mormânt de copil cu două monede perforate, M 137, femeie cu 2 monede pe piept), Alba
Kemmers, Myrberg 2011, 100. Monedele depuse în morminte cu rol de statut social şi care au contribuit la
crearea unei memorii sociale a celui înmormântat în cadrul unei comunitărit a fost demonstrată si• de Găzdac , Cosma
2013, 107-110.
122
Din cele 114 morminte descoperite la Streisângeorgiu au fost realizate analize antropologice pe 44 de schelete
(38,6%) (Popovici, Adam 1978, 51-52). Din păcate, mormântul M 46, distrus în cea mai mare parte, nu a fost
cuprins în eşantionul de indivizi studiari, aşadar nu avem nicio referire dacă mormântul a fost al unui adult sau al
unui copil.
121
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Iulia - str. Vânătorilor (M 114, bărbat cu o monedă fragmentară de la Ladislau pe bărbie, o altă
monedă fragmentară de la Andrei I depusă în zona bazinului) şi Moldoveneşti (M 35, copil cu
două monede, de la Andrei I, una pe piept, una lângă cap, cea din urmă fiind ruptă).
În cimitirele datate în secolul XII, fie că este vorba de cimitire pe şiruri sau de cele din jurul bisericilor, morminte cu depuneri multiple avem la Feldioara, unde mormântul 98 a avut 3 monede
(câte o monedă în fiecare mână şi una la gură) şi la Orăştie unde un mormânt a avut 2 monede,
câte una în fiecare mână. Cimitirul de la Sighişoara- Dealul Viilor iese în evidenţă prin depozitul
monetar de 37 de monede găsit pe pieptul unui copil, care a avut în principal o funcţie ritualică,
de ofrandă funerară.
Pentru secolul al XIII-lea nu avem atestat nici un mormânt cu depuneri multiple de monede,
chiar şi mormintele cu câte o monedă depusă sunt foarte rar întâlnite.
Până de curând, prezenţa monedelor tăiate sau rupte din morminte 123 nu a ridicat probleme de
interpretare în istoriografie. În cazul monedelor care sunt fragmentare este greu de spus dacă ele
au fost rupte intenţionat din vechime în cadrul unui ritual funerar sau este un stadiu al conservării
în pământ. Totuşi apariţia monedelor tăiate sau a jumătăţilor de monede în morminte ar putea
reprezenta o funcţie ritualică de distrugere simbolică a obiectului depus, o posibilă reminiscenţă a
practicii ritualului de depunere de ofrande în morminte. Monede tăiate sau fragmentare au apărut
la Alba Iulia- str. Vânătorilor, (M 114), Feldioara (M 58, M 26), Hunedoara- Dealul Viilor (M
1), Sighişoara- Dealul Viilor (M 85), Cluj- Mănăştur (M 124, M 130, M 64, M 75, M 121, M
(M 44) si
137), Sibiu (M 1264) Orăstie
,
, Viscri.
Poziţionarea monedei neperforate în raport cu corpul uman. În cadrul cimitirelor pe şiruri
din secolul al XI-lea domină monedele descoperite în zona capului sau pe gură (>35 morminte) 124 ,
urmate de cele depuse în gură (15 morminte), apoi de cele aşezate pe piept (>10 morminte) 12 5, pe
bazin sau sub bazin (>9 morminte). Majoritatea monedelor descoperite sunt întregi, dar au fost
descoperite şi monede fragmentare, cum sunt: mormântul de bărbat, M 114, de la Alba Iulia - str.
Vânătorilor care a avut în inventar o monedă fragmentară de la Ladislau pe bărbie, o altă monedă
tăiată de la Andrei I depusă în zona bazinuluim, mormintele M 224 şi M 70 de la Alba Iulia- str.
Brânduşei care au avut în zona capului un denar fragmentar de la Ştefan I, respectiv Andrei Jl 27 ,
mormântul M 15 de la Pâclişa cu un denar fragmentar de la Andrei I pe piept 128 etc. Depunerea în
mână a monedelor este un obicei absent în cadrul cimitirelor pe şiruri din prima jumătate a secolului al XI-lea, iar pentru a două jumătate a secolului al XI-lea singurul cimitir în care s-a descoperit
depunere de monedă în mână este cel de la Pâclişa, unde deja amintitul mormânt de femeie (M 18)
a avut 3 monede în mâna stângă şi una în gură, toate de la Andrei I, monedele având aşa cum am
arătat mai sus funcţiuni diferite. Pentru a doua jumătate a sec. XI, monede depuse în mână mai apar
doar într-un singur cimitir din jurul unei biserici, şi anume este vorba de mormântul 124 de la ClujMănăştur, unde în mâna dreaptă scheletul avea un denar tăiat, emis de Ladislau I (1077-1095) 129 •
În privinţa poziţionării monedei neperforate în raport cu corpul uman în cadrul cimitirelor de
secol XII domină în continuare monedele descoperite în zona capului sau pe gură (>28), urmate
Crîngaci Ţi plic, Purece 20 16a, 46.
În această statistică am inclus şi monedele descoperite sub bărbie, în stânga/dreapta capului sau sub cap deoarece
posibilitatea ca ele să-şi fi schimbat poziria inirială 1 primară din timpul ceremoniei de înmormântare (adică inirial
să fi fost aşezate pe gură) este una destul de mare; de exemplu, o rasare a pământului ar fi putut cauza o alunecare a
moncdelor depuse pe gură pe lângă cap sau sub bărbie.
12
'
Desigur, o cifră exactă nu poate fi oferită, Întrucât de exemplu este greu de spus dacă monedele descoperite în zona
umerilor au fost depuse pe piept sau au alunecat de pe gură.
126
Blăjan et al. 1990-1993, 274-275, fig. 2/3-4.
127
Dragotă et al. 2009, 43, 76.
128
Dragotăetal. 2012b, 148, pl. V-VI.
12
~ lambor, Matei 1983, 136, pl. VI; Velter 2002, 343; Gall etal. 2010,54, 108, 157.
IB
124
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de cele depuse în gură (>12); în schimb creşte numărul monedelor depuse în mână (>9) şi scade al
celor depuse pe piept (4); apar monedele descoperite în zona picioarelor (2) şi cele descoperite în
umplutura gropii (> 12). În privinţa monedelor descoperite în umplutura gropii mormântului este
greu de spus dacă ele se aflau în poziţie secundară sau primară, în sensul dacă ele pot fi încadrate
unui ritual funerar; în cazul în care avem de-a face cu un ritual atunci monedei nu i se mai acorda o
atenţie deosebită la poziţionarea ei în raport cu individul ci ea era aruncată pur şi simplu în groapă;
această situaţie se regăseşte în special în cazul înmormântărilor începând din secolul al XIV-lea,
când putem spune că asistăm la o pierdere a semnificaţiilor şi funcţiilor iniţiale ale monedelor
depuse în mormânt şi la o diluarea ceremonialului/obiceiului de depunere a obolului în conexiune
directă cu cel înmormântat.
Funcţia monedei

