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FLORIN MEDELEŢ LA 60 DE ANI
Gheorghe Lazarovici

Născut

la Timişoara la 24 aprilie 1943, Florin Medeleţ urmează şcoala la
iar facultatea la Cluj - Napoca pe care o absolvă în anul 1965, fiind
repartizat la Muzeul Banatului, de a cărui instituţie şi-a legat cea mai mare parte a
activităţii sale.
Ca student a fost preocupat de arheologie şi a făcut practica în Munţii
Orăştiei având ca modele bărbaţi fermi şi hotărâţi, profesori energici şi apropiat de
studenţi pe Constantin şi Hadrian Daicoviciu, I. H. Crişan. Acolo a prins dragostea
nu numai de arheologie dar şi de istoria străveche, căci dincolo de formaţia de
arheolog, pe ale cărui vârfuri se află, FI. Medeleţ este pasionat şi de preistoria
lumii, de istoria greco-romană, de civilizaţia şi tehnologia bronzului şi fierului, de
istoria lumii trace şi geto-dace.
A parcurs întreg nomenclatorul funcţiilor dintr-un muzeu (muzeograf,
muzeograf principal, director adjunct, director), fiind întotdeauna primul la muncă
şi exemplu. Expoziţia de bază a muzeului Banatului este în primul rând rodul
muncii şi gândirii sale, dar şi al unui colectiv pe care l-a însufleţit cu ideile sau
autoritatea sa. Convins că dragostea, respectul şi învăţătură pentru istoria locală se
poate face doar prin exemplu concret a înfiinţat sau a fost ferventul unor muzee şi
expoziţii orăşeneşti, comunale, şcolare la Buziaş, Recaş, Sânnicolau Mare, Deta,
Giroc, Uivar, Teremia, Coştei, dacă ar fi să le pomenim pe cele mai importante. La
aceasta se adaugă numeroase expoziţii tematice de interes şi prestanţă naţională şi
unele de importanţă internaţională. FI. Medeleţ a fost şi este Preşedinte fondator al
Asociaţiei Muzeografilor din Banat. Muzeografia s-a ales cu cărţi şi studii despre
expoziţiile sale, cărora le-a prezentat specificul sau importanţa, fiind un model de
urmat.
Nu doar astea au fost căutările şi specializările sale. A probat haina
etnografiei şi în scurtă vreme specialiştii etnografi îi urmăreau şi aplicau ideile etno
- arheologice legate de ceramică (expoziţia Olăritul), locuinţe, instalaţii interioare
sau meşteşuguri pe care le trata ca un istoric, analizând deopotrivă tipul şi
funcţionalitatea. Din acest punct de vedere a fost şi este deschizător de drumuri
prin reconstituirile locuinţei neolitice de la Parţa, a Sanctuarului de la Parţa, a unui
bordei, cuptor şi puţuri rituale hallstattiene, a unor locuinţe dacice pe care le-a
reconstituit în Muzeul Banatului.
Braşov,
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În domeniul etno - religiei este, de asemenea, un deschizător de căi dar şi un
dascăl pentru studenţi, profesori sau publicul larg prin seriile de emisiuni de la
radio şi mai ales la televiziune. În cele peste 100 de filme şi emisiuni documentare
dintre care unele teme permanente sau seriale de emisiuni (Roata Istoriei, Locuri şi
poveşti istorice din Banat), în care a valorificat pentru public, pentru profesori,
elevi sau pensionari dar şi pentru savantul care apuca emisiunea vastele,
enciclopedicele sale cunoştinţe şi informaţii.
Florin Medeleţ stimulează dialogul, dezbaterea liberă, dezbaterea
contradictorie asupra cercetărilor iniţiind de mai bine de 22 de ani sesiunea
arheologilor din Banat, tribună a noutăţilor, cunoaşterii şi dezbaterilor. A stimulat
şi format acolo, dar şi pe şantierele sale generaţia tinerilor arheologi din Banat.
Activitatea sa arheologică de descoperitor, de formator al unor tineri colegi
arheologi s-a concretizat în peste 75 de campanii de săpături arheologice la care se
adaugă vizitele pe şantiere ale colegilor sau pe ale noastre şi nu a odată a fost cazul
când prin dezbateri am reuşit a ne lămuri multe semne de întrebare, deşi atunci nu
eram novice. Domnia sa a săpat şi salvat şi cele mai mari câmpuri de urne funerare
din Banat (Fratelia, Voiteg, Peciu Nou).
Cele mai multe din şantierele sale au fost de epocă dacică (peste 30) de
epoca bronzului şi fierului (peste 20), urmate de cele romane şi romano - bizantine
(peste 10), şi din mai toate epocile (neolitic, fortificaţii şi valuri de pământ, aşezări,
biserici sau fortificaţii medievale).
Acestea nu au rămas doar materiale înghesuite în depozite, au fost curăţate,
restaurate, prezentate în expoziţii de bază sau în muzeele, regionale, orăşeneşti,
comunale sau şcolare. Ele au fost prezentate ca rapoarte sau publicate în peste 50
de lucrări şi cine mai ştie câte interviuri la radio şi televiziune, articole de ziare,
reviste ştiinţifice sau de cultură, artă sau literatură. Din 1990 este colaborator
permanent al postului de Radio Timişoara cu două rubrici săptămânale permanente,
ceea ce înseamnă pe post, doar cu acestea se ridică la peste 1300 de emisiuni.
A fost şi este dascăl nu doar pe şantier, în muzeu, la radio sau la televiziune
a fost şi la catedrele universităţilor şi institutelor politehnice : 1981 - 1982
Institutul Politehnic Timişoara, lector la Universitatea Banatul din 1998 în
Timişoara şi Caransebeş unde a predat cursuri de istorie universală antică şi Istoria
veche a României, cursuri speciale de Istoria filozofiei antice, cursuri şi seminarii
speciale.
Florin Medeleţ, prin cunoştinţele şi energia sa a fost membru sau sfătuitor în
mai multe· comitete şi consilii de administraţie, ştiinţifice sau de ocrotirea
patrimoniului, de organizarea săpăturilor arheologice: Comisia Naţională de
Arheologie, Comisia Monumentelor Istorice Banat, Consiliile Muzeului Banatului
şi a Institutului Român de Tracologie.
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Din 1991 FI. Medeleţ este membru al Institutului Român de Tracologie fiind
unul dintre oamenii de bază ai acestui institut, conducătorul filialei Banat. În
această calitate a participat la organizarea şi desfăşurarea a numeroase manifestări
ştiinţifice (congrese, conferinţe şi mese rotunde internaţionale şi naţionale, zonale
sau tematice.
Activitatea sa redacţională este la fel de bogată. A fost în colegiul re dedacţie
al revistei Tibiscus, peste un deceniu Redactor şef la Analele Banatului, seria
nouă, în colegiile de redacţie ale unor prestigioase reviste Traco-Dacica şi

Patrimonium Banaticum.
Munca şi activitatea sa ştiinţifică, de cercetare, valorificare, coordonare au
fost răsplătite prin diplome de onoare şi distincţii ale organizaţiilor de tineret
(1969, 1972), ale societăţi culturale Banatul (1995), ale Asociaţiei Academice de
Studii Medicale Interdisciplinare (1999), ale Muzeului Banatului (2001). Cea mai
înaltă distincţie a fost însă cea de Cavaler al Ordinului Naţional Serviciul
Credincios primit în 2002.
Florin Medeleţ este unul dintre enciclopediştii Istoriei Banatului.
Repertoriile sale, sârguinţa cu care a adunat materiale arheologice, informaţii,
date, poveşti sau literatură dar şi acribia cu care le-a verificat, comparat, cenzurat,
corectat fac din acestea o adevărată Enciclopedie a Banatului. Este păcat că acestea
stau în zeci de cutii, grupate pe comune, în zeci de metri liniari şi nu au văzut şi
încă nu văd lumina tiparului. Valorificarea lor ar sta în sarcina unor instituţii care
ar trebui să se mobilizeze.
Dincolo de muzeograful, cercetătorul de istorie veche a României sau
universală, de profesorul de filozofie antică, de cercetătorul în arheologia biblică şi
etno-religie, de arheologul, etnograful, etno-arheologul, Florin Medeleţ este un
spirit poetic, un siprit al momentului, un om de suflet, un om de carte, un om de
cultură.

Să

ne

trăieşti

Frate Florin !

Hai prietene mai toarnă un pahar,
Că vinul nu se dNimuie'n cântar,
Şi toarnă vinul cu încetul,
Să nu vninteşti cumva la vin buchetul.
(Wiena, 1972, Medele()
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SIMBOLURI SACRE PE OBIECTELE DE CULT.
SEMNIFICATU
'

Gheorghe Lazarovici

Simbol. Simbolul este definit cafiinţă, obiect care reprezintă o noţiune, o
sau semn convenţional al unei mărimi, număr şi multe altele.
Sacru: are sens de divin, sfânt, scump, venerat.
Simbol sacru. Semnele sacre reprezintă, în cazul nostru un semn, un
simbol, o noţiune abstractă ce are sens divin, sfânt sau este venerat. Obiectul pe
care este acest semn trebuie recunoscut ca obiect sacru, iar uneori simbolul
defineşte, sacralizează obiectul. Categoriile de simboluri sunt extrem de vaste.
Ele pot fi idoli, vase, reprezentări pe vase, altăraşe de cult sau lămpi (la care se
îmbină sacrul cu utilul), peceţi, tăbliţe, fusaiole, greutăţi pentru plasa de pescuit,
războiul de ţesut şi multe altele.
Noţi,unea de fiinţă simbol. Până în epoca marilor regate ale căror
conducători erau consideraţi reprezentanţii divinităţii pe pământ, societatea
omenească avea de parcurs unele trepte. Apariţia şi cunoaşterea primelor
sanctuare, a ceea ce se petrecea în ele ţine de o disciplină care a fost definită cu
termenul de naologie (Sanctuary and Cults, 1980; Lazarovici et alii 2001, 268
şi urm.). În cultura Cucuteni tronuri monumentale în sanctuare apar la
Sabatinovka II, Hăbăşeşti, Lipcani (Monah 1997, 36, 39), la Vesto (Hegedus Makkay 1987, abb. 3-4, 9:Gimbutas 1991a, 3-23.1:). Descoperiri recente de
figurine cu tronul lor, ale colegilor moldoveni Dan Monah de la Poduri (L36,
lângă vatra 1 şi vatra 2 (Monah 1982, 11, fig. 12; 1997, 31,35; Monah et alii
CA, VI, 1983, 15; Mantu Dumitroaia **) şi Nicolae Ursulescu de la Isaia
(Ursulescu 2001b, p. 53-54, fig. 7/3,6), de grupe de câte 7 figurine, cele mai
multe cu tronul lor vorbesc de o scenografie cultică. Dan Monah înclină să
creadă că tronurile sunt folosite de o preoteasă care prin acel imitatio dei se
ajunge la o ierarhizare socială (Eliade Eseuri 27, 33; Le Sacre 87 şi urm. apud
Monah 1997, 36). A vând în vedere că în mai multe cazuri un număr de 7
figurine au tron (privind semnificaţia lui 7 vezi : (Lazarovici 2000; Lazarovici
et alii 2001; Ursulescu 200lb, p. 65; credem că este vorba de un conclav de 7
preotese, 7 conducătoare, 7 bătrâne sau 7 înţelepte, ideea celor 7 mari zei din
Summer (Krammer 1962, p. 144: Lazarovici 2000, p. 61). Aceste ierarhizări
rezultă şi din mărimile diferite ale celor 7 figurine, respectiv tronuri de la Isaia
idee

abstractă
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şi Poduri. Legat de cultul agrar al numărului 7 sunt depunerile de 7 râşniţe la
ridicarea şi dărâmarea locuinţei 18 de la Balta Sărată (Lazarovici - Petrescu
2001; 2002; 2001-2003), o construcţie legată de una din cele 7 preotese, bătrâne
sau înţelepte ale aşezării, credem noi. De altfel, în Sanctuarul de la Vounas şi
altele din civilizaţiile cicladice apar stând pe tronuri, regi sau bătrâni (Dikaios Stewart apud MUiier - Karpe, III, 1974, Kat. 115, pi. 343/4-5: Karagheorgihs
1977, 34, 41-42, fig. 13a). Acolo numărul de bătrâni şi preoţi este 6, cel de al
şaptelea este regele, pe tron. De altfel sanctuare cum sunt cele de la Parţa,
Vesto, Kormadin, Truşeşti ş.a. nu sunt de conceput f'ară preotese, personificări
ale unor divinităţi neolitice. Amuletele, semnele le pot identifica.
În gândirea străveche, deloc primitivă, sacrul a jucat un rol deosebit de
important în unele civilizaţii. De astă dată ne ocupăm, mai ales de culturile
Starcevo-Criş, Vinea şi Banatului, pentru care informaţiile noastre sunt mai
bogate şi spaţiul ne permite a le dezbate, fără a trage limite.
Situaţiile sunt multe şi combinaţiile complicate. Variatatea de situaţii este
extrem de mare de aceea vom analiza în studiul nostru, în măsura în care spaţiul
şi timpul ne-o permit, doar unele aspecte ale acestor generose idei. Timpul scurt
nu ne-a permis a include în bazele de date toate informaţiile citate despre aceste
civilizaţii de J. Makkay (1984; 1990), M. Gimbutas (1991 şi alţii (Masson
1977; 1984; Winn 1973; 1981).
Sistemul şi codificarea. Am realizat o bază de date pregătind cataloage
de semne. Despre sistemul de codificare am pornit de la cel al Mariei Gimbutas
despre scrierea sacră (Gimbutas 1990, cap. 8), extins cu datele de la J. Makkay,
deşi operaţia de încărcarea bazei de date nu este finalizată pentru nici o staţiune
sau civilizaţie. Am primit între timp mai toate tipurile de semne dar încărcarea
nu este finalizată, ea poate dura ani. În studiul nostru analizăm unele categorii
de obiecte. Un studiu al Corneliei - Magda Lazarovici (M. Lazarovici 2002)
despre altare ne scuteşte de analiza această categorie de piese. Codurile sunt
cuprinse în anexe.
Starea bazei de date. În baza de date sunt cuprinse cca 600 tipuri de
semne, deşi în catalogul semnelor sunt mai multe. Pentru a uşura interpretarea
am grupat în cca. 25 de clase de semne, deşi operaţia nu este încheiată deoarece
un semn, în funcţie de obiect, locul şi poţiţia pe obiect are mai multe sau diferite
semnificaţii. Mai precizăm că sunt peste 150 situaţii cu tipuri de obiecte
asociate celor 25 de clase de semne. Pentru a sublinia complexitate problemei
observăm că sunt cca. 640 combinaţii de semne, pe culturi şi faze. Sunt peste
800 de staţiuni, complexe şi obiecte pe care apar cele 480 de tipuri de semne.
Sunt, de asemenea cca. 80 de semne pe care le-am cuprins în catalog, dar nu au
intrat încă în baza de date, bază aflată în lucru. În prezent un coleg introduce în
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baza de date descoperirile de la Turdaş pe toate categoriile de obiecte, aşa încât
vom putea analiza, în viitor, raportul între diferitele categorii de semne şi
tehnologie obiectelor pentru a vedea preferinţele pe care apar unele categorii de
semne.
în studiul nostru nu repetăm ideile exprimate de J. Makkay, M. Gimbutas
sau alţii, ele regăsindu-se în cele cca. 25 clase mari de semne. Datorită mulţimi
de date nu putem trimite la bibliografia problemei decât pentru cazurile mai
speciale şi în cazul unor obiecte de serie mai mică.
Am extras din baza de date în tabelul de mai jos (tab. la) care reprezintă
o statistică asupra situaţiei din baza de date. Pe linie sunt tipurile de vase, pe
coloană ideile mari care le sugerează (în opinia nostră). Din tabele au fost
elinimate obiectele sub 1,9% pe linie şi 1,7% pe coloană, din lipsă de spaţiu iar
nu ca semnificaţii.
Observăm că cele mai numeroase sunt altăraşele (30%) şi de fundurile de
vase (30%), urmate de fragmentele de vase (13,6%) cu semne sacre. Datele sunt
aleatoare deoarece încărcarea bazei nu este încheiată (au fost încărcate doar o
parte din loturi).
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Gheorghe Lazarovici