depuse in mormânt. De la momentul apariţiei monedei în cadrul ritual ului
funerar de înmormântare în secolul al Xl-lea şi până la dispariţia ei din morminte în secolul al
XIII-lea, aşa cum am văzut mai sus, moneda o regăsim depusă fie într-un singur exemplar sau mai
multe, în diferite locuri în raport cu defunctul, îndeplinind diferite şi multiple roluri în timpul
practicării ritualului de înmormântare. Pe baza celor menţionate de-a lungul construcţiei discursului nostru privind moneda depusă în mormânt, se pot oferi interpretări diferite ale funcţiilor şi
caracteristicilor acesteia în cadrul ritualului de înmormântare:
1. Moneda ca obol depusă în mormânt este funcţiunea pe care arheologii medievişti din România
au adoptat-o cel mai frecvent, considerând că prezenţa ei în mormintele medievale este o moştenire
antică, respectiv o continuare a clasicului mit obolul lui Charon 130 • Fără recurgerea la analize regionale şi comparative, privit per ansamblu, într-adevăr practica depunerii de monede în morminte se
încadrează unui fenomen amplu ce traversează întreaga Europă în diferite perioade de timp. Pentru
moneda găsită în gură, pe gură sau în mână rămâne valabilă interpretarea ei ca depunere de obol,
însă în privinţa interpretării semnificaţiei acestui ritual ar trebui facute nuanţări şi să se depăşească
interpretarea stereotipă a monedei depuse în mormânt pentru plata luntraşului care purta sufletele
celor morţi peste ape/râu Styx 131 • Având în vedere că, timp de trei secole moneda nu mai este arestată
în mormintele cimitirelor din Transilvania, iar o reapariţie a acesteia începând cu secolul al XI-lea,
într-un context în care procesul de creştinare este în plină desfaşurare în această parte a Europei, ne
punem întrebarea dacă folosirea monedei ca obol depus în gură, pe gură sau în mână nu a fost susţi
nută la început de biserică 132 , atribuindu-i-se o interpretare creştină, respectiv ea putând reprezenta
plata fie către "vămile văzduhului" peste care sufletul omului trebuie să treacă în călătoria sa spre
rai 133 , fie plata către Sfântul Petru (substitut al lui Charon), perceput în folclorul popular românesc
ca cel care "vorbeşte cu Dumnezeu mai de aproape", ca deţinător al cheilor porţilor raiului, lui i-a
încredinţat Dumnezeu porţile raiului şi cheile lui, el e deci "primitor în rai", "stă la poarta lui şi
numai el îl deschide, lasă pe cine vrea", "deschide porţile oamenilor buni, sufletelor drepţilor" 134 •
Desigur, practicarea depunerii de obol nu însemna doar depunere de monedă, în locul ei fiind arestate şi alte obiecte cu aceeaşi funcţie rirualică, precum: cruciţa realizată din ceară, de obicei depusă în
Llo Pentru o analiză a originii, a semnificaţiei şi a evoluţie ritualului "obolul lui Charon" în spaţiul mediteraneean şi
dobrogean, vezi Benţa 2002, 85-116.
131
În privinţa abandonării conceptului Obolul lui Charon şi o reconsiderare a interpretării monedei depuse în
mormintele medievale din Italia vezi Travaini 2004, 159-181.
132
Kolnikova 1967, 249.
LB Marian 1995, 54-55, 288. În credinţa populară românească, moneda sau cruciţa realizată din ceară aşezată în
mormânt este un obicei păstrat până târziu în Transilvania, Moldova şi Ţara Românească, simbolizând "plata vămilor
văzduhului." De exemplu, în Bucovina cruciţa făcută din ceară galbenă şi care se punea în mâna mortului însemna
că pe de o parte mortul "a fost şi a murit creştin", iar pe de altă parte "ca să aibă scut cu care să se apere împotriva
diavolului pe când va trece vămile văzduhului" (Marian 1995, 54-55).
4
l.l
Muşlea, Bârlea 1970, 380-381.

https://biblioteca-digitala.ro

320

MARIA CRÎNGACI ŢIPLIC

mână 131 şi care din punct de vedere arheologic nu are cum să fie surprinsă; inelul depus în gură atestat
într-un mormânt de secol XV de la Hobaia-Suslăneşti (jud. Argeş) 136 ; inel de tâmplă depus în gura

lui M 41 din cimitirul de la Hunedoara- Dealul cu comori; cuiul depus în gură într-un mormânt
(M 8) din cimitirul de secol XI de la Pâclişa 137 ; inel de tâmplă depus în gura lui M 41 din cimitirul
de la Hunedoara- Dealul cu comori; fragmente ceramice precum cele din mormintele medievale de
la Cetăţeni 138 • Însă, moneda şi nu numai, depusă în gură sau pe gură, în credinţa populară poate avea
şi altă semnificaţie, şi anume de a împiedica mortul de a se transforma în moroi sau strigoi 139 sau de
a împiedica mortul să se reîntoarcă printre cei vii, unde ar putea produce pagube.
2. Monede ca podoabă/amuletăltalisman: în cazul cimitirelor pe şiruri din secolul al Xl-lea
din Transilvania, moneda perforată este întâlnită doar în cazul mormintelor de copii, aceasta având
un rol apotropaic, respectiv de amuletă 1 talisman; rămâne discutabil dacă aceste monede amulete
pot fi interpretate ca amulete creştine sau nu.
3. Moneda ca ofrandă .funerară poate fi considerată atât jumătatea sau fragmentul de monedă
cât şi depozitul monetar. În Transilvania, în cimitirele secolelor XI şi XII sunt arestate frecvent
depuneri de jumătăţi sau fragmente de monedă, acestea putând reprezenta şi distrugerea simbolică
a obiectului depus. În privinţa depozitelor monetare, ele sunt foarte rar arestate în Transilvania; în
stadiul actual al cercetării putem nominaliza doar două cazuri: mormântul de femeie de la Pâclişa
(M 18) cu cele trei monede din mâna stângă poate fi interpretat ca un mic depozit monetar cu rol
de ofrandă funerară şi mormântul de copil de la Sighişoara- Dealul Viilor care a avut depuse pe
piept 37 de monede, acestea îndeplinind o funqie ritualică, cel mai probabil de ofrandă funerară.
4. Moneda ca simbol al statutului social: prezenţa mai multor monede într-un mormânt
poate reprezenta un indiciu al statului social, o caracteristică a celor avuţi, al elitei. În cazul mormântului de copil de la Moldoveneşti (M 28), dacă moneda neperforată poate avea funqie de
obol, în schimb cele 4 monede perforate, pe lângă funqia de podoabă sau talisman, pot reprezenta
şi un statut social. Aceeaşi interpretare poate fi aplicată şi mormântului de femeie de la Pâclişa (M
18), cu o monedă în gură ca obol, iar cele trei monede din mână, pe lângă rolul de ofrandă, putând
indica şi statutul persoanei înmormântare. Descoperirile de morminte cu depuneri de 3 monede
şi o parte a celor cu 2 monede de asemenea pot indica statutul social al individului înhumat. Un
indiciu al statului social poate fi şi depozitul monetar de 37 de monede din mormântul de copil
de la Sighişoara- Dealul Viilor.
5. Moneda ca simbol al statutului religios: în contextul politic şi religios al secolului al Xl-lea,
se pune întrebarea dacă utilizarea monedei cu redarea unei cruci şi numele creştin al autorităţii
politice şi militare ar putea indica orientarea creştină a celui înhumat. Rămâne deschisă problematica interpretării monedelor descoperire în cimitirele pe şiruri, dacă ele au avut în afară de
funcţia de amuleră/ de obol şi cea de obiect religios-creştin 140 sau de simbol al orientării religioase
al celui înmormântat şi al grupului familial din care face parte (vezi cimitirul de la Moldoveneşti,
Hunedoara- Dealul cu Comori, Alba Iulia- str. Vânărorilor, Alba Iulia- str. Brândusei, Pâclisa).
'

us
uc,
u7
us

'

Marian 1995, 54-55.
Rosetti 1971,189.
Dragotă et al. 2002, 59.
Rosetti 1971, 192. În privinra fragmentelor ceramice descoperite în groapa morrului, până în prezent nu mai
cunoaştem alte arestări arheologice decât cele menrionare de Rosetti, dar nu este exclus ca acest tip de detalii să fi
scăpat arheologului la înregistrarea descrierii mormântului, mai ales dacă acesta se afla pe un sit mai vechi.
1
I'J Rosetti 1971, 191 .
1 0
''
În această direqie amintim şi crucile pecrorale descoperite în morminte de copii în cimitire de secol XI precum
cel de la Majs sau cel de la Szentes-Szentlaszl6 (Lovag 1980, 366, 367). Despre diferitele interpretări privind rolul
cruciulirelor pandantiv şi al crucilor relicvar descoperite în morminte de copii, femei şi bărbari din cimitire de secol
X şi XI din spariul Bazin ului Carparilor vezi Lang6 201 O, 44 5-469 şi Boll6k 2012, 131-144. Amintim aici şi cele
cinci cruci pecrorale descoperite în morminte din cimitirul de secol X de la Alba Iulia- Izvorul împăratului (Dragotă
et al. 2009, 135-136).
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numărul membrilor din

cadrul unei comunităţi care au practicat acest ritual este unul ridicat (> 15%) nu ar fi exclus ca
fiecare grup familial (vezi cazul cimitirelor de la Moldoveneşti şi cel de la Hunedoara) să fi avut cel
puţin un mormânt cu depunere de monedă, fapt ce ar putea semnala rolul monedei în crearea unei
memorii sociale în cadrul unor societăţi aflate într-o fază de tranziţie şi de formare 142 •

Cronologie:

re(apariţia)-

gradul de

răspândire- dispariţie. Pentru o mare parte din cimi-

tire ne lipsesc date privind perioada de început şi durata de funcţionare a lor, numărul înmormântărilor, etapele de evoluţie sau limitele spaţiului de înmormântare, carenţe datorate specificului
cercetării arheologice şi/ sau viciilor de publicare. Chiar şi în absenţa acestor date, din analiza prezentată mai sus, se poate contura o schiţă a evoluţiei fenomenului depunerii de monede în morminte în Transilvania intracarpatică. Putem afirma că fenomenul re(apare) la începutul secolului
al XI-lea cu o răspândire ce se manifestă la o scară redusă, şi anume doar în cadrul cimitirelor pe
şiruri, în partea de vest şi sud-vest a Transilvaniei 143 (vezi harta 1); în stadiul actual al cercetării el
este confirmat doar în 5 cimitire, dintre care trei se concentrează în jurul centrului de putere de la
Albei Iulia: Alba Iulia- Staţia de Salvare (faza II), Alba Iulia- str. Brânduşei, Pâclişa- La izvoare,
Hunedoara- Dealul cu Comori 144 , Moldoveneşti (fostul castel G. J6sika). Exceptând Alba IuliaStaţia de Salvare (faza II) unde majoritatea materialului este nepublicat şi procentajul de 0,70% de
monede depuse în morminte este irelevant în stadiul actual al cercetărilor, ca o caracteristică generală privind prezenţa monedelor în cadrul cimitirelor amintite se remarcă o frecvenţă a utilizării
relativ ridicată, respectiv între 12-21% (v. gr. 1). În a doua jumătate a secolului al XI-lea, practica
monedelor depuse în morminte în cadrul cimitirelor pe şiruri continuă (Hunedoara - Dealul cu
Comori, Moldoveneşti (fostul castel G. J6sika), Alba Iulia- str. Vânătorilor, Deva- în partea de
sud, Pâclişa), dar aceste cimitire îşi încetează funcţionalitatea fie începând cu deceniul al şaptelea,
fie în ultimul sfert al secolului al XI-lea (v. tab. I). În perioada când cimitirele pe şiruri amintite
îşi încetează funcţionalitatea, tot în decursul celei de-a doua jumătăţi a secolului al XI-lea îşi fac
apariţia în partea de vest a Depresiunii Colinare a Transilvaniei cimitirele din jurul bisericilor, în
care practicarea depunerii de monede în morminte continuă însă la o scară mai mică, procentul
fiind de sub 10%.
Care este motivul pentru care în Transilvania apare brusc fenomenul de depunere de monede
în cimitire în secolul al XI-lea şi care este motivul pentru care dispare brusc în secolul al XIII-lea?
Cimitirele pe şiruri datate în secolele X şi XI constituie un subiect larg dezbătut în arheologie,
în stadiul actual al cercetărilor fiind considerate în general cimitire păgâne; în istoriografia din
România încă nu există puncte de vedere clare care să afirme că cel puţin o parte din aceste cimitire
pe şiruri ar putea fi creştine. Cele mai clare dovezi ale unor comunităţi de creştini apar începând
cu sfârşitul secolului al XI-lea când avem primele arestări arheologice ale unor cimitire în jurul
bisericilor, în paralel cimitirele pe şiruri fiind treptat abandonate. Apariţia cimitirelor din jurul
bisericilor, în plan arheologic 145 , este confirmată şi de câteva documente de la sfârşitul secolului XI
şi începutul celui de-al XII-lea 146 •
O interpretare extinsă a monedelor depuse în morminte ca "simboluri ale memoriei" vezi Travaini 2004, 160,
165-166.
102
Kemmers, Myrberg 2011, 100. Vezi şi interpretarea făcută pentru monedele descoperite într-o necropolă de secol
VI-VII de la Noşlac (Găzdac, Cosma 2013, 107-110).
lo_l Nu suntem de acord cu teoria susţinută de Erwin Gal!, conform căreia obiceiul depunerii de monede în morminte
este unul larg răspândit în secolul al XI-lea (vezi cu bibliografia aferentă studiul Harhoiu, Gal! 2014, 217).
10
" Recent, la Hunedoara, str. Toamnei nr. 8 a mai fost descoperit un cimitir, din care au fost cercetate 4 morminte;
unul dintre ele (C9) având ca inventare 6 inele de tâmplă şi un ac de păr, a fost încadrat cronologic la sfârşitul
secolului XI- prima jumătate a secolului al XII-lea (Roman et al. 2009, 141-161).
105
Hungarian archaeology 2003, 342; Berend et al. 2007, 338-339.
106
Este vorba despre decretul regelui Ladislau I (1 077-1 095) prin care se stipula că cei care nu respectau horărârea de
101
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Prima jumătate a secolului al XI-lea reprezintă încă o perioadă cu puţine dovezi concludente
ale unui creştinism răspândit în Transilvania intracarpatică, iar despre o structură edeziastică nici
nu poate fi vorba încă (v. harta 1 şi 2). Singura localitate din Transilvania unde există dovezi dare
din punct de vedere arheologic ale prezenţei concomitente a unei biserici 147 şi a unor segmente de
cimitire crestine este Alba Iulia 148 , cu toate că istoriografia consideră că si la Dăbâca ar fi funcţionat
un centru r~ligios 149 sau prima reşedinţa episcopală, pe atunci "itinera~tă" a Transilvaniei, înainte
ca ea să se fi stabilit la Alba Iulia 150 • În schimb, prezenţa monedelor arpadiene, cu simbolul crucii
pe ele, în mormintele din cimitirele care funcţionează în prima jumătate a secolului al XI-lea pot fi
percepute ca dovezi ale prezenţei unor indivizi sau grupuri de creştini în localităţile respective chiar
dacă până în prezent nu este arestată şi o biserică. Începând cu a doua jumătate a secolului al XI-lea
avem în sfârşit primele arestări arheologice ale prezenţei instituţiei bisericeşti şi în alte puncte din
vestul Transilvaniei, în afară de cea de la Alba Iulia (v. harta 2). Ne punem întrebarea dacă putem
interpreta apariţia monedei cu funcţie de obol 151 în morminte şi răspândirea lui în cimitirele pe
şiruri ca un element de ritual funerar care apare în contextul răspândirii creştinismului, practicarea acestui obicei fiind susţinut la început de biserică ca o contrapondere la obiceiurile păgâne
de înmormântare 152 , cimitirele pe şiruri cu depuneri de monede fiind o etapă intermediară între
cimitirele păgâne şi înmormântările care se vor face pe pământ sacru, respectiv în jurul bisericilor,
începând cu sfârşitul secolului al XI-lea.
Aşa cum am demonstrat într-un articol precedent, în stadiul actual al cercetărilor, cel mai
vechi cimitir din jurul unei biserici este cel de la Cluj - Mănăştur, unde cele mai vechi monede
sunt emisiuni de la Andrei 1 (1046-1060) şi Ladislau I (1077-1095), acestea fiind depuse ca obol
în morminte; alte cimitire din jurul bisericilor unde au fost descoperite monede de la Ladislau I
sunt distribuite tot în partea de vest a Depresiunii Colinare a Transilvanei (vezi harta 2), şi anume
la Dăbâca - Incinta IV, Geoagiu de Jos şi Moldoveneşti. Pentru prima jumătate a secolului al
XII-lea, aria de răspândire a cimitirelor din jurul bisericilor se limitează în continuare doar la
vestul Transilvaniei, asa
II ( 1116-1131) si
, cum ne indică emisiunile monetare de la Stefan
,
, Bela
II ( 1131-1141) descoperite în contextul funerar al cimitirelor din jurul bisericilor semnalate la
Alba Iulia, Cluj - Mănăştur, Chidea, Dăbâca- Incinta IV, Dăbâca- grădina lui Tămaş, Dăbâca
Boldâga, Moldoveneşti, Moreşti - Citfalău? (amintim că nu este confirmată teoria că acest cimitir
a gravitat în jurul unei biserici întrucât biserica nu a fost identificată arheologic) şi Streisângeorgiu
(cimitirul este datat din punct de vedere stratigrafic ca începând să funcţioneze din a doua jumă
tate a secolului al XI-lea în jurul unei biserici din lemn pe talpă de piatră ridicată în sec. XI şi care
a fost înlocuită pe la 1130-1140 cu biserica din zid). Abia începând cu domnia lui Geza II asistăm
la o răspândire a cimitirelor din jurul bisericilor şi în alte părţi ale Transilvaniei conform monedelor emise de regii arpadieni în această perioadă (v. harta 2). În secolul al XIII-lea se generalizează
a-şi înmormânta morţii lângă biserici să fie pedepsiţi astfel: dacă" ... nu sunt îngropafi la biserica lor să fie pedepsiţi 12
zile în obede, cu pâine şi apă. Dacă srăpânul nu duce la biserică trupul slujitorului său, sau villicul pe cel al săreanului
sărac sau al oaspetului, să fie pedepsi fi în acelaşi chip" 1 ... ad ecclesiam suam non sepelierit: duodecim diebus pane et
aqua poeniteat in cippo. Si dominus servi sui corpus, aut villicus pauperis villani ve! hospitis, ad ecclesiam non detulerit,
tantundem poeniteat ( CJH 1899, 56-58, Ca pur 25) şi decretul regelui Coloman (1 095-1116) în care se menţiona ca
"înmormântările creşrinilor să nu fie decât în curţile bisericilor" 1 Sepultura christianorum non nisi in atriis ecclesiarum
jiant (CJH 1899, 166, Caput 73).
1 7
''
Aceste dovezi ale unui crestinism de rit bizantin la Alba Iulia coboară si în secolul al X-lea, v. Marcu lstrate 2014,