Seriind datele din tabelul de mai sus obţinem tabelul lb, seria de mai jos
care reflectă corelaţii, la stadiul informaţiei actuale. Statistica este semnificativă,
deşi ea nu reflecta decât interpretarea a cca. 1/3 din semne (470 din cele peste
1200 câte avem în baza de date).
Din acest tabel observăm corelaţiile dintre simbolurile legate de de Marea
Mamă (simbol M) care se corelează cu lumina (L), urmate de simbolurile legate
de şarpe (Şp) şi şarpe şi mmamă (Sp, Sp, M). Nu ptem să nu facem corelaţie cu
mitologia biblică a epocii de aur, a legături dintre Eva, Şarpe şi păcatul
primordial în ce apare în diferite mitologii (de exemplu: pentru miturile
sumeriene vezi S. Kramer, Istoria începe la Sumer, Enmerkar şi stăpânitorul
din Aratta ... p. 174).
În centrul tabelului sunt semne legate se sexualitate şi simboluri ale
partenerului zeiţei mame, simboluri care se împletesc în dualismul bărbat femeie, ca cel legat de soare-lună, lumină - întuneric. În capătul opus al seriei
este pomul vieţii (Pv) şi poziţia de orantă (0), de invocare, deja noţiuni
abstractizate. Şi aici trebuie să facem referiri la străvechi mitologii legate de
pomul vieţii, de miturile primordiale. Cel mai bune exemple, privind împletirea
simbolurilor feminine cu cele masculine, sunt în poziţiile atsrale ale simbolului
«M» ce se transformă în «W» în cursul nopţii sau în decursul unui an (opinia
nostră, Lazarovici2000b, Cassiopea,; Lazarovici & alii Parţa .. .p. 271-278).
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Este prematur a se face corelaţii mai strânse, deşi situaţia este
semnficativă, mai alex în privinţa vecinătăţilor claselor de atribute (aici pe
coloană). Unghiul (U) este asociat cu simboluri feminie, redă adesea pe idoli
sau capace lumina, dar este si simbolul pentru sexul feminin aşa cum apare pe
idoli (rombul şi triunghiul cu punct).
Din simbolistica unor semne unele redau ideea de lumină materializată în
cultura Starcevo-Criş pe baza unor «0chi» sau redarea unor cercuri sau
semicercuri pe altare, imagini ce simbolizează Soarele sau Luna personificate
cum este cazul cu Zeiţa Lunii de la Turdaş (Roska Z. Tonna, 14111; Lazarovici,
Venus**, Maxim 1991).
Leroi Gourhan a redat (Tab. 2) o serie de simboluri feminine aşa cum
apar ele în desenele sau picturile rupestre sau pe obiecte.
În grupa de sus al-10 este redată vulva sau figuri feminine stilizate.
În grupa de mijloc sunt reprezentări de phalus sau simboluri masculine.
În grupa 3 sunt redate punctele care au potenţialuri feminine sau masculine sau
sunt organizate ca phalus sau vulvă.
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Semnificaţia

lor depinde de o regiune sau o zonă, de o cultură sau grupă
de culturi. Alteori ele stau la baza unor mitologii, iar în acest caz depăşesc
spaţiul sau timpul lor. Contextul asocierii lor este de asemenea semnificativ.
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Extrăgând din baza de date tăbliţele cu semne corelate am obţinut tabelul
clasificat 3a. Semnele de mai jos sunt cele care asigură corelaţia cu tăbliţele de
la Abuhureira, iar prin acestea şi cele de la Tangâru cu semnele din ultima parte
a tabelului.

Tabel 3 B T

Y.9a

s

1

/\

=d

Q.1.!I

Dintre acestea semnul ,,M" sau „W" reprezintă, în opinia noastră, o
a constelaţiei Casiopea (Lazarovici 2000; Lazarovici et alii
2001), „Y" reprezintă un semn al cărei semnificaţii ne scapă, dar apare foarte
des pe obiecte, sau tăbliţe.
Semnul 49a mai apare pe funduri de vas cu semne la Turdaş (Roska Z.
Torma, 131/43), în Srem în cultura Vinea (Trbuhovic Vailjevici 1983, VIII
Makkay 1990, 42/15.1); la Vr5ac -At (Jovanovic 1981, 134: Makkay 1990,
35/XVIIl.l-2, 35/2), pe fragmente de vas cu semne
ceramica lineară
Stichbandkeramik (Kaufmann 1976, 15: apud Makkay 1990, 24), pe vase sacru,
la Daia Româna (Paul 1995, 137; Gimbutas 1991, 8-7.3), Cifer, Pacon
(Makkay 1990, 2217), şi pe fusaiola de la Nandru (Vlassa 1970, 19: Makkay
1990, 1611: Winn 1981 Nandru 1).
Semnul 1 apare pe:
• funduri de vas la: Turdaş (Roska Z. Torma, 131/23), Gradesnica
(Makkay 1990, 29115 : Nicolov, 1974, 110 şi urm.), Vrsac -At (Jovanovic
1981, 134: Makkay 1990, 35/XXIl.3-4,9) pe o tăbliţă de la Turdas (Vlassa
1976, 172-174: Ursulescu 1998, 102, 2617),
• altăraşe la Nagykoru (K 32, ? p. 11, fig. 3/2a, 4/1), Karasura (Todorova
- Vaisov 1993, 123, fig. 109/16), Rudna Glava (Jovanovic 1982, fig. 27: Banffy
1997, 32/3,5), Fratelia I (Lazarovici 1979, XXlll/C3);
•mai apare la Ahileion (Gimbutas 1991, 21), pe un vas sacru, cu semne
la Daia Romană (Paul 1995, 137; Gimbutas 1991, 8-7),
• capac cu semne Parţa (Resch 1991, p. 191, tabel 6);
•disc sau bila Ghirbom (Aldea apud Gimbutas 1976, 3, Makkay 1990,
19/4a-b);
• cilindru la Kokenydomb (Makkay 1990, 17. l);
• fusaiolă cu semne Fafos I (Gimbutas 1973, 3,b: Makkay 1990, 19/2);
poziţie astronomică
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Semnul a fost interpretat ca semn sacru, la
271-277, 280, 282, 284, 329).

Parţa

(Lazarovici et alii 2001,

IDOLII

Încă din neoliticul timpuriu, din cultura Starcevo-Criş (mai jos, tabel
rândul de sus nr. 1-5), din Banat şi din alte părţi, sexul apare redat prin
simboluri sacre (prescurtat ss, iar numărul reprezintă numărul din catalogul
nostru vezi anexa), simboluri care apar şi pe alte obiecte de cult, reprezentând
idei, stări sau transmiţând mesaje.
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În neoliticul dezvoltat, în culturile Vinea, Banatului sau altele (rândul 2,
nr. 6-10) apare semne sacre similare sau mai evoluate, transmiţând mesaje
similare.
Dacă în cultura Starcevo - Criş sunt mai rare şi reprezintă o idee sau o
stare a unei idei (exemplu din tabelul de mai sus 1,2 şi 6 ar reprezenta fecioara,
4-5 femeia, 3 femeia în vârstă) în perioadele următoare pe idoli apar combinaţii
de semne transmiţând mesaje.
Chiar dacă unele din interpretările noastre nu sunt total probate cei care
desenează insistă asupra formei semnului. Le seria de idoli de jos (nr. 11-15)
unii au doar semne care redau o idee sau stare, alţii poartă adevărate mesaje (nr.
11 Vinea). Unele reprezintă constelaţii („M" sau „W") pe care le regăsim în
mitologia antică. Alte semne ar putea reprezenta şi alte constelaţii dar sunt greu
de identificat, nefiind argumente suficiente. Semnele de pe gură de la Vinca
(11) sau Parţa (12) sunt similare, la unul reprezintă o stare, un mesaj de rostit
sau ne rostit.
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Deosebit ni se pare figurina botezată de noi „Trinita", care redă ideea
feminină a lui trei. Trei este subliniat prin cele 3 capete, triunghiul de pe corp,
cele trei benzi ale triunghiului. Idee de feminin este redată de triunghiul
desfăcut la o margine. Banda unghiulară redă semnul unghiului feminin. În
concepţia noastră reprezintă bunica - mama - fiica, dar nu oricare din ele ci
cele care sunt din familiile care dobândesc sau „moştenesc" acest drept. Ritualul
de la Parţa cu depunerea râşniţei, distrugerea casei şi împingerea peretelui peste
vase doar în zona râşniţei şi vetrei ne face să ne gândim la dispariţia uneia din
cele 7 bătrâne, ce poate nu avea urmaşi. De altfel N. Ursulescu s-a preocupat de
semnificaţia lui 3, citându-l pe Levi (Levi apud Ursulescu 2001b, p. 65). Noi
interpretam şi statuia de la Truşeşti cu 3 capete ca fiind legată de ciclul celor
trei. Trei generaţii am adăuga acum gândindu-ne la ciclurile de 7 de la Poduri,
Isaia ş.a. (Monah 1997, p. 35, Cucuteni 197, 109, cat. 14a-d, Lazarovici &
2001, 289; Ursulescu - Merlan 1997, 32, XXIV: Ursulescu, 2001, p. 53-54, fig.
5. 3).
Multe din figurinele cu semne au fruntea îngustă (tab. 4/11-12, 14). Una
din ele este monumentală, fixată pe un cuptor (cultura Cucuteni, la Mărgineni:
Monah 1997, 36, fig. 5/1-2; 1978, 36 si urm; Mem Ant 1986, 31 urm.
Influences, 298, Aşezări 117, 369). Ceea ce este curios sunt ochii migdalaţi.
Ştiind respectul de care se bucurau cei retardaţi mintal la popoarele primitive.Ar
putea reprezenta acestea boala numită mongolism ?
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TabelSb

Parţa

inv A2940;

Parta inv A2554

PartaP40
Part& inv A2707
ParţaA1981

Parţa

Parţa

Trinitatea

Oranta San 2

PartaP136
PartaA2721
ParţaP8

ParţaP126

Parţa

Uritul

ParţaA2120

Parta A144
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În tabelele 5 au fost cuprinse o serie din cele mai numeroase semne.
Dintre acestea sunt ,,X" şi „V" sau unghiul feminin sau ,,M" şi rombul. Ele sunt
cele care stabilesc şi corelaţiile, asocierile. Mai toate au semnificaţii feminine.
Unele sunt legate de ideea de lumină în sens de vedere şi de naştere (venirea pe
lume, cunoaşterea luminii). Pe figurina „urâtul" (cel care suferă de mongolism)
are asociat semnul masculin şi feminin a lui „V", ,,M" simbol feminin, şi figura
stilizată de om de pe gât.
Din păcate nu toate obiectele sunt introduse în baza de date aşa încât nu
mai insistăm asupra corelaţiilor, mai ales din punctul de vedere al asocierii
obiectelor, problemă pe care nu am analizat-o, ne-am mulţumit doar cu „trinita"
şi „urâtul".

FRAGMENTELE CERAMICE

Pe o serie de fragmente ceramice apar diferite semne sacre, ce reflectă o
alegorie sau un mesaj.
Fiind vorba despre o „scriere incipientă" cum sugerează Emilia Masson
(Masson E., 1977) nu avem suficiente date pentru a încerca o interpretare. Nu
putem însă să nu subliniem existenţa unor asemenea mesaje. Uneori, ele se pot
clar observa că sunt părţi ale unor mitograme, semnificaţia lor exactă acum ne
scapă, dar sensul general poate fi dedus sau aproximat.

1

2
1

16:1 l
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50g
50
10 lb lbl
151c 152d
163 le 50 145 20
169 291
250 serpi
274casa
281 Om3a
SOj• 3 229 S3 9
129a 149j
59 la 768
7 28ld
Om19b
Om30m380m

1

1
2

1
2
1
1
1

1

1
2
1
l

1

39165164

0.3d 131>1•
ZeutdeTurdU

Pasarel
Puare3
162
28le
19

la
50, la 5a 19 196a
196b

Sa
Pentru o observa complexitatea unei asemenea analize prezentăm mai jos
asocierea unor simboluri pe categorii de obiecte, exatrase din baza de date.
Lista 1 Simboluri asociate pe categorii de obiecte.
altăraş 1 19 20 103 199
altăraş 1 2 6 131 la 12
altăraş 139 Oe 1 263 219 149e 263e 149e lb
altăraş 150a 93a=l06e 263e 76a 16 lal 149f le
altăraş 16a 43a 41 O
altăraş 171 la 229f 243
altăraş la 237 171 25Be
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la 94a 93a
20 33 229 149
altăraş 209 153 21 106c 229f 20 33 106a la
altăraş 21 163 162
altăraş 237 171 120b 237
altăraş 248 153 229 152 230a 113b 229f
altăraş 29 256 261
altăraş 4f 149f 206b 161 6 le lb 230
altăraş 89d 262e
altăraş 93 151
altăraş pe tron 4 245 127
altăraş - vas zoo 1 127 49d 237 230e 227a 258c 76
113f 236d 260 236c
altăraş
- vas zoo 1 236c 258b 236d 76 229e 76
236c 244 236d 113f
altăraş - vas zoo la 76c 259 229c
altăraş cu idol Oa 50a 90 ac dd 43 df
cap idol 2 6 9 94
capac 159g 38 151
Fragment de vas cu semne Oa 229 125a 204c
Fragment de vas cu semne 50 la Sa 19 196a 196b
Fragment de vas cu semne 76b Ob 163 16d 166
Fragment de vas cu semne Om 12 15lf
Fund de vas cu semne 244 229c 29d 29c 212 48
Fund de vas cu semne 110 90a da la 90a ad
Fund de vas cu semne 114 230c 114
Fund de vas cu semne 126a 126 126b
Fund de vas cu semne 135a Om22 127 217a 219 225b
149g
Fund de vas cu semne 145 152b 50h 154c
Fund de vas cu semne 20 248c 248d 248b
Fund de vas cu semne 208b 162 230 8 126
Fund de vas cu semne 236b 145b 229b 132
Fund de vas cu semne 244 229c 29d 29c 212 48
Fund de vas cu semne 3 16 3a 3 16 3
Fund de vas cu semne 3g Ba 5
Fund de vas cu semne 50h 50 49d
Fund de vas cu semne 76g 127 89g
fusaiolă 1 la lb
fusaiolă cu semne 229b 228a 16
altăraş
altăraş
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greutate cu semne sacre 50a 50b 163a 22 16c
idol 140a 159 210
idol cu semne sacre 189 189** 15ld
macheta de cuptor -sanctuar 157 19la
Marna alăptând copilul la 3 4b 8 124b 154a
pintaderă 1 la 151 om 14
pintaderă 1 la 90
pintaderă la 25 130
pintaderă 21+ 21*
semn sacru triunghi opus 153 152
sigiliu (rolziger) 186 189* 153
tăbliţă
rotunda 167c 168c 167d
tăbliţă
rotunda 199b 200
tăbliţă
tableta O 127 228b
tăbliţă
tableta 1 la 90 94 152
tăbliţă
tableta 1 6 19 20 exterior
tăbliţă
tableta 194a 49a 195 89a* 03 72 le
tăbliţă
tableta lb 191 1185a: interior
tăbliţă
tableta 94a 1 49c 126 126a 49a
vas antropomorf 89a 185
vas cu semne sacre 163 113b 232 la 49b 163 230b
127a 87
vas sacru cu semne 1 la 49a 90 145 216
vas sacru cu semne 10a49b la 87 243c
vas sacru cu semne 127 171 113. 2 lb3 157 180a
vas sacru cu semne 132 01 lal 49b la 49b
vas sacru cu semne 216 76 16d Oe lb 229i 149b 1
Oe le 243 163a 162a 22
semnele

** marchează şir.
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Primele semne sacre cu clare mesaje apar încă de la finele paleoliticului,
la finele mileniului X, după alţii în mileniul VII, în picturile din peştera de la
Porto Badisco (Graziosi 1996, Tab. I-XXV), fiind vorba deja de un mesaje
abstracte. Mesaje similare sunt în sanctuarele de la <;atal Huyuc, în mileniul
VII, de aceea nu ni se par deloc surprinzătoare afirmaţiile prof. J. Paul despre
mitograma de la Ocna Sibiului, din primele faze ale culturii Starcevo - Criş
(Paul 1990; 1995, 128-134), databile în mileniul VII/VI, exemple care se
înmulţesc în culturile Vinea şi Banatului (în special la Parţa).
Simboluri pe sigilii (pintadere). Extrăgând din baza de date observăm
prezenţa a doi clusteri în dendograma de jos (clasificată cu mulţimi nuanţate,
mulţimi fuzzy) în clusterul 1.1 sunt simbolurile sacre 25,130,234,239) şi
clusterul al doilea cu 2 clase (2.1 and 2.2).
Dendograma 1
O
2.1
127a, 240, 21,
21, 233, 93, l, 2, 8, 3, 186,
186, 1, la,
90, 19, la, 151, Om 14, 16.