93-128.

'

'

2002; Blăjan 2006, 70-71; Dragotă 2006, 39-45; Dragotă et al. 2009, 120-122, 132-135.
Petru lambor 2005, 194.
15
° Krisr6 1999, 55-66; Krist6 2004, 124. Subliniem aici remarca lui G. Krist6, "că întemeierea episcopiei ardelene
pe timpul lui Ştefan nu este arestată prin nicio diplomă medievală" (Krist6 2004, 119).
151
Din această categorie excludem monedele depuse ca ofrande funerare sau ca piese de vesrimentaţie sau harnaşament.
152
Kolnikova. 1967, 249.
1

'x Blăjan

119
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practica înmormântărilor în jurul bisericilor, în schimb dispare obiceiul depunerii de monede sau
a altor obiecte (podoabe, accesorii vestimentare etc.).
Asa
, cum am văzut mai sus, în secolul al XI-lea, în cadrul cimitirelor din Transilvania se observă
o schimbare graduală şi radicală în ceea ce priveşte ritualul de înmormântare, ce se poate caracteriza astfel: într-o primă etapă apariţia monedei ca obol în morminte (în gură sau pe gură), care
poate fi pusă în directă legătură cu răspândirea creştinismului şi ar putea fi considerat un element
creştin în cadrul unui ceremonia! de înmormântare încă păgân, respectiv asistăm la primele transformări în ceea ce priveşte creştinarea ritual ului de înmormântare 153 , proces care, într-o a doua
etapă, începând cu a doua jumătate a secolului al XI-lea se caracterizează prin apariţia cimitirelor
în jurul bisericilor şi dispariţia graduală cimitirelor pe şiruri, iar în secolul al XIII-lea, în cea de-a
treia etapă, acesta culminează cu dispariţia din morminte atât a monedei cât şi a altor elemente de
inventar funerar, ultimele două etape fiind o consecinţă a controlului instituţiei bisericii în practica
ritualului de înmormântare. Privit prin prisma răspândirii cimitirelor din jurul bisericilor care are
loc în a doua jumătate a secolului al XII-lea şi prima jumătate a secolului al XIII-lea putem vorbi
în sfârşit şi de primele semne ale un sistem parohial în Transilvania, secolul al XIII-lea reprezentând
o perioadă în care instituţia bisericii încă se află în proces de organizare şi construire.