I

I

LL2.2

166, 199.

la,
25,
130,
1.1
234, 239.
Dendograma de sus reflectă existenţa unor grupe de idei, idei ce trebuiesc
studiate şi analizate încă în privinţa semnificaţiei lor, noi aici ne mulţumim a
arăta calea de urmat, nu şi a da un răspuns mulţumitor.
Prezentarea simbolurilor de mai sus face parte dintr-o serie de studii
legate de acea zisa „scriere" sau pre-scriere (pre-writing), ce apare la începutul
epocii cuprului, vreme la care apar primele scrieri în lume. Drumul început nu a
fost continuat sau transmisiunile s-au întrerupt.
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SACRED SIGNS
Abstract
SYMBOL: Symbol is defined as a being, object that represents a notion.
an abstract idea or conventional sign of a measure number a.s.o.
SACRED: Has a divine sense, holly, and precious, venerate.
SACRED SYMBOL: The sacred symbols represents in our case a sign,
symbol, an abstract notion with a holly sense, sacred or venerated one. The
object on which the sign is present had to be recognize as a sacred one and
some times the sign is that one which sacred the object.
In the oldest thought, not rude at all, the sacred play an important role in
some important civilizations. We intent to refer here to some civilizations for
which we have more information as Starcevo - Criş, Vinca and Banat cultures
(especially the Sanctuary from Parţa).
To transmit messages to the divinity it is an old comunication form. ln
Early Neolithic time, in <;atal HUyilk, in many different cult places, on altars or
sanctuaries there are columns, altarpieces, statuetts with sacred signs, defineing
symbols. About tabletts it is a huge archaeological literature conceming this
subject.
Tărtăria Tablets
Tabletts were made from the beginning especially to suport messages,
but this kind of artefact can be worn, keeped in special places or burried. Each
of this situation has his own, special, message. This kind of artefact permit us to
made some interpretation only in the case they belong or not to the cult
complexes. Tărtăria tabletts were burried and this situation is stressing a cult
complex. Tablett from Isaiia, Precucuteni culture, find too in a cult complex is
broken and could be interpretated as a sign of the "power" distruction,
"destruction of the message" that it was engraved, in the moment of house
abandonment (Balta Sărată, Donja Branjevina, or Pit 63 and ceramic deposit
from Parţa, Romania).
Tabletts have different forms as round, square, rectangular, oval or
iffegular (Isaiia). Each forrn has his own signification. Some tabletts have signs
representing 1-2 ideas, others contains "mythograms", or alegories (an abstract
idea expressed by concrete images).
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After their use, tabletts are:
1). Square or rectangular tablett, in Glăvăneşti, Vinea, Tartaria, protoelamite civilization, Linear A and B.
2). Circular, rectangular, round tabletts, with sacred signs as in Vinea
culture (Tărtăria, Turdaş), Hyerogliphes.
3) Round, ovale or quasi-round tabletts, as in Perieni, Isaiia, Sălbăgel,
Suplac, Turdaş.
4)"Bread" form tabletts (Balta Sărată, Potporani).
In our work we will present the results obtained by using a database and
serriation work for this kind of artefacts.
General fields: contain data about the name of the object, discovery
conditions (locality, country, province, complex etc.); culture/civilization,
phase, dating.
Special fields: contain data about the place of the sacred sign on objects
(on idoles head, forehead, face, nape, neck, chest, abdomen) and allow us
interpretations of their place ,position and their meaning (especially for
uncommon complexes)
Fields with significations: they refer to the general or special
signification of the sign or symbol related with the place where it was placed
(triangle is representing the eye, or light; in other cases triangle is representing
the feminine sex, rendered as a virgin or fecundated) or with civilizations,
related or subsequent civilizations (common signs for syllables in hieroglyphs,
Linear A, Linear B).
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THE INFLUENCE OF SOME ENVIRONMENTAL
FACTORS UPON THE PATHOLOGY OF THE
STEPPE POPULATIONS FROM ROMANIA,
IN COMPARISON WITH
THE NEIGHBORING TERRITORIES.
NEOLITHIC AND BRONZE AGE
Alexandra

Comşa

The steppe communities, who were the bearers of the twnular ochre burials, have
been considered during the '60s Iike being a single material culture, while their penetration
on Romania's territory as taking place within a relatively short period of time. The
subsequent researches have pointed out that the mentioned populations belonged to distinct
civilizations and their movements have succeeded in a much longer period of time, of about
2CXX> years. Thus, they are dated back from the end of the transitional period from the
Neolithic to the Bronze Age and up to the Late phase of the latter1• The locals assirnilated
those steppe tribes, but their specific anthropological features could be detected even in later
periods, being different from those of the autochthonous people2 •
The climate, as it is known today, has registered many changes in rime. Thus, it is
unjust to give an interpretation of the archaeological records, by the recent situation in the
field. There must be taken into account the palinologic studies that allow the reconstruction
of the nature, the way it was in various historical sequences. Thus, In Romania, during the
Neolithic, occurred the climate optimum, characterized by a hurnid and warm climate, very
appropriate both for agriculture and for cattle breeding. At its end, in the final Eneolithic,
during the Bronze Age and at the beginning of the Iron Age, the climate remained warm in
the Eastem Europe but, it became more dry, fact which resulted in aridness, with a retreat of
the forest !imit towards the hills, at the same time with the transfonnation of the foreststeppe into the steppe and with the appearance of a greater difference of temperature
between winter and surnmer. In comparison with the recent times, the grounds located near
the rivers, in the meadows, were often swampy, humid zones.
Eug. Comsa, Co11sideratio11s porta/I/ sur Ies tombes a acre de la zone du Bas-Da1111be, /straf.ivanija, 5, 1976, p.
33-44; S. Morintz, Comributii la istoria tracilor timpurii, Bucuresti, 1978, p. 97.
2
O. Necrasov, L'amliropologie de l'aire tlirace, in Le monde trace, lle Congres lntemational de Thracologie,
Bucarest, 1976, Volum selectif, Milano, 1982, p. 49.
1
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At the end of the Eneolithic. and during the transitional period from the Neolithic
to the Bronze Age, the great indo-european migrations have started affecting the entire
European continent, from east to west. These population movements have been
considered by some specialists to be the resuit of a brisk change of the climate, as
described above.
On Romania's tenitory, one of the rnain components of the indo-european tribes
was represented by the bearers of the tumular ochre burials. Those people, when
crossing the rnentioned lands, have followed different paths, probably under the influence
of the milder climate of the Danube's meadows, or of the possibility to ensure the food
for people and domestic animals. It is important to rnention here that, if we take a look at
the map of Romania, all the routes followed by the mentioned tribes were located in the
steppe, or at the most, in the forest-steppe region. The comrnunities under study have
been intensely investigated by anthropologists, so that their features are well known.
Some series from Romania. like those from Holboca, Stoicani-Cetatuie, GlavanestiiVechi or Brailita are well known in the specialized literature. Still, what we found very
interesting and worth of being further developed is the research concerning the
differences registered between the skeleton series, as concerns their pathological aspects,
especially those refening to the rheurnatism. In fact, these \uould be the only ones taken
into account in our study.
Acad. O. Necrasov has forwarded in the '50s the hypothesis that, in the incidence
of that illness within a population, a significant role would be played by the environment
in which the respective society lived. At that moment, it was made a relevant
comparison, between the skeleton series at Brailita (discovered in SE Rornania, near the
Danube) and the one at Holboca (unearthed in the Iasi County, in a fairly dry region). Dr.
Maria Cristescu, a close co-worker of Acad. O. Necrasov, shared the sarne theory. In fact,
she was the one who initiated the human ecology studies in the Center of
Anthropological Studies-Iasi. She has considered of great interest to find the correlation
between environment and disease, an aspect which has been neglected for a long time in
the research concerning the hurnan pathology.
Because we are talking here about the rheumatic disease, we should say that this is
sometirnes the resuit of a stress, of an insufficient nourishment or trauma, as stated
before, during the l 960s.
Of course, in the time span of more than four decades that passed since then, new
discoveries have been added to the already existing ones.
Analyzing each skeleton series, I have established the weight of the
spondilarthrozis and of the exostoses with another location than the spine, in the total
number of skeletons and than, in the total number of individuals who went over the adult
age. As we would expected, the cases under study were in greater number in the regions
with a more hurnid climate, as it is shown in tables no. 1 and 2.
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Numberof
cases
2
2

Total numbcr of
individuals
19
5
14
17
10
8
6
22

Series
Holboca
Sultan a
Valea Lupului
Brailita
Smeeni
Vanatori
Cotargaci
Gradistea Coslogeni
Total

Weight
(%)
10.52
40
7.14
41.17
20
50
16.66
40.90

I
7

2
4
I
9
28

JOI

Comşa

Kind of climate
dry
humid
dry
humid
dry
humid
dry
humid

Table 1 The percentage of the spondilarthrosis and exosloses in the total number of
individuals from the analyzed series

The weight of the spondilarthrosis and exostoses
ln the total nuni>er of lndivlcluals from the analyzed serles

25
20
rdi-.idLBls

15

• Nunber d cases

10

C Percentage left aut
total

5

o
1

2

3

4

5

6

7

8

Sites
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Total number of
individuals above
the adult age

Series

Numberof
cases

Weight

2
2
1
7
2
4
1
9
28

13.33

15
4
10
13

Holboca
Sultana
Valea Lupului
Brailita
Smeeni
Vanatori
Cotargaci
Gradistea Cosloe:eni
Total

10

4

s

18
79

(%)

so

10
53
20
100
20
40.90

Climate type
dry
humid
dry
humid
dry
humid
drv
humid

Table 2 Percentage of the spondilarthroses and exostoses in the number of individuals
over the adult age

Parcantaga of tha spondllarthroses and axostoses ln tha number of lndlvlduals
ovar tha adult aga

20
15
• Number ol cases

hdividuals

CI Percentage left out
total

o

1

2

3

4

5

6

7

Sitas
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It is obvious that the relevance is greater in the study based upon the
individuals that gat over the adult age. We consider closer to reality the percentage
values from the table no. 2. This is due to the fact that the incidence of the
rheumatic illness is growing while advancing in age.
An interesting phenomenon, that we could notice in the specialized
literature, regarding the pathologic aspects on skeletons, was the one that north of
the Black Sea, especially in the regions with a drier climate it is maintained the low
proportion of the rheumatic cases in the populations who were the bearers of the
tumular ochre burials. Usually, the nomadic people, due to their life, required a
permanent movement from one place to another, each with specific microclimatic
conditions, had a more adaptable inumitary system that could promptly react to the
attack of the environmental factors. This, in short term, would compensate the
possibility of getting iii. Yet, if those factors would interact for a longer time with
the human body, it is possible that in a certain moment, the reaction capacity of the
individual would became unable to cape with the situation and thus, the disease
could get installed. So, as said here, in the sites where people have found a humid
microclimate, they gat ill when living in that place for a longer time. This would be
an explanation for the higher percentage of spondilarthroses and exostoses in the
mentioned communities, when taking into account their habitation in humid or
drier places. Of course, this is just a unilateral and very narrowed theory, yet it
must nat be neglected. On the contrary, more and more facts and information
connected to other influential factors (mechanical stress, nourishment etc.), should
be added to those stated above.
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GEDANKEN ZU DER PRĂHISTORISCHEN
SCHIFFAHRT
AN DER UNTEREN DONAU.
EINBĂUME UND BRETTERBOOTE
Cristian Schuster

Die liickenhaften Daten beziiglich der Schiffahrt im Gebiet der Unteren
Donau zwing uns, in der Analyse dieser Tătigkeit, einem breiteren Raum, uund
zwar der nordlichen Schwarzmeerkiiste, der Balkanhalbinsel, dem ostlichen Teii
des Mittelmeers und West-, Mittel- und Nordeuropa, die notige Aufmerksarnkeit
zu schenken.
Die Gelehrten ăusserten die Meinung, dass die Einbăume zu den ersten
Wasserfahrzeugen gerechnet werden miissen. Diese wurden mittels Stein-,
Knochen-, Geweih- oder Metallbeilklingen und -ăxten aus einem Baumstamm
hergestellt (Pippidi 1976, 423; Preda 2000, 102).
Leider wurden an der Unteren Donau keine prăhistorischen stratigraphisch
unanfochtbaren Einbăume entdeckt. Ganze Einbăume oder Reste davon, aber ohne
chronologischem Wert, wurden in der Năhe oder im Flussbett einiger Gewăsser z.B. Argeş, Buzău, Mureş, Prahova, Crişul Alb (Petre, Bitoleanu 1991, Abb. auf
der S. 10, unten rechts) -, die in den Museen Oradea, Buzău, Brăila aufbewahrt
werden, ans Tageslicht gefărdert. Einbăume wurden bis gegen Ende des 19.
Anfang des 20. Jh. verwendet, dafiir sprechen die Exemplare, die im Museum der
Region des Eisernen Tores (Muzeul Regiunii Porţilor de Fier)in Drobeta-Turnu
Severin und Etnographischem Museum von Floreşti-Stoeneşti (Bezirk Giurgiu)
ausgestellt sind.
Die Wasserfahrzeuge dieses Typs wurden von den an der Donau lebenden
Geten intensiv beniitzt, so wie uns der antike Geschichtsschreiber Arrianus aus
Nikomedia (95-175 v.Chr.), der in seinem Werk Anabasis (1,3,5) liber den Feldzug
des Konigs Alexander des Grossen nordlich dem Strom berichtet, wissen lăsst.
Der Einbaum wurden in Europa schon in den ăltesten Zeiten verwendet
(Schnall 1986). Er wurde archăologisch in den atlantischen Gebieten, in
Skandinavien und bis hin in die Iberische Halbinsen ausgehoben (Arnold 1995;
1999; Ossowski 1999; Fry 2000; u.a.). Es wird angenommen, dass Einbăume mit
Erfolg auf Seen und ruhigeren fliessenden Gewăssern im Transport von bis zu
1000 kg (Hochuli und Maise 1998, 305) beni.itzt wurden. Der ălteste Einbaum ist
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wahrscheinlich der von Pesse (Holland), der um das Jahr 6300 v.Chr. (Ellmers
1982, 168; 1996, 14; McGrail 2001, Abb. 5.3) die Gewăsser durchstreifte (Die
Kohlenstoffdaten zeigen, dass das Boot im Jahr 6315 v.Chr. gearbeitet wurde - s.
Probst 1999a, 173 ). Aus Noyen-sur-Seine (Frankreich) starnrnt ein wahrscheinlich
genauso alter Einbaum wie der aus Pesse (McGrail 2001, 173).
Der erste Einbaum mit flachem Boden aus Mitteleuropa ist anscheinend
jener neolithische aus Hiide am Diimmer (Deutschland), der der Friihtrichterbecher
Kultur angehărt (Pfeiffer-Frohnert 1997, 459; Probst 1999a, 328 und Abb. rechts
oben auf der S. 325).
Der Stein- und Bronzezeit Nord- und Westeuropas gehăren desgleichen
die Funde von Tybrind Vig (Erteb!lllle-Ellerbek Kultur; Dănemark), Sipplingen
(Horgen Kultur; Deutschland), Tiindern, Bad Buchau, Oggelhausen,
Roseninsel (Urnenfeldkultur; Deutschland) (Probst l 999a, 290, 366 und Abb.
unten auf der S. 367; 1999b, 274; Harding 2000, 180), Erlach-Heidenweg,
Twann und Bevaix (Schweiz; Arnold 1980; 1985; 1995; Eckholdt 1986;
Verhoeven, Suter, Francuz 1994; Hochuli und Maise 1998, Abb. 167/l;
Harding 2000, Abb. 5.7/4), Untersberger Moor-Salzburg (Osterreich; Harding
2000, Abb. 5.7/5), Mercurago, Bracciano (Italien; ders, Abb. 5.7/3; McGrail
2001, 105), Short Ferry (England; Harding 2000, Abb. 5.7/2) und die
Holzruder von Duvensee, Gettorf, Bad Buchau (24 Sttick), Oggelshausen (3
Sttick) und Friesack (alte in Deutschland), Holmegard und Tybrind Vig
(Dănemark), Steinhausen-Cosmetochem, Erlach-Heidenweg, im See Biel
(Schweiz; Probst 1999b, 146f. und Abb. rechts oben auf der S. 147) und Star
Carr und Clonfinlough (England) und Biskupin (Polen) (Skaarup 1993, 73 und
Abb. auf derselben Seite; Hochuli und Maise 1998, Abb. 167/2; Probst 1999a,
173, 207, 274; Harding 2000, Abb. 5.8) an.
Spăter wurde der Einbaum teilweise von dem Bretterboot, so wie uns die
Funde von ({)garde 3 (Dănemark; ca. 3190 v.Chr.; McGrail 2001, 172) und Ămose
(ca. 2770 v.Chr.; Troels-Smith 1946, 17 und Abb. 2; Wright 1990; 1994; Wright
und Switsur 1993; McGrail 2001, Abb. 5.2) ader von North Ferriby (ein 9,50 m
langes und 2,40 m breites 3550 Jahre altes Boot, das aus wenigstens 6
Eichenbretter gearbeitet wurde; McGrail 2001, 184 ff. und Abb. 5.14-17), Kilnsea
(das wahrscheinlich bis jetzt ălteste entdeckte Eichenbretterboot; wurde um 18701670 v.Chr. gearbeitet; Van de Noort, Middleton, Foxon & Bayliss 1999), Brigg
(Johnstone 1988, 143-147; Parfitt 1993; Needham 1999; Harding 2000, 180 und
Abb. 5.7/1; McGrail 2001, 174 ff., 187f. und Abb. 5.4.18-20) und Hasholme
(McGrail 2001, l 76f. und Abb. 5.7-10) beweisen, ersetzt.

68
https://biblioteca-digitala.ro

Cristian Schuster

Der Einbaum durchstreifte bis in die Gegenwart nicht nur die Gewăsser
sondem auch den Mondsee und die Flilsse des Nordseegebietes
(Schnall 1986, 612; Ellmers 1986, 602). Die experimentelle Archăologie
(Adameck, Lund und Martens 1990) hat bewiesen, dass drei Personen einen 6,12 m
langen und ca. 0,60 m breiten Einbaum, mit Steinwerkzeugen in 264,6 Stunden
Arbeitszeit schaffen kănnen. Das Boot kann ohne grosse Milhe auf ruhigem
Wasser 5 Erwachsene und auf einem mit grăsseren Wellen und starkem Wind zwei
Personen tragen.
In West- und Nordeuropa, wurde zum Erarbeiten von Einbăumen im
Mesolithium Kiefer (Pinus sylvestris)-, Erlen (Alnus sp.)-, Pappeln (Populus sp.)und Linden- (Tilia sp.), wăhrend im Neolithikum und der Bronzezeit Eichenholz
(Quercus sp.) verwendet (McGrail 2001, 174).
Die auf dem Mittelmeer durchgefilhrten Experimente (Tzalas 1995a; 1995b),
zeigten, dass ein mit Ruder befărdetes Papyrusboot eine Geschwindigkeit von 1-2
Knoten erreichen konnte. Ein Bretterboot wurde bei gutem Wetter mit 3-4 Knoten
und bei schlechtem mit 1-1,5 Knoten befărdert (McGrail 2001, 100).
Es erhebt sich die Frage ob an der Unteren Donau nur der Einbaum und das
Floss beniltzt wurde, wăhrend das Fellboot nicht im Gebrauch war? Die ăltesten
Spuren dieses Bootstyps in Europa sind einige Felsbilder in Nord- und
Mittelnorwegen, die ins 8 Jt. v.Chr. datiert wurden. In Deutschland, bei Husum,
wurden Teile eines Bootskelettes, das der Ahrensburger Kultur angehărte und aus
dem 9.-8. Jt. v. Chr. stammt, entdeckt (Ellmers 1984; 1996, l lf.; Probst 1999a,
117). Dieser Bootstyp (zur Rekonstruktion der Boote s. Watkins 1980; Ellmers
1999) war in Westeuropa, aber auch in Schottland, diesmal aus den
bronzezeitlichen Grăbem, bekannt: Bams Farm, Dalgerty, Fife (McGrail 2001,
181). Der Spătbronze- und Hallstattzeit gehăren die goldenen und zinnemen
Miniaturboote von Caergwrle (Wales) (Jockenhăvel, Verse 1998, 230f.; Harding
2000, 185) und Nors (Dănemark; McGrail 2001, 181) an.
Ein Teii der Keramikgefasse der zyprischen Bronzezeit, wie die White
Painted li Ware des Middle Cypriot /, White Painted IV Ware des Middle Cypriot
III, Spătbronzezeit von Politiko-Lambertis und Late Cypriot I-III aus dem Grab 28
von Kazaphani-Ayias Andrronikos und dem Grab 1 aus dem Grabungsort A von
Maroni Zarukas, werden zu den Korbbooten gerechnet (Wachsmann 1998, 62f.
und Abb. 4/1-9). Gehărt zu dieser Bootskategorie auch das „Gefăss mit den
Verliebten" aus der Gumelnita-Siedlung von Sultana (Bezirk Călăraşi) (s. Den
Umschlag 1 des Bandes BMJGTA, V-VI, Nr. 5-6, 1999-2000)? Milssen hier auch
die sogenannten Fischbratpfannen der Turdaş-Kultur (Vlassa 1970, 13)
eingeschlossen werden?
Rumăniens,
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Wenn von klaren Funden von Einbăumen und Bretterbooten an der Unteren
Donau nicht gesprochen werden kann, so werden die Daten beztiglich dieser
teilweise rnittels den Bootmodellen, die in den verschiedenen Grabungsorten
entdeckt wurden, bereichert. So z.B. wurde in Bulgarien, dem Niveau Karanovo III
des Tells von Kaloianovec angehorend, ein Tonartefakt entdeckt (befindet sich im
Museum von Stara Zagara), das als Altar gedeutet wurde (liber die Forschungen im
Teii s. Kalcev 1990; 1992). Die rechteckige Form, mit flachem Boden und
seitlichen leicht gebogenen Wănden und geradem Hinterteil des Stlickes erinnem
uns eher an ein Boot. Die Ausenwănde sind mit Linien und Punktwellen verziert.
In Drama-Merdfumekja, am Kalnica Fluss, ein Nebenfluss der Tundfa,
im Distrikt Burgas, wurden in d1!r Karanovo VI-Gumelniţa-Siedlung, zwei
Fragmente von einem Miniaturboot gefunden (Frey 1991, 195 und Abb. 111;
Lichardus et all. 2000, 70 und Abb. 12/3-4; Lichardus et all. 2001, Abb. 12/3-4)
(Taf. 111). Dieses hatte einen flachen Boden und war mit roter Farbe auf den
Aussenwănden bemalt. Dem Kodfadermen Komplex gehort auch das
Bootmodell von Osikovo, Distrik Razgrad, welches weiss gefărbt ist (Frey
1991, 195 und Abb. 2) (Taf. 1/2). In Telis-Redutite wurde in der KrivodolSălcuţa Schicht ein weiteres Boot gefunden (Taf. 1/3). Interessant ist, dass
dieses an seinen Enden Nachahmungen von Brettern, die mit Holznăgeln
befestigt wurden, aufweist (Frey 1991, 195 und Abb. 1/2).
Im chalkolithischem Tell neben Nova Zagora wurden zwei dem Artefakt von
Kaloianovec ăhnlichen Exemplare ans Tageslicht gefordert.
Der Fri.ihbronzezeit gehoren zwei von dem
japanisch-bulgarischen
Forschungsteam in Djadovo ausgegrabenen Miniaturbooten an (Ftir die
Information danke ich Herrn Prof. K. Leshtakov). In den Grăbem der
spătbronzezeitlichen
Gârla Mare Nekropole von Orsoya wurden zwei
Bootmodelle entdeckt. Das erste besitzt drei Abteile und eine schone Verzierung
(Welleneinschnitte, Pfeilspitzen?) (Taf. 1/5). Anker sind auf dem zweiten Boot zu
sehen (Shalganova 1995, 300 und Abb. 5/85; Bonev 1999, 28 und Abb. 2/12;
Porozhanov 2000, Abb. auf der S. 36). Ein weiteres bronzezeitliches Bootmodell
ist das von Novo Selo (Taf. 1/4).
Ftir die Gumelniţa-Kultur auf dem Gebiet Rumăniens haben wir leider zur
Zeit keine klaren Daten. Ein Objekt aus dem Gumelniţa Ai-Teii von Însurăţei
Popina I (Bezirk Brăila), das von den Entdecker als Puderdose beschrieben wurde
(Pandrea, Sîrbu, Neagu 1999, 152 und Abb. 14/4), sieht eher nach einem
Miniaturboot aus.
Un weiteres Artefakt, welches zwei Abteile besitzt, wurde in Căscioarele
entdeckt; andere in der gleichnarnigen Siedlung (Die Information diesbeztiglich
verdanken wir Frau Dr. Silvia Marinescu-Bîlcu), in Bucşani (Bezirk Giurgiu.

70
https://biblioteca-digitala.ro

Cristian Schuster

Grabungen Cătălin Bem und Traian Popa) und Sultana (Bezirk Călăraşi), und
wurden als Salzfăsser betrachtet. Auch diese sind wahrscheinlicher zu den
Bootmodellen zu rechnen.
Der Cucuteni-Kultur gehoren das rechteckige Bretterbootmodell von
Ma/naş-Băi (Bezirk Covasna) und die Miniatureinbăume von Mărgineni-Cetăţuia
(Bezirk Neamţ) und Poduri-Dealul Ghindaru (Bezirk Bacău) an (Monah, Monah
1997, 75).
In Si.idosteuropa und Vorderasien wurden tănerne, steinerne und metalleme
Bootmodelle in Mochlos (3. Jt. v.Chr.; Gottlicher 1978, Taf. 24/313; McGrail
2001, 108f. und Abb. 4.11) (Taf. 1113), Palaikastro (3. Jt. v.Chr.; Wachsmann
1998, Abb. 5.9; McGrail 2001, 107f. und Abb. 4.10), Christos (Fri.ihminoikumAnfang des Mittelminoikums; Găttlicher 1978, Taf. 24/315), Hagia Triada
(Spătminoikum; Wachsmann 1998, Abb. 6.36-37), Melos (Gottlicher 1978, Taf.
24/311) (Taf. 1114), Kofinas (Protogeometrische Zeit/Fri.ihgeometrisch;
Wachsmann 1998, Abb. 6.40), Tanagra (Spăthelladisch IllB; Wachsmann 1998,
Abb. 7.39,41), Tiryns (Spăthelladisch IIIB ?; Kilian 1988, 140 und Abb. 3717-8)
(Taf. 1115), Phylakopi (Spăthelladisch) (Taf. 1117), Asine (Spăthelladisch III;
Gottlicher 1978, Taf. 25/332), Micene (Spăthelladisch IIIB-C), Argos
(Spăthelladisch; Palaiologou 1989, 227-228) (Taf. 1111,6), Oropos (Spăthelladisch)
(Taf. 1112), Athen (auf der Agora; Spăthelladisch lllC), Keos (Gottlicher 1978,
Taf. 25/334; Wachsmann 1998, Abb. 6.33-35, 7.42-44,49) ausgegraben. In Zypern
sind sowohl Bootmodelle (Găttlicher 1978, Taf. 7/107; Westenberg 1983, 91 und
Abb. 19), wie auch Askoi in Bootsform entdeckt worden, so z.B. in Lapithos
(Wachsmann 1998, Abb. 7.48). An der syrischen Ki.iste, in Byblos, wurden mehrere
Ton (Wachsmann 1998, Abb. 3.16-17, 19)- und Bronzeboote (dies., Abb. 3.21)
gefunden. In Ăgypten kennen wir Miniaturboote aus Silber und Gold aus dem Grab
der Kănigen Ahhotep (Landstrom 1970, 98 und Abb. 311-312). Aus Zinn sind die
Exemplare von Naxos, die heute im Ashmolean Museum in Oxford und Merseyside
in Liverpool zu sehen sind (McGrail 2001, 106f. und Abb. 4.9).
In Mesopotamien wurden Bootmodelle in Eridu (3. Jt. v.Chr.) gefunden.
Wahrscheinliche Miniaturen sind die ălteren Sti.icke der El Obeid-Zeit, dh 5. Jt.
v.Chr. (McGrail 2001, Abb. 3.2), wie auch die von Tell Mashnaqa in Syrien
(Strasser 1996, 922). Ein silbemes Boot stammt von Ur und wird um ca. 2250
v.Chr. datiert (McGrail 2001, Abb. 3.6).
Bootmodelle sind keine Seltenheit in Mittel- und Westeuropa. Wir erinnern
an die Exemplare von Einbeck (5. Jt. v.Chr., Deutschland; Ellmers 1996, Abb. auf
der S. 17), Dvorm1cy (Pră-Caka-Kultur; Slowakei; Paulfk 1999, Abb. 1), Dietfurt
(Urnenfeldkultur; Deutschland; Probst 1999b, 274), Monterozzi (Villanova 1-11Kultur, Italien; Wachsmann 1998, Abb. 8.39A). Fragmente von Tonbooten, aber
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mit Pferdekopfenden, wurden in Vesele (Mad'arovce-Kultur) und Bratislava-Devin
(Paulfk 1999, Abb. 4; 512; 711) entdeckt.
Bronzerne Bootmodelle wurden ans Tageslicht in Sardinien (NuragicKultur) (McGrail 2001, 139f. und Abb. 4.36-37) und Italien (Villanova-Kultur ibidem, 140) gebracht.

*
Trotz der spărlichen Informationen bezilglich der Boote und Einbăume an
der Unteren Donau, gibt es genilgend Beweise, die uns von einer prăhistorischen
Schiffahrt in diesem Gebiet sprechen lassen. Zu diesen Beweisen zăhlen nicht nur
die im Beitrag erwăhnten Objekte, sondern auch andere, direkte aber auch
indirekte, wie abgebildete Schiffe auf Steinen, Knochen oder Keramik, oder der
Fischfang (Schuster 2002). Heute wird es immer klarer, dass die Schiffahrt ftir die
an den Donau-Ufern lebenden Gerneinschaften von wirtschaftlicher Wichtigkeit
war. Sie erlaubte nicht nur clas Erleichtern durch Nahrungszufuhr des tăglichen
Daseins, sondern ermoglichte Kontakte mit năher oder weiter Iiegenden
V olkerschaften.
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BRONZUL MIJLOCIU ÎN BANAT. OPINII
PRIVIND GRUPUL CORNEŞTI-CRVENKA 1
Florin Gogâltan

Cu mai bine de 20 de ani în urmă, în vara anului 1981, aveam să-l cunosc pe cel
care mi-a îndrumat definitiv paşii spre arheologie: Florin Medeleţ. De atunci vacanţele
mele şcolare au însemnat în mod obligatoriu şantierele de la Remetea Mare şi Cugir.
De la bun început Boss-ul m-a impresionat, ca de altfel pe fiecare tânăr care s-a perindat
pe acele şantiere, prin caracterul său complex în care se îmbina autoritatea cu pasiunea,
mânia cu tandreţe, hărnicie cu sensibilitatea. Cine nu şi-ar fi dorit să-i semene? Timpul
a trecut şi iata ne întâlnim acum, la acest moment aniversar, din nou. Ucenicul a
crescut, s-a revoltat şi s-a întors, dar nu a uitat niciodată că a fost un adolescent care a
plâns la prima cană de vin băută sau a visat să devină arheolog ca şi Boss-ul. Magister,
auguro tibi: ad multosfaustosque annos!