1he Practice ofDepositing Coins in Cemeteries in Transylvania
(JJ'h-]Jth Centuries). lnterpretations and perspectives
Our research has strived to follow the re-emergence and evolution of laying down coins inside graves, seen as
a phenomenon, resulted after registering and analyzing the coins discovered both in row cemeteries and church
cemeteries, located in Transylvania, inside the Carpathian arch. How come does this particular phenomenon of
depositing coins inside graves had suddenly emerged in Il'" century Transylvanian cemeteries and why did it
disappear -just as suddenly - during the I3 1" century? The jirst half of the Il'" century still marks a period of
Jew conclusive proo.fi regarding a wide spread Christianity in Transylvania. Furthermore, there is no room for a
discussion about an ecclesiastic structure. {see map no. I)
The only Transylvanian location with clear archaeological proofi regarding a simultaneous presence of both
churches and segments ofChristian cemeteries is Alba Iulia, even though Dăbâca is also seen in the Jield literature
as a religious center. Within the Transylvanian cemeteries, one might observe, during the Il'" century, a gradual
and radical modification process ofthe burial ritual. This process is divided into a first stage, when the coin laid as
an obolus (in or on the mouth) is observed inside row cemeteries. It is at this point, that we ask ourselves whether
the emergence ofthe coin as an obolus and its spread across row cemeteries as an element offoneral ritual emerged
in the context of Christianity dijfosion might be seen as a ha bit introduced and supported by the Church? The
second stage of this process started du ring the second halfof the Il'" century and continued up until the I2 one.
This phase was characterized by the emergence of cemeteries disposed around churches, by the disappearance of
row cemeteries and through poorer grave goods. At the same time, the percentage of coins inside cemeteries went
under I 0%. In the I3 1" century, du ring a third stage, the process of modification culminates in the spread of
cemeteries around churches and in the disappearance ofboth coins and other grave goods elements from the graves.
The last two stages might be seen as a consequence of the Church defining the burial ritual. If we are to take into
account the spread ofchurch cemeteries during the second halfofthe I21" century and the first halfofthe I3 1h one,
we might jinally be able to reflect upon the jirst signs ofa parish system in Transylvania, because the I3 1" century
was a period when the institution of the Church was still organizing and constructing itself
1
"
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ci mitirelor pc şiruri

6
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• ORBIS MEDIAEVALIS •

Monumente uitate (II). Bisericile medievale dispărute din judeţul
Sălaj. Ruina unei biserici medievale din hotarul satului Cheud 1
Dan Culic

Cuvinte cheie: mănăstire medievală, ruină, comerţ cu sare, vămi medievale.

Keywords: Medieval monastery, destroyed church, salt trade, medieval customs.

ocalitatea Cheud (corn. Năpradea) se află în nordul judeţului Sălaj, pe malul drept al râului
Someş, la aproximativ 3 km în amonte de Defileul Ţicăului care constituie limita actuală de
judeţ (fig. 1). În hotarul satului, la nord de vatra actuală, pe o terasă a laturii estice a Dealului
Cetăţii, se găsesc ruinele unei biserici medievale, iar în vârful aceluiaşi deal se disting urmele unei
fortificaţii 2 • Cercetări arheologice recente au întregit peisajul arheologic de la nord de Cheud.
Periegheze şi sondaje arheologice au dus la descoperirea pe acelaşi amplasament a două aşezări:
prima din Epoca La Te ne şi o aşezare din sec. VII-IX3 .
Ruinele au intrat în atenţia istoricilor încă din secolul al XIX-lea, când Bunyitay Vince le prezenta într-o susţinere publică drept aparţinând abaţiei Sfânta Margareta de pe Mesel. La scurt timp,
Petri M6r susţinea cu fermitate ideea predecesorului său, fiind convins că acolo, la mai bine de
40 de km nord-est faţă de de şirul de dealuri înalte numit atât de pretenţios muntele Meseş, s-ar fi
aflat celebra abaţie 5 • La jumătatea secolului al XX-lea istoricul de artă Virgil Vătăşianu, apelând la
descrierile lui Bunyitay, dar păstrând totuşi un spirit critic, propunea în identificarea elementelor
decorative păstrate in situ ca fiind mărturii ale goticului 6 • De la Vătăşianu şi până azi, biserica a fost
confundată fie cu fortificaţia7 , fie cu o capelă a acesteia8 , sau au fost sugerate, pe nedrept, existenţa
9
a două fortificatii
, •
Azi nu există nicio pomenire directă a monumentului în actele de cancelarie. Totuşi, un document din 1256 atestă funcţionarea unei vămi pe drumul sării, pe Someş la Aranyas, posesiune
smulsă din patrimoniul mănăstirii Sf Benedictde pe râul Gran 10 • Un act de confirmare a posesiunii
din 1292 ne dezvăluie noii stăpâni, membrii neamului Guthkeled aflaţi în posesia vămii încă din
perioada domniei regelui Ştefan al V-lea, cu 2 decenii înainte". Localizarea toponimului Aranyas
pe malul drept al Someşului în gura strâmtorilor Ţicăului, a fost subiectul unor polemici între mai
mulţi istorici încă de la începutul secolului al XX-lea. În favoarea identificării sale lângă Cheud,

L

Studiul de fafă este al doilea din seria Monumente/ar uitate. Primul a fost dat spre publicare revistei Acra Musei
Porolissensis, XXXVIII, 2016, (sub tipar).
2
În percepfia localnicilor, zidurile aparfineau Cetăţii Pintii.
.l Culic, Băcuef-Crişan 201 O, 613-618.
1
Bunyitay 1887.
5
Petri 1901 I, 580.
1

6

Vătăşianu

1959, 22.

7

Medve 1992, 383-385; Cosrna 2002, 185; Rusu 2005, 502
8
Rusu 2004, 114, 119; Rusu 2005, 214.
9
Medve 1992, 383-385; Cosrna 2002, 185; vezi şi Culic 2016, nota 15.
10
••• item in parte Transyluana tributul salium circa Aranyos habitum (Fejer IV, 2, 406); DIR C XIII II, 18.
11
DIR C XIII II, 431.
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Petri Mor a adus cele mai plauzibile argumente, bazate pe surse documetare ulterioare secolului al
XIII-lea care atestau funtionarea cetătii omonime din imediata vecinătate 12 •
'
'
,
Lipsa unui act care să ateste în mod direct existenţa unei mănăstiri medievale în hotarul
Cheudului nu descurajează demersul de investigaţie istorică. Reconstituind peisajul medieval local,
biserica izolată în apropierea căreia a fost construită ulterior o cetate din lemn şi pământ, avea cu
siguranţă un rol însemnat în taxarea transportului de sare pe Someş încă din secolul al XIII-lea. Un
segment de drum este şi azi vizibil la poalele dealului aşa cu s-a mai arătat şi în alte ocazii 13 •
Importanţa Someşului ca arteră a comerţului cu sarea exploatată din Ocnele Dejului se
poate deduce prin lecturarea unor documente, cele mai vechi datând din secolul al XIII-lea 14 •
În Epoca Modernă ruta a fost descrisă de Stephan "Taurinus", Georg Reicherstorffer sau Hans
Dernschwam 1'i. Câteva articole de specialitate dedicate studiului drumurilor medievale au atins şi
problematica vămii de la Cheud 16 •
Descrierea ruinelor şi a elementelor constructive. Din punct de vedere planimetric, monumentul poate fi considerat ca aparţinând tipului bisericilor-sală, însă cu particularităţi cel puţin
neobişnuite. La apus, monumentul era dominat de un turn masiv din care azi se mai păstrază în
elevaţie doar fragmente, lipsindu-i în totalitate zidul vestic (pl. 3/8-9). Pereţii existenţi păstrează în
grosimea lor amprentele tiranţilor, ale schelelor sau chiar ale grinzilor unui fost planşeu(?). Parterul
turnului comunica cu nava printr-un gol de uşă îngust, păstrat azi în parţial elevaţie. Golul intrării
a fost delimitat prin pietre fasonate, una dintre ele păstrând şi azi însemnul meşterului pietrar
(pl. 4/24). Despre existenţa unor ferestre la etajele superioare ale turnului nu avem nici un indiciu.
Trecerea din navă în sancruar nu se facea printr-un arc triumfal şi nici nu există un decroş al
sanctuarului faţă de navă aşa cum este obişnuit, spaţiul interior bucurându-se de un volum unitar.
Pe latura de sud a navei, se mai disting ruinele supraterane ale unei posibile foste sacristii. De
asemenea, zidurile navei erau prevăzute cu o pereche de contraforţi centrali şi unul în colţul de
nord-vest.
Ca materiale de construcţie au fost folosite pietre de şist legare cu mortar de var şi nisip de bună
calitate. Pietrăria decorativă diferă atât cromatic, cât şi din punct de vederea al texturii faţă de cea
de şist, fiind folosite gresii calcaroase. Ambele caregorii de roci au fost exploatate local. La câţiva
metri est faţă de monument, în panta dealului sunt vizibile urmele carierei de şist (pl. 1/2). Gresia
calcaroasă a fost adusă din apropiere, de peste râu, din zona satului Aluniş, de unde această materie
primă a fost exploatată până la sfârşitul Epocii Moderne.
Cele câteva elemente decorative păstrate in situ ne completează imaginea asupra monumenrului. În colţul interior de nord vest al edificiului se mai păstrează o parte dintr-o colonetă angajată
cu baza sa, octogonală în secţiune (pl. 4/16, 18, 19, 20, 22). Zidul nordic al spaţiului culric păs
trează colţurile a două ancadramente de fereastre asemenea unor fenetre haute (pl. 4/ 15-17) între
care stătea o consolă de boltă decorată cu frunze de gorun, o parte păstrându-se şi azi (pl. 4/14,
21) 17 • Astfel ne putem da seama că interiorul era boltit în cruce şi divizat în câte două travee.
Boltirea care acoperea altarul, se sprijinea în colţuri pe colonete angajate spre est şi pe console
decorare în stil vegetal înspre vest (pl. 6/42). De asemenea, interiorul presupusei sacristii era boltit,
mărturie fiind consola păstrată, nedecorată de această dată (pl. 4/23). La baza ancadramentelor
ferestrelor şi la acelaşi nivel cu consola ogivelor păstrată în navă, de jur împrejur exista un brâu
profilat, păstrat pe aceeaşi latură de nord.
Ibri 1901 II, 16-28.
u Culic 20 16a, 42-43.
1
"
DIR C XI, XII, XIII I, 287.
1
' Holban 1968, 161,225,281-182.
16
Iambor 1982, 75-85; Mălutan 1984, 250-251; Toda 2013, 55-64; Toda 2015, 253-275.
17
Acestă consolă a fost probabil descrisă şi de către V. Vărăşianu.
1

'

https://biblioteca-digitala.ro

MONUMENTE UITATE (Il). BISERICILE MEDIEVALE DISPĂRUTE

335

Analogiile cele mai apropiate ale unor elemente de pietrărie decorativă precum consolele de
boltă au fost identificate la abaţia cisterciană de la Walkenried în Saxonia. Posibilitatea ca fragmentele de piatră decorativă ale ruinei de la Cheud şi unele ale abaţiei germane să aibă acelaşi meşter
nu poate fi descalificată aşa de uşor, asemănările în materie de execuţie fiind grăitoare în acest sens.
Cercetările arheologice din 1989. În anul 1989, un colectiv ştiinţific format din arheologul
Sergiu Iosipescu, la aceea vreme angajat al Muzeului Militar Naţional din Bucureşti şi Maria
Georgeta Iuga de la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş, au efectuat cercetări
arheologice atât în fortificaţia medievală 18 , cât şi între zidurile fostei biserici. Rezultatele au fost
surprinzător de bogate în material arheologic. Nu ne vom rezuma însă decât la descoperirile din
sectorul A, cel al bisericii, după cum a fost numit de către autorii săpăturilor 19 •
Observaţiile facute asupra elementelor constructive supraterane sunt sprijinite de o parte a
documentaţiei cercetărilor din 1989, precum planul monumentului (pl. 2/3), relevee ale zidurilor
monumentului (pl. 2/4-7) şi perspective axonometrice (pl. 3/8-9). Din puţina documentaţie
arheologică rezultată în urma cercetărilor s-au putut extrage minime informaţii. Cele două profile de secţiuni arheologice, dintre care doar unul din sectorul A, şi câteva însemnări în jurnalul
de şantier (pl. 3/1 0-12), nu redau amplitudinea cercetărilor arheologice. Materialele arheologice
recoltate în sectorul A constau în mare parte din pietre profilate (pl. 5/27-37), însă au fost găsite
şi câteva morminte despre care nu avem nici un fel de însemnare sau fotografii, ci doar câteva
schelete 20 •

Textul jurnalului:
"CHEUD- CHELINTA 1989
'
Luni, 28 aug.
Vom începe lucrările la cetatea de pe Dealul Mare- Chelinţa.
Azi am plecat în recunoaştere împreună cu căpit. Mihai Cosma şi şoferul Ardeleanu.
Este pt. prima dată când vin aici. Acum doi ani Sergiu Iosipescu împreună cu M. Cosma şi
O. Iuga au găsit ruinele unui monument şi cetatea.
Stabilisem locul unde se va instala tabăra. Luăm legătura cu primăria din Năpradea, căci se pare
că locul unde se află monumentul e în posesiunea satului Cheud, corn. Năpradea.
Marţi, 29 aug.
Venim cu oamenii şi materialele la Cheud. Plouă. Se ridică corturile cu mare greutate, între 2
rafale de ploaie.
După masă îl aşteptăm pe Sergiu la gara din Jibou. Plouă şi e rece. Seara dormim la Emil
Florescu în Ulmeni.
Miercuri, 30 aug.
Începem pe ploaie lucrul la ruina din vale - sectorul A - ce se află în partea vestică a dealului
cetăţii. Trasăm o secţiune SI, orientată E ~ W caroiată din 2 în 2 m începând de la zidul din partea
de vest, l = 1,5 m, L 30 m- pe mijlocul incintei.
Monumentul are forma unei bis. de tip sală. Se păstrează bine colţul de NE unde se află o
Rezultatele săpăturilor din fortificaţie sunt în curs de prelucrare fiind subiectul unui alt studiu.
Menţionăm că aceste rezultate au rămas până azi inedite. Materialul arheologic rezultat, împreună cu o parte
a documentaţiei a fost bine gestionat timp de mai bine de două decenii de către Muzeul Judeţean de Istorie şi
Arheologie Maramureş. Consultarea documentaţiei şi analiza asupra materialului arheologic nu ar fi fost posibilă
fără bunăvoinţa domnilor Viorel Rusu şi Dan Pop, factori decizionali din cadrul Muzeului Judeţean de Istorie şi
Arheologie Maramureş, dar mai ales fără mijlocirea regretatului Alexandru V Matei, directorul de la acea vreme al
Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău.
20
Material osteologie aflat în depozitul Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Zalău.
18