*
În acest articol omagial mi-am propus să discut problemele legate de
cronologia generală şi terminologia uneia dintre manifestările caracteristice
bronzului mijlociu din Banat: grupul Comeşti-Crvenka. Înainte de a publica
întregul lot de materiale pe care l-am avut la dispoziţie, provenind din săpăturile
proprii sau din vechile cercetări, am considerat necesară o astfel de prezentare în
vederea stabilirii cadrului general în care trebuie purtată discuţia.
Orientându-mă spre cercetarea epocii bronzului din Banat, am fost frapat de
faptul că pentru aceleaşi materiale arheologice există în literatura ştiinţifică
încadrări cronologice şi denumiri culturale total diferite. În 1992, la o sesiune a
arheologilor din Banat, ce fusese organizată pe atunci de Florin Medeleţ la Buziaş,

1
Acest articol are la bază comunicarea susţinută la simpozionul intcmafional "Didactica", Caransebeş, 17-19 mai
2000. Ea a fost astfel concepută pentru a oferi un numitor ştiintific comun de discutie între specialiştii din
România şi Jugoslavia privind problematica culturii Vatina, în vederea redactării volumului comun referitor la
epoca bronzului în Banatul istoric. Se cuvine să le mul\umesc colegilor Tudor Soroceanu şi Nikolaus Boroffka
pentru utilele observaţii făcute pe marginea acestui studiu. Completările bibliografice le-am făcut la Berlin în
timpul bursei oferite de către Fundatia Alexander von Humboldt - Bonn/Bad Godesberg. Întârzierea publicării
sale se datorează nccuprinderii în sumarul revistei Apulum, XXXIX, 2002.
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familiarizându-mă cu contribuţiile ştiinţifice mai vechi 2 sau mai noi 3 ale colegilor
sârbi şi prelucrând o bună parte a materialelor din aşezarea de la Corneşti 4 ,

afirmam pentru prima dată că nu poate exista o cultură Vatina în Banatul
românesc 5 • Evident că o astfel de remarcă mi-a atras nenumărate critici din partea
colegilor participanţi la acel simpozion. Am încercat să explic atunci că nu există
în România o cultură Vatina aşa cum a fost ea definită de către unii arheologii din
Iugoslavia. Totodată sugeram că nu se poate accepta prezenţa culturii Verbicioara
în Banat istoric. În continuare voi prezenta motivele care m-au determinat să am o
astfel de opinie şi concluziile la care am ajuns analizând descoperirile care se
cunosc astăzi din Banatul românesc.

*

Literatura iugoslava generală consultată penlru această problemă este: Vulii:, Grbii: 1937, PI. 19-27; Grbii: 1939,
p. 57 sq.; Mano-Zisi şi colab. 1948, p. 53 sqq.; M.GaraJ:a11i11, D.GaraJa11i11 1951, p. 64 sqq.; Gavela 1952a, p. 24
sqq.; Gavela 1952b, p. 53, Fig. 6; Grbii: 1953, p. 73 sqq.; RaJ:ajski, Su/man 1953, p. 117 sqq.; Gavela 1953, p.
60 sqq., Tab. I, lll; M.GaraJa11i111954, p. 59 sqq.; D.GaraJa11i11 1954b, p. 67 sqq.; Gavela 1955, 17 sqq.; Grbii:
1956, p. 19 sqq.; Grbii: 1958, p. 35 sqq.; M.Gara!a11i11 1959, p. 75 sqq.; Trb11hovii: 1961, p. 163 sqq.; Jovanovii:
1961, p. 5 sqq.; Tasii: 1961, p. 34 sqq.; Tasii: 1962, p. 46 sqq.; Jovanovii: 1963, p. 21 sqq.; Medovii: 1963, p. 25
sq.; Ta.1·ic 1963, p. 50 sqq.; TaJii: 1964, p. 25 sqq.; Medovii: 1964, p. 30; Gavela 1964, p. 44, Tab. X-XI; Tasii:
1967a, p. 209 sqq.; Trbuhovii: 1968a, p. 175 sqq.; Trbuhovii: 1968b, p. 62 sqq.; Gavela 1971, p. 200; Tasii:
1972, p. 97 sqq.; Kolarii: 1972; D.GaraJ:anin 1972, p. 36 sqq.; M.Gara!anin 1973, p. 319 sqq.; Tasii: 1973, p. 22
sqq.; Tasii: 1974a, p. 212 sqq.; Tasii: 1974b, p. 197 sqq.; Uzelac 1975, p. 131 sqq.; Tasii: 1976, p. li; Tasii:
1977, p. 17 sqq.; Balen-letunii: 1978, p. 104 sqq.; Jevtii: 1981, p. 31, Tab. IV-VI; Tas ic 1981, p. 199 sqq.; Tasii:
1982, p. 255 sqq.; M.GaraJ:anin 1983, p. 504 sqq.; Tasii: 1983, p. 58 sqq.; Majnarii:-Pandf.ii: 1984, p. 63 sqq.;
TaJii: 1984b, p. 59 sqq.; Tasii: 1984d, 16 sqq.; 'Zotovii: 1985, p. 35 sqq.; Bogdanovii: 1986; V11kma11ovii:, Popovii:
1986, p. 7 sqq.; Stojii: 1986, p. 148, Fig. 26-32; Petrovii: 1986, p. 31 sqq.; GaCii: 1987, p. 5 sqq.; Tasii: 1988b, p.
64 sqq.; Tal·ii: 1989, p. 91 sqq.; Tasii: 1991, p. 7 sqq.
3
Dintre aparitiile mai recente, de după 1992, referitoare la cultura Vatina, aş aminti unnătoarele: Stojii: 1992, p.
217 sq.; Maj11arii:-Pa11dzii: 1994, p. 66 sqq.; Stojii: 1995, p. 21 sq.; Uzelac 1996, p. 24 sqq.; Grcki-Stanimirov
1996, p. 75 sq.; Bogda11ovii: 1996, p. 97 sqq.; Stojii: 1996, p. 249 sqq.; Jevtii:, Vukma11ovii: 1996, p. 283 sqq.;
Medovii: 1996b, p. 117 sqq.; Stojii:, Nikitovii: 1996, p. 207 sqq.; Tasii: 1997a, p. 82 sq.; Tasii: 1997b, p. 49 sqq.;
Stojii: 1997, p. 53 sqq.; Srejovii:, Lazii: 1997, p. 233 sqq.; Uzelac şi colab. 1997; Majnarii:-Pandf.ii: 1998, p. 179
sqq.; Medovii: 1998b, p. 149 sqq.; M.GaraJ:a11i11 1998, p. 12 sq.; Tasii: 1998, p. 34 sq.; Stojii: 1998, p. 81 sqq.
Pentru cercetările de la Feudvar şi împrejurimi sau penlru legăturile cu alte medii culturale din wnă vezi şi
literatura citată mai jos. Literatura sârba a fost verificată şi cu ajutorul colegilor Marija Do5enovic (Belgrad) şi
Valentin Cedică, cărora le multumesc şi pe această calc.
4
Radu 1972a, p. 271 sqq.; Radu 1972b, p. 35 sqq.; Sorocea11u, Radu 1974, p. 33 sqq.; Medeleţ 1993, p.
119 sqq.; Gogâlta11 1999b, Fig. 9-11.
' În continuare voi folosi tennenul de cultură "Valina", aşa cum s-a încetă\enit el printre specialiştii din România
şi nu numai, cu un acelaşi sens ca şi denumirile de "Vatin" sau "Vattina=Wattina=Watin" întâlnite câteodată în
literatura de limbă sârbă sau gennana.
2
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Un prim aspect care m-a nedumerit încă de la început a fost faptul că
debutul culturii Vatina era plasat de către unii colegii sârbi în bronzul timpuriu 6, în
vreme ce alţi specialişti, şi îi menţionez doar pe cei din Bazinul Carpatic, vedeau
în această manifestare culturală o expresie a bronzului mijlociu 7 •
Chiar dacă intenţia mea a fost să realizez, prin lucrarea de doctorat, o sinteză
asupra bronzului timpuriu şi mijlociu din Banatul istoric, începerea războiului în
Jugoslavia8, fondurile financiare modeste de care am beneficiat, dar mai ales
necesitatea de a purta o discuţie amplă asupra cronologiei acestei perioade în sud-estul
Europei Centrale, m-au determinat să mă limitez doar la problemele de cronologie şi
metalurgie din Banatul românesc şi de pe cursul inferior al Mureşului9. Concluziile la
care am ajuns au fost deja publicate, aşa încât nu mai este nevoie să le repet. Mă
mărginesc doar să spun că sunt adeptul, cu rezervele de rigoare, a cronologiei lungi,
14
bazată pe datele C şi a unui sistem cronologic tripartit: bronz timpuriu, mijlociu şi
târziu fiecare cu trei etape. În cazul bronzului timpuriu am putut stabili existenţa a câte
două subetape pentru fiecare dintre cele trei etape 10 • În viitor, odată cu o mai profundă
cunoaştere a realităţilor epocii bronzului, este posibil ca şi pentru restul etapelor să fie
identificate subetape.
Pentru a mă referi doar la bronzul mijlociu, consider că această
perioadă începe după anul 2100 î.Chr. şi este marcată de dezvoltarea
aşezărilor de tip teii în zona de câmpie a Banatului şi a unei înfloritoare
metalurgii a bronzului şi a aurului. Finalul bronzului mijlociu este
determinat de apariţia a două manifestări culturale a căror origine se află la
vest de teritoriul nostru: cultura Cruceni-Belegis în zona centrală a Banatului
românesc şi a culturii "mormintelor tumulare" (Hiigelgrăberkultur) pe cursul
inferior al Mureşului. Fenomenul are loc probabil cu ceva înainte de 1500
î.Chr. şi duce la încetarea aşezărilor de tip teii şi la apariţia câmpurilor cu
6

Grbii: 1958, 38; Tasii: 1967a, p. 209 sqq.; Tasii: 1973, p. 25; Tasii: 1974a, p. 207 sqq.; Tasii: 1974b, p. 199;
Tasii: 1977, p. 17; Tasii: 1981, p. 205; Tasii: 1983, p. 73, sq., 152; Tasii: 1984a, p. 12 sq.; Ta.1·ii: 1984b, p. 74;
Bogdanovii: 1986, p. 69 sq.; Tal·ii: 1988b, p. 64, Fig. 3 (a doua faza a bronzului timpuriu); Tasii: 1989, p. 92;
Tasii: 1991, p. 14; Tasii: 1995, p. 7 sqq.; Uzelac 1996, p. 24 sqq.; Stojii: 1996, p. 249 sq., 254; Tasii: 1997a, p. 82
sq.; Tasii: 1997b, p. 49 sqq.; Uzelac şi colab. 1997; Srejovii:, l.LJzii: 1997, p. 233 sqq.; Tasic 1998, p. 34 sq.
7
Grbii: 1939, p. 58; Nestor 1960, p. 108; Berciu 1966, p. 176 sqq.; Popescu 1966, p. 560 sqq.; D.GaraJanin
1967, p. 205 sq.; D.GaraJa11i11 1972, p. 36 sq.; M.GaraJa11i11 1973, p. 334 sq.; Soroceanu, Radu 1974, p. 33
Bona 1975, p. 179 sqq.; Petrescu-Dîmboviţa 1978, p. 83; lazarovici 1977, p. 90 sqq.; Morintz 1978, p. 17 sqq.;
lazarovici, Săcărin 1979, p. 76 sqq.; Dumitrescu şi colab. 1983, p. 192 sq.; M.GaraJa11in 1983, p. 506;
Maj11arii:-Pa11dl.ii: 1984, p. 63 sqq.; Zotovii: 1985, p. 46 sqq.; Dumitrescu, Vulpe 1988, p. 67; Bona 1992, p. 32;
Maj11arii:-Pandzic 1994, p. 66 sqq.; Gumă 1997, p. 42 sqq.; etc.
8
lnvitalia făcută în vara anului 1991 de către domnul profesor Bemhard Hănsel de a participa la întreaga
campanie de cercetari de la Feudvar, nu a mai putut fi astfel onorata.
9
Gogâlta111999a.
10
Gogâlta111998a, p. 191 sqq.; Gogâltan 2000a, p. 229 sq.; Gogâltan 2001, p. 291 sq.
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urne funerare în câmpia Banatului. Cu aceste două culturi consider că începe
bronzul târziu în Banat. Referindu-mă la cronologia central europeană,
bronzul mijlociu din zonă acoperă perioada cuprinsă între sfârşitul etapei Al
- până în etapa BI inclusiv 11 (Fig. 1).
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Fig. 1. Bronzul mijlociu în Banatul românesc. Evoluţia cronologică şi culturală.

*
În continuare, discutând problemele de terminologie, mă voi opri doar la
momentele mai importante care au dus la identificarea realităţilor culturale
aparţinând bronzului mijlociu din Banat, precizându-mi şi poziţia pe care o am faţa
de ele.

11

Gogâltan J999a, p. 205 sqq.; Gogâltan 2001, 292 sq.
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Prima etapă este marcată de act1v1tatea lui B6dog (Felix) Milleker 12 .
La sfârşitul secolului trecut şi începutul secolului nostru el a scos la iveală
de la Vatin (Vatina, Vattina) o serie de materiale arheologice de o mare
importanţă pentru preistoria Banatului 13 . Până acum specialiştii din
Jugoslavia şi România au evitat să facă o analiză temeinică a lor. Această
situaţie se datorează atât faptului ca ele erau relativ diferite de ceea ce s-a
publicat din alte situri în 1937 de către N. Vulic şi M. Grbic 14, cât şi
caracterului nesistematic şi nestratigrafic al săpăturilor, materialul
arheologic descoperit putând fi folosit doar din punct de vedere tipologic 15 •
Lucrurile s-au mai limpezit odată cu conturarea de către Nicola Tasic a
16
manifestărilor caracteristice câmpurilor de urne funerare • În opinia mea, şi
nu numai a mea, consider că în aşezarea eponima a culturii Vatina există un
lot de materiale ce provin dintr-o aşezare cu o ceramică uşor diferită de ceea
ce se cunoaştea înaintea celui de-al doilea război mondial de la Pancevo 17 ,
Omoljca 18 , Coka 19 , Ljuljaci 20 sau Vinca 21 şi un lot distinct care constituie
inventarul unei necropole sau al unor necropole 22 • Este vorba cu siguranţa de
o necropola Cruceni-Belegis (cu numeroase importuri ale culturii DubovacZuto Brdo-Gârla Mare), căreia îi aparţin circa 400 de morminte de
incineraţie în urne 23 . Acesteia i se alătură cel puţin un mormânt de inhumaţie
al cărui rit, ritual de înmormântare şi inventar funerar 24 îl leagă de
manifestările culturii "mormintelor tumulare" (Hiigelgrăberkultur) din
Backa 25 , sud-estul Alfoldului 26 şi Mureşul inferior 27 • Trebuie reţinut că