19
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coloană(?) şi o bună parte din zidul din partea nordică, care în N-E, spre jumătatea E, dinspre deal

are o înăltime de cea 3,5 m urmele unei ... si a unui ancadrament.
În secfiunea SI A au apărut mai multe ~ietre fasonate şi probabil un ancadrament de fereastră.
A apărut şi un frag. de coloană în care era prinsă o sculpn~ră.
După formă este vorba de un monument cistercian. In documente nu am găsit, încă, nici o
referire la această biserică. Interesant este faptul că şi materialul ceramic este destul de sărac. Găsim
câteva frag. Ceramice în o 3.
Nu găsim absida în partea ...
5 sept
Începem lucrul în sectorul B cetate. Se trasează o secţiune SI B, 1 1 m, ce secţionează platoul
si
, cele 2 valuri, orientarea NE-SW. Caroierea din 2 în 2 m cu începere de la buza platoului din
partea de sus".
Din publicarea frânturilor de documenta~ie ob~inută în urma cercetărilor din 1989 nu putem
ob~ine foarte multe informa~ii de natură arheologică. Documenta~ia este lacunară, lipsind: documentele foto, desenele coerente ale profilelor secţiunii cu straturi descrise amănun~it şi cote de
funciare ale zidurilor, planul secţiunii arheologice cu dispunerea pietrelor profilate şi a mormintelor
găsite etc. O nouă săpătura arheologică, documentată cum se cuvine, ar putea oferi răspunsuri
nu doar unor întrebări legate de eventualele faze de construcţie, la cotele de funciare sau dacă
au mai existat alte clădiri în jur, ci ar putea oferi detalii privind o cronologie cât mai restrânsă a
monumentului.

Forgotten Monuments (Il). Lost Medieval Churches in County ofSălaj. 1he
Ruin ofa Medieval Church from the Territory ofthe Village of Cheud
lhe present study, the second in the Monumente uitate series, focuses on the ruin ofa medieval church from
the territory ofthe village ofCheud (Sdlaj County). Located on the right bank ofthe Somef, near Ţicdului Pass,
the ruin of the church once belonged to a medieval monastery lhe few written sources that make reference to
Aranyas suggest the existence ofthe monastery's customs ever since the 13'" century. An earth-and-timber fortification was built in the proximity of the monastery in the 14"' century
Vin ce Bunyitay was the jirst to show an interest in the story ofthe ruins in Cheud towards the end ofthe 19'"
century He believed that they belonged to the abbey ofSt. Margaret on the Meser In his famous monograph work
dedicated to Sdlaj, his contemporary Petri Mor also supported this idea.
Art historian Virgil Vdtdfianu also mentioned the ruins in Cheud On the hasis ofthe descriptions ofits decorative elements performed by his forerunners, the historian in question attributed the edifice to the ogival style.
lhe jirst archaeological researches in Aranyas were performed in 1989, but the results have remained unpublished as yet. Part of the on-site documentation and of the collected archaeological material contributes to one's
completion of the monument's history. Several diary notes, one projile of the archaeological section, the ground
plan and surveys of the walls and several axonometric perspectives have been preserved from these excavations.
lhe collected archaeological material was very rich in projiled stones, but there were also tombs from which bones
were recovered but no data have been recorded.
On the hasis of the existing ground plan and surveys, together with certain observations on the details of the
construction, specialists have elaborated a virtual reconstruction variant of the church. Far from being a perfect
reconstruction, it fa ils to clarify certa in aspects, such as the initial height ofthe tower, the number of windows on
the tower's upper jloors, the entrance to the tower, the entrance to the sacristy etc. Some ofthese uncertainties, such
m the one connected to the access into the tower or the sacristy, can be clarified by Juture archaeological researches,
but those regarding the tower's upper jloors remain unsolved
lhere is no document to directly mention the church. lhe few existing documents only conta in explicit mentions ofthe near-by earth-and-timber fortification ca!led Aranyas. A single document mentions a dispute between
the monastery ofSt. Benedict and the new owners who had usurped the right to collect the custom tax in Aranyas.
In 1292 one knows that the new owners in question were members of the Guthkeled family.
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An earth-and-timber Jortification was built during the 14'" century in close proximity to the church that had
been built, in al! probability, before. The new archaeological researches performed inside the precinct of the fortification confirm the dating ofits construction during the 14'" century. In 1383 it belonged to the Drdgfifamily and then,
in 1387 and 1388, it Jeatures part of the patrimony ofthe jakch de Coţeiu family, together with 16 Romanian villages and 13 Hungarian villages that formed the castllany. One can only presume the Jact that the fortification and
the church were contemporary to each other. The study of medieval documents reveals the Jact that salt was extracted
in Genele Dejului and then transported along the Someţ. Thus, a customs point was located in Aranyas.

Dan Culic
Direcţia Judeţeană pentru Cultură Sălaj
Sălaj,

ROU
danculic@gmail.com
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2

Pl. 1. 1. Harra jude~ului Sălaj cu localizarea monumentelor. 2 . Imagine
satelitară cu amplasarea punctelor de interes arheologic.
Pl. 1. 1. Sălaj County map with rhe location of the monuments . 2. Satellite
image with the location of the spots of archaeological interest.
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Pl. 2. 3. Planul bisericii (întocmit de către M. G . Iuga). 4-7. Relevee
ale elevaţiilor (întocmite de către M. G. Iuga) .
Pl. 2. 3. Church ground plan (by M. G . Iuga) . 4-7. Elevation surveys (by M . G. Iuga) .
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Pl. 3. 8-9. Perspective axonometrice ale ruinei (întocmite de către M. G. luga). 10. Profilul secţiunii arheologice
(întocmit de către M. G. luga) . 11-12- File din jurnalul de şantier (întocmit de către M. G. Iuga) .
Pl. 3. 8-9. Axonometric perspectives of the ruin (by M. G. Iuga). 10. Profile of the archaeological section
(by M. G. Iuga). 11-12. Pages from the an-site diary (by M. G. Iuga).
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Pl. 4. 13 . Interiorul navei şi a altarului. 14. Detaliu al consolel de boltă cu decor vegetal in situ. 15. Detaliu al
colţului bazei unui ancadrament de fereastră in situ. 16. Detaliu al părţii superioare a colonetei semi-angajate
-detaliu. 17. Detaliu al coltului
bazei unui ancadrament de fereastră in situ. 18. Detaliu al bazei colonetei
,
de colţ in situ semi-angajate. 19-20. Imagine de ansamblu a colonetei de colţ semi-angajate. 21. Detaliu
al părţii cu decor vegetal al consolei de boltă din navă . 22. Detaliu al decorului păstrat pe baza colonetei
semi-angajate. 23. Detaliu al consolei de boltă in situ din sacristie. 24. Detaliu al pietrei de la trecerea din
turn în navă cu însemnele de mester.
25. Detaliu al soclului fundatiei
,
, bisericii. 26. Pietre profilate in situ.
Pl. 4. 13. Inside the nave and altar. 14. Detail of the vault corbel with vegetal decoration, in situ. 15 . Detail
of the corner of a window frame base, in situ. 16. Detail of the upper part of a half-engaged small column
- detail. 17. Detail of the corner of a window frame base, in situ. 18. Detail of the base of the half-engaged
supporting small column. 19-20. General view of the corner half-engaged small column. 21 . Detail of the
part of vault corbel from the nave with vegetal decoration. 22. Detail of the preserved decoration at th e
base of the half-engaged small column. 23 Detail of the vault corbel, in situ in the sacristy. 24. Detail of the
stane from the passage between tower and nave, with master marks. 25 . Detail of the church foundarion
postament. 26. Profiled stones in situ.
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27

28

29

30

31

32
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34

35

36

37

o

Pl. 5. 27-37. Pietre profilate găsite în cadrul cercetărilor arheologice din 1989.
Pl. 5. 27-37. Profiled stones found during the 1989 archaeological researches.
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Pl. 6. 38-42. Propuneri de reconsriruire digirală.
Pl. 6. 38-42. Suggesrions of digiral reconsrrucrions.
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Lista abrevierilor Abbreviations
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AAC
AAASH

Acra Archaeologica Carpathica, Cracovia.
Acra Archaeologica Academiae Scientiarum Hungariae, Budapest.
Acra Musei Napocensis, Cluj-Napoca.
AMN
Acra Musei Porolissensis, Zalău.
AMP
Acra Musei Varnaensis, Vama.
AMV
Az Egri Muzeum Evkonyve, Eger.
Agria
Alura, Sfântu Gheorghe.
Alura
Analele Banatului, Serie Nouă, Timisoara.
AnB S.N.
,
Annales Universitatis Apulensis, Alba Iulia.
AUA
Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane, Sibiu.
AICS-U
Apulum. Series Archaeologica et Anthropologica, Alba Iulia.
Apulum
Arhitectura religioasă medievală din Transilvania, Satu Mare.
ARMT
Archaeologia Adriatica Archaeologia Adriatica, Zadar.
Archaeological Dialogues, Cambridge.
Archaeological
Dialogues
Archaeologiai Ertesito, Budapest.
ArchErt
Archaeologia Hungarica, Dissertationes Archaeologicae Musei Nationalis.
ArchHung
Budapest.
Archăologisches Korrespondenzblatt, Mainz.
ArchKorr
Arheologia Medievală, Reşiţa-Cluj-Napoca-Brăila.
ArhMed
Arheologia Moldovei Arheologia Moldovei, Iaşi.
Ars Transsilvaniae, Cluj-Napoca.
Ars Transsilvaniae
Balcanoslavica, Prilep.
Balcanoslavica
A Bekes Megyei Muzeumok Kozlemenyei, Bekescsaba.
BMMK
Brukenthal. Acra Musei, Sibiu.
B.AM
Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, Alba Iulia.
BCSS
,
Buletinul Muzeului Judeţean Teleorman, Seria Arheologie, Alexandria.
Bul. Muz. Judeţean
Teleorman. Ser. Arh.
Caiete Silvane, Zalău.
cs
Cercetări Arheologice, Bucureşti.
CA
Cercetări Numismatice, Bucuresti.
CN
,
ComArchHung
Communicationes Archaeologicae Hungariae, Budapest.
CommArchHung
Communicationes Archaeologicae Hungariae, Magyar Nemzeti Muzeum.
Budapest.
CCA
Cronica Cercetărilor Arheologice din România, Bucureşti.
Dacia, N. S.
Dacia, Recherches et decouverres archeologique en Roumanie, Bucureşti, I-XII
(1924-1947); N. S., Revue dArcheologie et d'Histoire ancienne, Bucureşti,

1-(1957-).
DDME
Debreceni Muszaki
Kozl
EphNap

Debreceni Deri Muzeum Evkonyve, Debrecen.
Debreceni Muszaki Kozlemenyek, Debrecen.
Ephemeris Napocensis. Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca.
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European Journal of Archaeology, Leeds.
Germania, Anzeiger der Rămisch-Germanischen Kommission des Deutschen
Archăologischen lnstituts, Frankfurt am Main.
Gistarichna- Archealagichny Zbornik, Praga.
GAZ
Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Sibiu.
FV-L
A Hermann Ott6 Muzeum Evkănyve, Miskolc.
HOME
A
Nyfregyhizi J6sa Andd.s Muzeum evkănyve, Nyfregyhiza.
JAME
Marisia. Studii şi materiale, Târgu-Mureş.
Marisia
Marmaţia, Baia Mare.
Marmaţia
Materiale şi Cercetări Arheologice (Serie Nouă), Bucureşti.
MCA (SN)
Monumenta Historica Budapestinensia, Budapest.
MHB
M6ra Ferenc Muzeum Evkănyve Studia Archaeologica, Szeged.
MFME SrudArch
M6ra Ferenc Muzeum Evkănyve - Monumenta Archaeologica, Szeged.
MFME-MA
Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti.
MCA
Materialy i Sprawozdania Rzeszowskiego Osrodka Archeologicznego, Rzesz6w.
Materialy
Muzumi Kuratisok Csongrid Megyeben, Szeged.
MKCM
Monedă si
Monedă şi comerţ în Sud-Estul Europei, Sibiu.
, comert,
Opuscula Hungarica, Budapest.
OpHung
Oxford Journal of Archaeology, Oxford.
OJA
Patrimonium Apulense, Alba-Iulia.
PA
Peuce, Tulcea.
Peuce
Pontica
Ponrica, Constanţa.
RegFliz
Regeszeti Flizetek, Budapesr.
Rev. Bistriţei
Revista Bistriţei, Bistriţa.
RMM
Revista muzeelor şi monumentelor, Bucureşti.
Ruralia
Ruralia. Pamitky Archeologicke- Supplementum. Praga.
Slavia Antiqua
Slavia Anriqua, Poznan.
SlovArch
Slovenski Archeol6gia, Bratislava.
SovArh
Sovetskaja Arheologija, Moskova.
SCIV
Studii si
, cercetări de istorie veche, Bucuresti.
,
SCIVA
Studii si
, cercetări de istorie veche si
, arheologie, Bucuresti.
,
StComMB
Studii şi Comunicări Muzeul Brukenrhal, Sibiu.
SCEAP
Studii şi Cercetări de Etnografie şi Artă Populară, Bucureşti.
SM.StCom
Saru Mare. Studii şi Comunicări, Saru Mare.
SEC
Studia Etymologica Cracoviensia, Cracovia.
SUC.SH
Studia Universitas Cibiniensis, Series Historica, Sibiu.
StM
Studii şi materiale, Tîrgu Mureş.
SKME
A Szinr6 Kovics Muzeum Evkănyve, Oroshiza.
CTapt1Hap
CTapt1Hap, Beograd.
Tibiscum
Tibiscum. Studii şi Comunicări de Istorie şi Etnografie, Caransebeş.
TransRev
Transylvanian Review, Cluj-Napoca.
Transilvania
Transilvania, Sibiu.
VM
Vasaria Medievalia, Bistriţa.
Vznik PoC.itky Slovanu Vznik Pocitky Slovanu, Praga.
Ziridava
Ziridava, Arad.
ZSA
Ziridava. Studia Archaeologica, Arad.
EJA
Germania

n.
V.

nota.
vezi.
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