12

Sc/1erer 1983.
Milleker 1894, p. 1 sqq.; Milleker 1896a, p. 36 sqq.; Milleker 1897a, p. 122 sqq.; Milleker 1897b, p. 52 sqq.;
Milleker 1899, p. 150 sqq.; Milleker 1902, p. 48 sqq.; Milleker 1903, p. 189 sqq.; Milleker 1905, p. 1 sqq.;
Milleker 1906, p. 181; Mil/eker 1907, p. 93; Milleker 1908, p. 187 sq.; Mil/eker 1909, p. 382.
14
Vulic, Grbic 1937, PI. 19-27.
15
M.GaraJ:a11i11 1973, p. 319.
16
Tasic 1964, p. 25 sqq.; Tasic /967b, p. 15 sqq.
17
Milleker 1925, p. 6 "Bachmanischen Zieglei"; Vulic, Grbic 1937, PI. 24-27; Grbic 1939, Tab. 111/8-10, 13.
18
Vulic, Grbic 1937, PI. 20-22; 23/1-8; Grbic 1939, Tab. IIU7, 11-12.
19
Vulic, Grbic 1937, PI. 19/11.
20
Vulic, Grbic 1937, PI. 23/9-14.
21
Vasic /936a, p. 135, Tab. LXXVJU290-291; Vasic /936b, p. 131 sqq., Tab. LXXIV/228-229; LXXVLXXVl/233-236; Vulic, Grbic 1937, PI. 19/4-10.
22
Tasic /974a, p. 213; Tasic 1977, p. 17; Tasic I984b, p. 62, 68.
23
Milleker 1905, p. 60 sqq., PI. XIV, XV/la-b, 3, XVl/5, XVIll/2, etc. Hănsel 1968, p. 239 (grupa Valina);
M.GaraJ:a11i11 1973, p. 321 sq (grupa Vatina); Tasic 1983, p. 88 sqq.
24
Mil/eker1894, p. 3 sq.; Milleker /897a, p. 122 sq.; Milleker 1905, p. 12 sq., 63, PI. l.
2
·~ Trogmayer, Szekeres 1968, p. 17 sqq.; Tasic 1972, p. 105 sqq.
26
Foltiny 1957; Trogmayer 1975.
27
Gogâltan /999a, p. 210, n. 127 cu bibliografia problemei.
13
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descoperirile făcute de B. Milleker au determinat cercetătorii care s-au ocupat
cu problemele epocii bronzului să folosească, în literatura de specialitate, termenul
de cultură, grupă sau tip Vatina 18 •
M. Grbic discuta, în a sa Preistorie a Voivodinei, despre trei culturi în epoca
bronzului: Mokrin, Vatin şi Vr5ac 29 . El făcea astfel o distincţie între descoperirile
de la Vatin şi Vr5ac. Fără a oferi prea multe detalii, Grbic a plasat în cultura
Vatina descoperiri ca cele de la Pancevo şi Omoljca, iar în cultura Vrsac pe cele
din preajma acestei localităţi, remarcând amforetele cu torţi de tip ansa lunata 30 • În
anii '50 articolele sale au vizat întreaga problematică a culturii Vatina: originea,
aria de răspândire, cronologia31 . Plecând de la rezultatele noilor cercetări de la
Ilandfa32 , el reia ideea mai veche privind existenţa a două grupe consecutive
Vatina şi Vrsac, prima caracterizată prin descoperirile de la Pancevo şi Omoljca,
iar ultima prin utilizarea unor vase incrustate cu alb 33 • Având în vedere că aria de
răspândire a culturii Vatina cuprindea Banatul, o parte a Serbiei, Slavoniei şi
Bosniei, Grbic a ajuns la concluzia că această manifestare a bronzului timpuriu nu
este o cultură "panonică", ci una ilirică. Originea ei trebuie de aceea căutată în
Balcani (orizontul Armenochori) şi nu la Dunărea rnijlocie 34 • Aşa cum vom vedea
în continuare o parte dintre aceste teorii pot fi susţinute şi astăzi. Rămâne
importantă şi separarea de către Grbic a materialelor din aşezările de la Pancevo şi
Omoljca de cele din necropolele cu ceramică incrustată.

Menfionez doar specialiştii de până la începutul celui de-al doilea război mondial: Miske 1909, p. 135 sq.,
143 sq.; Miske 1910, p. 150 ("versecz-vattinai"); Borovszky 1911, p. 304; Franz 1922, p. 98 ("WattinaKultur"); Schmidt 1924, p. 88 ("Vattina Kultur"); Cili/de 1929, p. 287 sqq ("The Vanina Culture");
Dunăreanu-Vulpe 1930, p. 22 sqq.; Nestor /933, p. 100 ("Vattina-Vârşef-Gruppe"), p. 102 sq ("VaninaGruppe"), p. 110 ("Die spăte Vauina Kultur"); Tompa 1937, p. 83 ("Vattinaer Typ"); Holste 1939, p. 5, 20
("Vanina-Art"). În celebra, la acea vreme, sinteză referitoare la arta preistorică din Europa, Morintz Hoemes
încadra descoperirile de la Vatin şi Vrfac într-o aşa numită grupă a ceramicii "panonice" a epocii bronzului
(Hoemes, Mengliin 1925, p. 404 sqq), fiind influen\at probabil de către M. Wosinsky (Wosi11sky 1904, 63
sqq„ PI. LXXXI-LXXXIX). O. Menghin discuta despre o "Werschetzer Kultur" (Hoemes, Mengliin 1925, p.
825 sq). Ulterior O. Menghin reia acest termen folosindu-l pentru aşezările şi necropolele de la Vatin, Vrfac,
Tolvădia (astăzi Livezile), Dubovac, Satu Mare etc. (Menghi11 1928, 27). După cel de-al doilea război
mondial, este surprinzător faptul că V. Trbuhovic, în lucrarea sa de doctorat publicată în 1968, mai utilizează
gentru aceste descoperiri noţiunea de "Vojvodansko-panonska grupa" (Trbulwvic 1968b, p. 62 sqq)!
9
Grbic 1939, p. 56 sqq.
30
Grbic 1939, Tab. 11117-13 (cultura Vatina) şi Tab. llU14-16 (cultura Vrlac).
31
Grbic1953, p. 73 sqq.; Grbic 1956, 19 sqq.; Grbic 1958, 35 sqq.
32
Marija11Ski I 957, p. 5 sqq.
33
Grbic 1953, p. 73 sqq.
34
Grbic 1958, 37 sq.
28
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În cei peste 50 de ani de cercetare a istoriei străvechi, Milutin Gara5anin nu
a putut să ocolească abordarea uneia dintre cele mai spectaculoase civilizaţii
europene a epocii bronzului: cultura Vatina 35 . Discutând despre cronologia epocii
bronzului în Banat, M. Garafanin stabilea pentru cultura Vatina două etape de
evoluţie: una mai timpurie denumită Pancevo-Omoljca şi o alta mai târzie
36
supranumită Vatin-Vrsac • Această cronologie internă este folosită până astăzi de
către unii colegi din Jugoslavia. Datorită celor publicate de B. Milleker de la
Vatin, în cadrul culturii sunt cuprinse şi materiale care vor fi definite ulterior ca şi
cultura Cruceni-Belegis 37 • Ele vor fi încadrate într-o "fază târzie" a culturii
Vatina38 , denumită mai apoi "Belegis-Ilandfa" 39 • Totodată M. Gara5anin este
primul care vorbeşte, pe baza descoperirilor de la Ljuljaci - din zona Belotic - Bela
Crkva şi Dobraca, despre o grupă (fază) locală a culturii Vatina în vestul Serbiei 40 •
Trebuie să reţinem că aşezările de la Foeni şi Comeşti din Banatul românesc sunt
introduse printre manifestările culturii Vatina41 .
Este poate de prisos să mai amintesc că atunci când ne referim la ceea ce a
scris M. Gara5anin despre cultura Vatina, trebuie să avem în vedere stadiul
cercetărilor de la vremea respectivă. Astăzi este clar că acele câmpuri de urne
funerare din Banat şi Srem aparţin unei alte manifestări culturale: Cruceni-Belegis.
De altfel chiar şi M. Gara5anin a renunţat recent la aceste opinii mai vechi,
acceptând rezultatele noilor cercetări 42 • Aşa cum se va vedea şi mai jos, înclin să
cred că cele două faze evolutive ale culturii Vatina, propuse de către M. Gara5anin
în 1954, sunt de fapt dezvoltări regionale ale aceleiaşi civilizaţii. În ceea ce
priveşte acceptarea existenţei unei variante vestice a culturii Vatina, aşa cum a fost
ea definită de către M. Gara5anin, N. Tasic43 sau M. Bogdanovic44 trebui să-mi
exprim mari rezerve. Evident că aceste materiale de "tip Dobraea" nu pot fi

3
~ M.GaraI:a11i11, D.GaraJ:a11i11 1951, p. 64 sqq.; M.Gara.fo11i11 1954, p. 58 sqq.; M.GaraI:a11i11 1959, p. 75 sqq.;
M.GaraJ:anin 1973, p. 319 sqq.; M.GaraJa11in 1983, p. 504 sqq.
36
M.GaraJ:a11i111954, p. 59 sqq.
37
M.GaraJ:a11i11 1959, p. 77, 79, Taf. 16/4; M.GaraI:anin 1973, p. 321 sqq., Tab. 59. În acelaşi sens tratează
firoblema şi Alexander 1972, 71, 78 sq.
8
M.GaraI:a11i11 1973, p. 324.
39
M.Garafa11i11 1983, p. 506 sq.
40
M.GaraJa11i11 1959b, p. 95 sqq.; M.GaraI:a11i11 1973, p. 320 sq., 359 sqq. Vezi pentru materiale de la Bela
Crkva şi Dobrata D.GaraI:a11i11 1954b, p. 67 sqq.; M.GaraJa11i11, D.GaraJani11 1956, p. 11 sq., Fig. 5-8. Mai nou
Z.Otovii: 1985, p. 35 sqq., cu reluarea discufiei.
41
M.GaraJ:a11i11 1983, p. 511. Este vorba despre situl de la Foeni "Gomila lupului", unele materiale de aici
ajungând la muzeul din Zrenjanin (Mari11kovii: 1996, p. 21 sqq: cultura Verbicioara - Tab. I, SI. 1-2, 4; dar şi
cultura Valina: SI. 3, 5).
42
M.GaraI:a11i111998, p. 12 sq.
43
Tasii: 1977, p. 24; Ta;·ii: 1981, p. 201.
44
Bogda11ovii: 1996, p. 97.
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ocolite. La mai vechile descoperiri

menţionate

mai sus, se

adaugă

cele publicate de

către M. Zotovic din tumulii de la Jancici, Krstac şi Kriva Reka45 , sau recent
cercetata necropolă de la Lugovi-Bent în Mojsinje46 . Toate aceste descoperiri sunt

edificatoare în conturarea unei realităţi culturale de sine stătătoare la sfârşitul
bronzului mijlociu - începutul bronzului târziu în Serbia centrală şi de vest. Ea are
cu siguranţă legături cu lumea Vatina, însă doar investigarea necropolelor nu ne
poate oferi o imagine completă a acestei manifestări.
Draga Garasanin va accepta scenariul avansat de M. Garafanin pentru
evoluţia internă şi cronologia generală a culturii Vatina47 .
Un alt moment important în conturarea noţiunii de cultură Vatina a fost
marcat de activitatea lui Nicola Tasic4 8. Publicând o serie de materiale din Banatul
sârbesc, N. Tasic făcea distincţia între unele situri aparţinând culturii Vatina şi
altele caracteristice culturii Verbicioara49 . Această distincţie, la vremea la care a
fost făcută, părea reală şi a fost preluată de marea majoritate a specialiştilor din
Jugoslavia 50 • Situri ca cele de la Vrfac "Crvenka", Corneşti, Vrsac "Ludos", Lepen
etc., au fost considerate ca fiind Verbicioara51 • Linia de demarcaţie dintre cele
două culturi a fost stabilită pe aliniamentul aşezărilor Vatin-Vrsac-Zidovar52 • O
asemnenea încadrare culturală se baza pe faptul că existau materiale ceramice, mai
ales în jurul Vrfac-ului, uşor diferite de cele scoase la iveala în sudul Banatului
sârbesc (Omoljica "Zlatica" 53 , Pancevo "Donje Varoska/Najeva ciglana Tamiska Industrija cigle i crepa" 54 , Zidovar lângă Oresac 55 etc), în sudul

45

Zntovic 1985, p. 39, 44, T. Vll/3-5.
Nikitovic şi co/ab. 1997, 123 sqq.
47
D.GaraJa11i11 1972, p. 37.
48
Tasic 1973, p. 22 sqq.; Tasic 1974a, p. 212 sqq.; Tasic 1977, p. 17 sqq.; Tasic 1981, p. 199 sqq.; Tasic 1982,
p. 255 sqq.; Tasic 1983, p. 58 sqq (151 sqq); Tasic 1984b, p. 59 sqq.; Tasic 1988b, p. 64 sqq.; Tasic 1991, p. 7
sqq.
49
Tasic1968, p. 19; Tasic 1974a, p. 209, 457; Tasic 1983, p. 67 sqq.
0
'
Vukmanovic, Popovic 1986, p. 9 sqq (Mala Vrbica "Livade"); Gacic 1987, p. 5 sqq (Barice "Bugarska
Humka", Vrfac "Crvenka", Vrfac "At"); Uzelac 1996, p. 27 sqq., Map 2; Jevtic, Vukmanovic 1996, Map I.
51
Tasic 1984c, p. 83 sqq.
52
Tasic 1974a, T. XXI.
53
Trbuhovic 1968, p. 177 sqq., Fig. 9-11; Kolaric 1972, nr. cat. 69; M.GaraJanin 1973, T. 58; M.GaraJa11i11
1983, Tab. LXXVll/1-4, 6-7; Tasic 1983, Tab. IX/2.
4
' M.GaraJa11i11, D.Garafa11i11 1951, p. 92 sq., Tab. IV/b, d; Kolaric 1972, nr. cat. 70, 72-73; Tasic 1982, Abb.
1/4-6; Tasic 1983, Tab. Vlll/3, 5-6. Cu privire la săpăturile de aici vezi Mano-Zisi şi colab. 1948, p. 53 sqq.
5
' M.Garafa11i11, D.GaraJa11i11 1951, p. 75; Gavela 1952a, p. 24 sqq., SI. 23/3, 5; 24 (unele fragmente), 26, 28-29
(unele fragmente); Gavela 1952b, p. 53, Fig. 6; Gavela 1953, p. 60 sqq., Tab. 111/9-12; Gavela 1964, p. 44, Tab.
X-XI; Gavela 1965, p. 59 sq.; Gavela 1966, p. 38 sqq.; Gavela 1971, p. 200; Gavela 1972, p. 41, T. Vl/11-14.
Alte date la Uzelac şi colab. 1997.
46
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Backăi (Popov Salas lângă Novi Sad 56 , Feudvar lângă Moforin - în apropierea
vărsării Tisei în Dunăre 57 ), la sud de Dunăre în Srem şi Sumadija (Belegis
"Sancine" 58 , Gomolava pe Sava lângă Hrtkovci 59 , Vinca lângă Belgrad 60 ,
Gradina pe râul Bosut - lângă Sid 61 , Ljuljaci "Milica Gradina" lângă
Kragujevac 62 ). Ele îşi găseau unele analogii în ceea ce Dumitru Berciu definea,

de altfel destul de vag, la începutul anilor '60 drept cultura Verbicioara63 • Pe
aceste considerente N. Tasic vorbea despre descoperiri de tip Corneşti-Crvenka,
ca o grupă de materiale ce nu aparţinea culturii Valina şi în care elementele
Verbicioara precumpănesc 64 . Această grupă a fost considerată ca fiind o
manifestare locală, un aspect evoluat al culturii Verbicioara, ce se plasa la
65
sfârşitul evoluţiei sale (caracteristică fazei a III-a) şi fiind puternic influenţată
de "stilul Vatina". Pentru descoperirile din sudul Banatului s-ar putea vorbi
astfel despre o "Verbicioara-Vatin Keramik" 66 • Ceea ce a evitat însă cercetătorul
sârb să ia în discuţie a fost tocmai aşezarea de la Vatin "Bela Bara" 67 •
Respectând argumentaţia lui N. Tasic potrivit căreia canelurile, volutele,
spiralele şi derivatele sale sunt caracteristice culturii Vatina, iar ornamentele
realizate din linii ce sugerează triunghiuri, ghirlande, segmente semilunare etc.
56

Medovic 1963, p. 25 sq., T. 3-5; Medovic 1964, p. 30; Tasic 1965a, 52 sq.; Majnaric-Pandzic 1971, p. 15, 21,
Tab. 1115; Vilotijvic 1971, 34; Balen-letunic 1978, p. 100, 104 sq., Tab. 111/1; Tasic 1982, Abb. 1/1-3; Tasic
1983, p. 60 sq., 64, SI. 22, 24; Tab. VI.
57
RaJajski, Su/man 1953, p. 117 sqq., Tab. 11/10; 111/10. Vezi şi Medovic 1998d, p. 171 sqq.
58
Trbulwvic 1961, p. 163 sq.; Tasic 1961, p. 34 sqq.; Tasic 1962, p. 46 sqq.; Tasic 1963, p. 50 sqq.; Tasic 1964,
p. 25 sqq.; Tasic 1971, p. 19; M.GaraJanin 1973, p. 320; Tasic 1977, p. 22; Tasic 1983, 63.
59
Nivelul !Va: Ta.1·ic 1965b, p. 196 sqq.; Tasic 1976, p. 11; Tasic 1977, p. 20 sq.; Tasic 1983, 61, 64, Sl. 23;
Petrovic 1986, p. 31 sqq.; Tasic 1988a, p. 48 sqq.
60
Gavela 1953, Tab. 1/1-4; Gavela 1955, 17 sqq.; Jovanovic 1961, p. 5 sqq.; M.Garaianin 1973, T. 57; Tasic
1977, p. 19 sq., Taf. I-IV; Tasic 1983, p. 61, Sl. 21, 26-27; Ta.1ic 1984b, Taf. Xlll-XY; Tasic 1984d, 16 sqq.
61
Tasic 1968, p. 26, Abb. 8; Tasic 1973, p. 25; Tasic 1977, p. 22; Tasic 1983, p. 64; Medovic 1996a, p. 167 sq.;
Popovic, Radojcic 1996, p. 26 sq.
62
M.GaraJani11, D.GaraJanin 1951, p. 32; Srejovic 1965, 54 sq.; Kolaric 1972, nr. cat. 33; Tasic 1977, p. 22, 24.
63
Berciu 196Ja, p. 123 sqq.; Berciu 1961b, p. 227 sqq.; Berciu 1966, p. 176 sqq.
64
Tmic 1983, p. 67, 153.
65
Menţionez că în opinia lui N. Tasic cultura Verbicioara din Iugoslavia are, ca şi la B. Hănsel (Hă11Sel 1976, p.
57 sqq), doar trei faze: prima fază corespunde etalelor 1-11 ale lui D. Berciu, faza a 11-a este identică cu Verbicioara
llI la Berciu, iar fazei a lll-a îi este caracterislică ceramica de "tip Crvenka-Comeşti" (Tasic 1983, p. 67 sq.;
Tasic 1984c, p. 87).
66
Tasic 1984c, p. 85. Vezi şi Tasic 1983, p. 58 sqq.
67
În Preistoria Voivodinei sau în alte lucrări ale lui N. Tasic nu se specifică un toponim exact pentru situl de la
Yatin. Sunt amintite câteodată descoperirile de la "Selo" şi "Beie vede" (Tasic 1974a, p. 215) sau "Zamsko
Polje" (Tasic 1982, p. 258). La Uzelac 1996, p. 37, în zona localită\ii Yatin, sunt menţionate punctele "Bela
Bara", "Zamsko Polje" şi "Zeljezni~ka starica". Eu am folosit toponimul "Beie Voda" (Gogâltan 1999a, p. 207,
n. 101). Recent J. Uzelac m-a informat că toponimul actual corect pentru fostele loturi de pământ Szimics,
Naschilz şi Kory, de unde au provenit materialele publicate de către B. Milleker (Milleker 1905, p. 3), este "Bela
Bara".
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aparţin motivisticii Verbicioara

, s-ar putea dovedi că situl de la Vatin "Bela
de cele de la Corneşti "Dealul Cornet", Vrfac "Crvenka'', Gornea
"Păzărişte" etc., se încadrează în cultura Verbicioara. Ilustraţia publicată de
69
către B. Milleker demonstrează convingător acest lucru • Am avea astfel o
70
civilizaţie Vatina în care aşezarea eponimă aparţine unei alte culturi! •
La o astfel de concluzie s-a putut ajunge datorită faptului că la vremea la
care N. Tasic analiza descoperirile din Banat nu exista nici o monografie a vreunui
sit Vatina sau Verbicioara. Săpăturile sistematice erau doar la început, din Banatul
românesc necunoscâundu-se practic, în afară de aşezările de la Periam şi Corneşti,
nici o descoperire. Era firesc să se facă legătura cu ceea ce era publicat la acea
vreme: câteva planşe cu materiale atribuite culturii Verbicioara. Astăzi ne aflăm
însă în faţa unui alt bagaj de informaţii, care cred că ne obligă să revizuim unele
teorii mai vechi. Este evident că fără eforturile depuse de către o generaţie de
specialişti din Jugoslavia şi România nu se putea face pasul înainte. În opinia mea
aşezarea de la Vatin "Bela Bara" este un sit reprezentativ al culturii Vatina, fiind
amplasat nu la periferia acestei manifestări culturale71 , ci chiar în epicentrul său.
Nu pot fi de acord nici cu aserţiunea potrivit căreia "descoperirile de tip
Corneşti-Crvenka" sunt caracteristice doar unei perioade relativ scurte de timp,
atât cât durează faza Verbicioara III. Stratigrafia de la Corneşti "Dealul Cornet"72
şi Foeni "Gomila lupului" 73 arată o evoluţie ceva mai îndelungată a comunităţilor
Vatina care s-au aşezat în aceste locuri. Materialul ceramic pe care l-am publicat
din nivelurile inferioare ale acestor situri, sugerează legături evidente cu grupul
74
Gornea-Orleşti de la sfârşitul bronzului timpuriu • Importul, probabil Szerernle75
Bijelo Brdo , descoperit în ultimul nivel de la Foeni "Gomila lupului"
demonstrează că aşezarea de aici mai funcţiona încă spre sfârşitul bronzului

Bara"

68

alături

68

Tasic 1984c, p. 85.
Milleker 1905, PI. XII-XIII, XIV/2, XV/4, XVUl-3, 4, 6-9, XVJUl-2, XVIIU6, etc. De altfel chiar şi N. Tasic
atunci când discută formele ceramice ale culturii Verbicioara face dese trimiteri la aşezarea de la Vatin (Tasic
1974a, p. 210, V. 114-115, 119, Fig. 140, 142-142; Ta.l'ic 1984c, p. 86 sq., Taf. XIX/I, 7). Acest lucru a fost
criticat şi de S. Morintz (Morimz 1978, p. 26, n. 45).
70
La fel de surprizătoare este şi remarca lui P. Medovic, potrivit căreia cel mai seUU1ificativ sit al culturii
Verbicioara din Banat ar fi aşezarea de la Vatin (Medovii: 1997a, p. 46)!
71
Tasii:1974a, p. 213.
72
Ortansa Radu descria fragmente ceramice scoase la iveală de la o adâncime de 130 cm, fără a fi vorba de
complexe (Radu 1972a, p. 279).
73
În sondajul pe care l-am efectuat în anul 1994 în teii-ul de aici, baza stratului de cultură a fost atinsă la
adâncimea de 1,70 cm.
74
Gogâltan /999b, Fig. 9, 12.
75
Men\ionez că nu am găsit o analogie mulţumitoare pentru acest fragment ceramic. Din bibliografia cea mai
recentă referitoare la ceramica având ornamente incrustate cu alb la Dunărea Mijlocie şi Inferioară citez pe
Săcărin 1998; Bonev 2000, p. I sqq.; Simii: 2000 şi Chicidea1111-Şa11dor 2000.
69
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mijlociu (PI. VI/3). Este astfel clar, cel puţin pentru mine, că "descoperirile de tip
Corneşti-Crvenka", din accepţiunea lui N. Tasic, acoperă întreaga perioadă a
bronzului mijlociu.
Pentru Istvan Bona grupa Vatina, alături de grupa Verbicioara, face
parte din aşa numita "Die Kultur der Kantharos-Keramik" 76 . Gândindu-ne la
vremea la care a fost scrisă de fapt monografia sa (1958), faţă de M.
Gara5anin, I. Bona nu cuprindea în grupa Valina şi câmpurile de urne
funerare. Astfel cele mai importante aşezări ale acestei manifestări culturale
sunt Vatin, Satu Mare, Vinca, Pancevo, Zidovar etc. Folosind informaţiile din
B. Milleker şi văzând probabil materialul inedit aflat la muzeul din Vrsac,
cercetătorul maghiar atribuia pe bună dreptate aşezarea de la Satu Mare (PI.
XI), din nordul Banatului românesc, culturii Vatina. Din punct de vedere
cronologic, propunând în 1999 folosirea şi pentru Banat şi Transilvania a
sistemului utilizat pentru bronzul timpuriu şi mijlociu în Ungaria, sunt întrutotul de acord cu ipotezele avansate de către I. Bona. Prin prisma materialelor
de care dispunem astăzi, consider că nu fondul balcanic a stat la originea
77
directă a acestei culturi , ci realităţile culturale din sud-estul Europei centrale.
În cultura Verbicioara au fost încadrate de către Vasile Boroneanţ unele
descoperiri din peşterile aflate pe malul Dunării româneşti, în zona Cazanelor:
Dubova (Peştera lui Climente I, Adăpostul/Potcapina lui Climente) sau
aşezarea de la Gornea "Păzărişte" 78 . O astfel de atribuire culturală s-a dovedit
a nu fi agreată de către toţi arheologii din România 79 • Trebuie remarcate totuşi
două importante observaţii ale lui V. Boroneanţ: existenţa unor deosebiri între
ceramica de la Gornea şi cea din peşterile de la Dubova precum şi cea
referitoare la numeroasele elemente care sunt reluate în cultura Verbicioara
din descoperiri ca cele de la Gornea şi Orleşi (bronz timpuriu) 80 •
Publicând în 1977 monografia Gornea preistorie 81 şi mai apoi în 1979
82
împreună cu Caius Săcărin o sinteză privind epoca bronzului în Clisura Dunării ,
Gheorghe Lazarovici, atribuia culturii Vatina descoperiri identice cu cele
76

Bona 1975, p. 179 sqq.
8611a 1975, p. 189.
78
Boro11ea11ţ 1976, p. 14 sqq.; Boro11ea11/, Miu 1998, p. 106.
79
Crilică la lazarovici 1977, p. 92, n. 23. Vezi şi lazarovici, Săcări11 1979, p. 76 sq„ 80; Gumă 1997, p. 43 (nu
poate fi exclusă încadrarea în seria manifestărilor de tip Comeşti-Crvenka), 45 (greu de atribuit cultural), 47
(eventual Verbicioara); Rogozea 1998, p. 140. Pe pozitii partizane cu V. Boroneant s-au situat S. Morintz
(Morilllz 1978, p. 22, 26 - unele analogii cu cultura Valina, dar şi cu cultura Otomani) sau G. Crăciunescu
(Crăciu11escu 1998, p. 115).
80
Boro11ea11ţ 1976, p. 29.
81
L.azarovici 1977, p. 90 sqq.
82
Lazarovici, Săcărin 1979, p. 71 sqq.
77
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considerate de către N. Tasic a fi Verbicioara. Această încadrare culturală se baza pe
compararea ceramicii scoase la iveală în centrul şi nordul Banatului românesc cu cea
din Oltenia83 . Argumentele aduse de către Gh. Lazarovici mi se par şi astăzi solide,
fiind de acord cu domnia sa că nu poate fi împinsă spre vest aria culturii Verbicioara.
Dacă am accepta că descoperirile din Clisura Dunării aparţin culturii Verbicioara atunci
ne-am afla în situaţia că: "nu există o cultură Verbicioara I-ID, ci este vorba despre
84
pătrunderea unui grup Valina timpuriu până în Oltenia„ ." . La acestea mai trebuie să
adaug faptul că este greu de explicat de ce tell-ul de la Zidovar, cu cei 3 metri de
85
stratigrafie aparţinând culturii Vatina , se interpune pe cea mai firească cale de acces a
comunită~lor Verbicioara în Banatul sârbesc: Dunăre - Caraş.
Pentru Sebastian Morintz principalele descoperiri caracteristice culturii Valina
sunt: Vatin, Vr5ac, Gomolava (nivelul IVa), Popov Salas, Pancevo, Omoljca, Zidovar,
Comeşti şi cele de pe Ostrovul de la Moldova Veche86 . Materiale ceramice din primele
trei faze ale culturii Verbicioara au fost identificate în zona Banatului la Vr5ac
"Crvenka", Valina, Kladovo, Visag, Gomea "Păzărişte" (la el Sicheviţa), Băile
Herculane şi Dubova (la el Ogradena)87. Răspunsul la întrebarea de ce cele două culturi
contemporane sunt răspândite pe acelaşi teritoriu, nu poate fi găsit în cartea lui S.
Morintz!
Discutând despre arealul extrem vestic al culturii Valina, Nives MajnaricPandzic considera, pe bună dreptate, că această manifestare tipică bronzului mijlociu a
avut o evoluţie diferită în estul Slavoniei şi în Sirmium88 . Faza sa timpurie nu este
identică cu grupa Pancevo-Omoljca din sudul Banatului, ci, datorită legăturilor cu
"grupa Perjamos-Mokrin", se poate vorbi, începând cu etapa Reinecke A2 din Europa
Centrală, despre o variantă slavono-sirmiană a culturii Valina timpurie. Ulterior, în
perioada Reinecke BI, s-ar dezvolta aşa numitele amfore de "tip Lovas", definite ca
atare în I958 de către Z. Vinski 89 • În aceeaşi fază evoluată, dar mai târziu (Reinecke B2
- CI), cultura Valina din estul Slavoniei intră în contact cu cei care au dezvoltat
ceramica decorată cu "pseudo-şnur". Acest fapt a determinat-o pe N. Majnaric-Pandzic
să denumească etapă ca şi "Vatin-Belegis". În ultimele sale contribuţii ea renunţă la
90
teoria cu faza "Vatin-Belegis", aliniindu-se la rezultatele noilor cercetări •

Lazarovici, Săcări111979, p. 77 sqq.
Lazarovici, Săcări11 1979, p. 77.
8
s Lazic 1997, p. 23 sqq.
86
Mori111z 1978, p. 17.
87
Morintz 1978, p. 22.
88
Maj11aric-Pa11dl.ic 1984, p. 63 sqq.; Maj11aric-Pa11dl.ic 1998, p. 177 sqq.
89
Vinski 1958, p. 20 sqq.
90
Maj11aric-Pa11dl.ic 1985, p. 41 sqq.; Maj11aric-Pa11d5c 1989, p. 43 sqq.; Maj11aric-Pa11dl.ic 1994, p. 66 sqq.
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Într-o serie de articole ce prezentau rezultatele misiunii iugoslavogermane de investigare a teii-ului de la Feudvar şi a împrejurimilor sale,
Bernhard Hănsel şi Predrag Medovic, ca şi alţi membrii ai colectivului de
aici, aduc importante precizări referitoare la cultura Vatina 91 • Trebuie să
reţinem că în cei 2,50 m din stratigrafia teii-ului, atât cât au fost cercetaţi
până în 1990, au fost identificate mai multe niveluri de construcţii atribuite
unei etape timpurii a culturii Valina, unei faze clasice, unei secvenţe în care
există un aşa numit "Pancevo-Omoljca Stils" şi unui orizont Vatina târziu 92 .
Cercetarea sistematică a întregului platou Titel, a permis reconstituirea
habitatului preistoric din zonă, a legăturilor existente între o aşezare
principală şi cele secundare 93 .
Încercând să evit confuziile făcute între cultura Vatina şi Verbicioara, pentru
unele descoperiri aparţinând bronzului mijlociu din Banat, am folosit iniţial
denumirea de materiale de tip Corneşti sau Socodor94 • După studierea unor
descoperiri inedite din colecţiile muzeelor bănăţene, am efectuat un mic sondaj în
teii-ul de la Foeni "Gomila lupului"95 . Acest sondaj mi-a oferit o coloană
stratigrafică sigură. Odată prelucrată ceramica am avut posibilitatea, prin marea
amabilitate a colegilor J. Uzelac şi P. Medovic, să o compar cu descoperirile din
Banatul sârbesc aflate în muzeul din Vrfac şi cu rezultatele misiunii jugoslavogennane de la Feud var păstrate în muzeul din Novi Sad. În urma acestei analize am
propus în 1995, pentru ceea ce unii colegi sârbi denumeau cultura Verbicioara
("descoperiri de tip Comeşti-Crvenka"), alţii etapa Vatin-Vrfac a culturii Vatina,
iar specialiştii români cultura Vatina, denumirea de grupul Corneşti-Crvenka,
după două situri pe care le-am considerat reprezentative: Comeşti "Dealul Comet"
în România şi Vrfac "Crvenka" în Jugoslavia96 • Ulterior am cuprins în arealul de
Medovic, Hănsel 1989a, p. 65 sqq.; Medovic, Hă11Sel /989b, p. 21 sqq.; Hănsel, Medovic 199/a, p. 113 sqq.;
Medovii: 199/b, p. 45 sqq.; Hămei 1991, p. 71 sqq.; Urban 1991, p. 83 sqq.; Grcki-Stanimirov 1991, p.
110 sqq.; Trajkovii: 1991, p. 117 sqq.; B11kvic 1991, p. 137 sqq.; D.GaCii: 1991, p. 140 sqq.; Becker 1991, p. 178
sqq.; Hă11Sel, Medovii: 1992, p. 251 sqq.; Gorsdorf 1992, p. 279 sqq.; Hănsel, Medovii: 1994, p. 189 sqq.; Becker
1994, p. 29 sqq.; Hănul, Medovii: 1995, p. 61 sqq.; Hănsel 1996, p. 246 sqq.; Medovii: /996b, p. 118, SI. 3;
Falke11stei11 1997, 58 sqq.; Medovii: /997a, p. 48, 53 sqq.; Medovii: 1997b, p. 335 sqq.; Hănsel 1998, 15ff;
Medovii: /998d, p. 171 sqq.; Boric 1998, p. 179 sqq.; Becker 1998, 32lff; Falke11Stei111998.
92
Hămei, Medovii: 199/b, Abb. 4; Urban 1991, p. 83 sqq.
93
Medovii: 1998a, p. 53 sqq.; Falkenstein 1998, p. 264 sqq.
94
Gogâltan 1993a, p. 63.
95
Gogâltan 1999b, Fig. 12-14.
96
Gogâltan 1996, p. 46. Am avansat această denumire după acele "Funde vom Typ Crvenka-Comesti"
considerate de către N. Tasic ca fiind caracteristice fazei a lll-a a culturii Verbiciora (Tasii: /984c, p. 87, Taf.
XIX/ 2-6, 8). Florin Medele\ mi-a reproşat, în particular, faptul că pentru materialele din Banatul sârbesc am
folosit un toponim: "Crvenka" şi nu denumirea de V~ac. Această observa\ie trebui lămurită. Utilizarea unor
toponime, pentru denumirea unor culturi, grupe culturale, etape din evoluţia unor manifestări culturale este des
întâlnită în literatura de specialitate din România sau din restul Europei (vezi de exemplu cultura Noua,
91

Hă11Sel,
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răspândire

al acestui grup regional al culturii Vatina şi spaţiul aflat între râurile
97
Mureş şi Crişul Alb , spaţiu considerat până de curând ca fiind locuit de purtătorii
98
culturii Otomani (PI. XVII).
Printre cele mai recente luări de poziţie ale colegilor sârbi, amintesc sinteza
lui Jovan Uzelac privind epoca bronzului în sudul Banatului jugoslav99 . Referitor
la problema care constituie subiectul acestui articol, din hărţile de răspândire şi
catalogul descoperirilor aflăm că estul Banatului sârbesc aparţine atât culturii
Vatina cât şi culturii Verbicioara. Siturile reprezentative de la Vatin "Bela Bara" şi
Vrsac "Crvenka" sunt încadrate în ambele culturi 100, pentru a se afirma mai apoi că
dintre cele 6 puncte cu descoperiri Vatina din sudul Banatului jugoslav " ... Vatin
Bela Bara and Vrfac-Crvenka being the most important" 101 !
Cunoscându-mi toate materialele şi argumentele, regretatul coleg şi prieten
Marian Gumă a preluat această denumire şi pe baza a ceea ce era deja publicat a
încercat, în cartea sa privind Epoca bronzului din Banat, să o şi definească 102 •
Grupul Corneşti-Crvenka era văzut ca o manifestare culturală independentă de
cultura Vatina, care a ocupat estul Banatului sârbesc, Banatul românesc şi
teritoriul de la nord de Mureş până la Socodor. Pe Dunăre ar fi existat un aspect de
mixtură cu manifestările de tip Vatina 1-11. Privind doar "critic" această importantă
contribuţie adusă lămuririi realităţilor epocii bronzului din Banatul istoric, în afara
unor probleme legate de cronologia internă a acestui grup pe care nu le discut
acum, trebuie să spun că nu pot fi de acord cu separarea acestui grup de civilizaţia
Vatina.

*
Wietenberg etc.) şi nu a reprezentat o piedică în introducerea lor în circuitul ştiinţific. Am folosit toponimul
"Crvenka" şi nu Vrlac, cum ar fi părut mai logic, din mai multe motive: în primul rând pentru a respecta no\iunea
introdusă pentru prima dată de către N. Tasic; în al doilea rând deoarece sub o asemenea denumire este cel mai
adesea mentionat acest sit (Milleker 1896b, p. 91; Rafajski 1962, p. 38 sqq.; Tasic 1984c, p. 85 sqq); şi nu în
ultimul rând pentru a delimita materialele de aici de alte descoperiri din jurul Vrfac-ului, cum sunt cele de la" At"
(Rafajski 1975a, p. 14 sqq.; RaJajski 1975b, p. 55 sqq.; Maj11aric-Pa11d:ic 1985, p. 41 sqq.; RaJajski 1989, p. 13
sq., Sl. 2; Tasic 1996, p. 147; Medovic 1996a, p. 169 sq). Ludo~ (Milleker 1897a, p. 161 sqq.; Milleker 1897b, p.
40 sqq., Tab. 1-V; Wosinsky 1904, p. 63 sq.; M.GaraJa11i11, D.GaraJa11i11 1951, p. 71 sqq.; Kolaric 1972, nr. cat.
77-81 (cultura Vrbc-Vatin); Tasic 1981, p. 205 - cultura Cruceni·Belegi~; Tasic 1983, Tab. XIV/4; XIX/1-2) sau
"Strmoglovnica" (Medovic 1996a, p. 167. Acest punct nu este amintit de către J. Uzelac - Uzelac 1996, p. 37 sq),
unele aparţinând şi altor manifestări culturale ale bronzul mijlociu.
97
Gogâlta111999b, p. 51 sqq. Pentru varianta în limba română vezi Gogâltan 2000b, p. 121 sqq.
98
Bader 1998, p. 47, Abb. I
99
Uzelac 1996, p. 23 sqq.
100
Uzelac 1996, p. 37, Map 1-2.
101
Uzelac 1996, p. 27.
102
Gumă 1997, p. 43 sqq.
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multitudinea de opinii privind epoca bronzului în Banat, este
ne întrebăm cărei culturii îi aparţin de fapt aceste descoperiri? Este
necesară introducerea unei noi denumiri în literatura de specialitate? Este ea
potrivită? Răspunde ea unor realităţi culturale?
Două sunt argumentele de bază pentru care am propus noţiunea de grup
Comeşti-Crvenka. În primul rând prin ea sper că se vor evita viitoare confuzii
terminologice. Grupul Comeşti-Crvenka face parte dintr-o cultură pentru care se poate
păstra, în virtutea tradiţiei, denumirea de cultura Vatina. Cultura Verbicioara este o
manifestare caracteristică bronzului mijlociu şi târziu din Oltenia103 • Zona de contact
dintre cele două culturi este Clisura Dunării. Aici, de o parte şi de alta a Dunării, există
situri care pot fi greu separate cultural. Ele au fost încadrate fie în cultura Vatina fie în
cultura Verbicioara. În acest sens, pe lângă descoperirile din peşterile de la Dubova
amintite mai sus, trebuiesc menţionate aşezările de la Liubcova "Stenca" 104, Lepen
lângă Boljetin (Boljetin !) 105 , Manastir "Gospodin vir" 106, Gomea "Păzărişte" 107 , Mala
Vrbica "Livade" 108 , Moldova Veche "Ostrov" 109 , Klisura 110 etc., sau cele
situate în zona văii Timocului (Timocka Krajina) 111 • O asemenea realitate este
firească la "graniţa" dintre două culturi, unde datorită schimburilor
interculturale mai intense, a deplasărilor de populaţii, iau naştere fenomene
specifice. Aceeaşi situaţie am putut-o surprinde de altfel şi la extremitatea
112
nordică a arealului Vatina •
Pe lângă faptul că cele două culturi: Vatina (prin grupul Corneşti
Crvenka) şi Verbicioara sunt învecinate şi contemporane de-alungul
bronzului mijlociu, consider că ele s-au născut pe un fond comun,

firesc

să

Din bibliografia recentă referitoare la această manifestare culturală men\ionez: Nica 1996, p. 18 sqq.;
1996, p. 35 sqq.; Bogdanovii: 1996, p. 98 sqq.; Jevtii:, Vukmanovii: 1996, p. 283 sqq.; Crăciu11escu
1998, p. 115 sq., PI. I-X; Nica 1998, p. 151 sqq.; Crăciu11escu 1999, p. 79 sqq.
104
Gumă 1977, p. 79 sqq., PI. VIII, X/3 (cultura Vatina); Petrovsz.ky, Gumă 1979, p. 54, n. 5 (cultura Vatina);
Gumă 1997, p. 47 sqq (cultura Valina).
10
' Jevtii: 1982, p. 19 sqq.; Ta!1ii: 1983c, p. 84 (cultura Verbicioara); Jevtii:, Vukmanovii: 1996, p. 285 (cultura
Verbicioara); Tasii: 1998, 34 (cultura Verbicioara). Pentru N. Tasic întreaga zonă a Porţilor de Fier aparţine
culturii Verbicioara (Tasii: 1998, p. 35)
106
Bruknerl969, p. 137, T. XXXVl/4; XXXVll/1-4 (cultura Vatina).
107
Boro11eanţ 1976, p. 26 sqq., PI. Vll/1-16 (cultura Verbicioara); l.a'Ulrovici 1977, p. 90 sqq (cultura Valina);
Morintz 1978, p. 22, n. 33 (cultura Verbicioara); l.a'Ulrovici, Săcări11 1979, p. 87, Fig. 4-5, 8-14 (cultura Valina).
Noile cercetări la l.a'Ulrovici şi colab. 1993, p. 299 sqq., Fig. 10/10-13, 15-22; 11-12 (cultura Valina).
108
Vukmanovii:, Popovii: 1986, p. 7 sqq (cultura Verbicioara).
109
Berciu 196la, p. 125 (cultura Verbicioara); Morintz 1978, p. 17, 21 (cultura Vatina); l.a'Ulrovici, Săcărin
1979, p. 79, 85, Fig. 6/1-3; 15 (cultura Vatina); M.GaraJa11in 1983, p. 511 (cultura Valina); Oprinescu 1989, p.
242 sq (cultura Valina); Roman 1998, p. 21 (cultura Valina).
110
lelica 1984, p. 193 sq.
111
Srejovii:, l.azii: 1997, p. 247 (cultura Valina sau "cultura Gamzigrad").
112
Gogâlta11 1999b, p. 53 sqq.
JOJ

Crăciunescu
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reprezentat de grupul Gornea-Orleşti (ceramică decorată cu ornamente
textile, inc1zu gen scoarţă de copac sau realizate cu măturicea ori
113
piaptănul) • Acest fapt explică o dată în plus numeroasele elemente comune
ce se regăsesc în etapele timpurii ale acestor manifestări culturale 114 •
Al doilea argument în favoarea utilizării unei noi denumiri este
necesitatea de a separa comunităţile ce au populat câmpia aflată la nord-est de
deşertul Deliblat (Deliblatska pescara) pâna la nord de Mureş (extremitatea
nord-estică a Banatului sârbesc, Banatul românesc, sudul Crişanei), de cei care
au locuit în aşezările de la Feudvar, Gomolava, Pancevo, Omoljca, Vinca,
Ljuljaci, Zidovar etc. în Serbia, ori Liubcova sau Moldova Veche (PI. 1-11) în
sudul Banatul românesc (Clisura Dunării) 115 • Chiar dacă întregul spaţiu
aparţine civilizaţiei Vatina, această grupă "nordică" a produs o ceramică ce
conţine elemente diferite. Ceea ce individualizează grupa "dunăreană" sunt:
fondul cultural care a stat la baza formării ei; legăturile mai puternice cu
cultura Mureş, sau aşa numitul "stil Pancevo-Omoljca".
Faţă de ceea ce a stat la baza formării grupului Corneşti-Crvenka a
culturii Vatina şi a culturii Verbicioara, fondul genetic al grupei "dunărene"
a culturii Vatina pare să fi fost în parte altul. Ast~;!l pentru aşezările din
sudul Backăi, Srem, Sumadija sa considerat că aşa numitele materiale "proto
Vatina" au stat la baza originii acestei culturi 116 • Este vorba de ceea ce M.
Garafanin a definit recent mult mai convingător ca şi orizontul "PancevoDonja Varos, Bubanj-Hum Illb, Vecina Mala-Majur Grube 2" 117 . Pe lângă

113
Literatura de bază privind originea culturii Valina la B6na 1975, p. 187 sqq.; M.Garafo11i11 1983, p. 519;
Tasic 1984b, p. 73 sq.; Gumă 1997, p. 46.
114
Mă refer atât la ceramica de factură grosieră decorată cu măluricea sau piaptănul: Gogâ/1a11 /999b, Fig. 9, 12;
se poate compara cu Popi/ian şi colab. 1980, p. 255 sq., Fig. 3; Nica 1996, Fig. 5/8-9, 612, 10/2,4, 18/2, 7, 12;
Crăciw1em1 1996, PI. 1/4-9, li, III, etc.; Crăciunemt 1998, PI. Vlll/3, IX/2-3, X/I, 5; Nica 1998, Fig. 4/1-3, 13;
8/9; Crăci1111escu 1999, PI. V/2-3; Vl/4-5; cât şi la supravietuirea ornamentelor textile: Crăciunescu 1998, PI.
X/2; Nica 1998, Fig. 6/8; Crăciw1escu 1999, PI. IV/3; Vl/5.
115
La începutul anului 1997, când am scris anicolul referitor la arealul sudic al culturii Otomani, cunoşteam doar
ceea cc era publicat de pe Ostrovul de la Moldova Veche (Mori11t<. 1978, Fig. 5-6). Bănuind o situatie
asemănătoare cu cea de la Vatin "Bela Bara" şi având în vedere situl Corneşti-Crvenka de la Gornea "Păzărişte"
(Bor011ea11ţ 1976, PI. Vil; la<.arovici 1977, PI. LXVIII-LXXIV; L.awrovici, Săcări11 1979, Fig. 4-5, 8-14), am
cuprins printre descoperirile Corneşti-Crvenka şi punctele Liubcova şi Moldova Veche (Gogâ/1a11 1999b, Fig.
15). Noile precizări aduse de către M. Gumă (Gumă 1997, p. 47 sqq) şi P. Roman (Roman 1998, p. 21, Abb. 9),
ca şi studierea materialului de aici, m-au determinat să-mi revizuiesc această părere (Gogâllan J999a, p. 206, n.
98).
116
Bogda11ovic 1986, p. 59 sqq.; Bogda11ovic 1996, p. 101 sq. Termenul de "proto Vatina", folosit pentru o serie
de materiale de la Ljuljaci, Pan~evo, Omoljica, Feudvar, nu este pe deplin lămurit. Este greu de înteles dacă
acestea au o legătură organică cu ceea ce este cultura Valina sau o preced.
117
M.Garafo11i11 1998, p. 12. Vezi şi Slojic, Nikirovic 1996, p. 207 sqq. Nu trebuie uitat că primul cercetător care
căuta originea culturii Vatina în orizontul Armenochori a fost M. Grbic (Grbic 1958, 37sq).
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aşezarea

de la Pancevo "Donja Varos" 118 şi Vecina Mala lângă
Svetozarevo 119, asemenea descoperiri au fost identificate şi în nivelul
posterior etapei Baden-Kostolac de la Omoljca 120 , sau în ceea ce este
Ljuljaci 1121 . Căni neornamentate cu corpul globular şi două torţi au apărut şi
la Ostrovul Corbului 122 , dovedind o largă răspândire a fenomenului. Acest
fapt a şi determinat-o pe Lolita Nikolova să le cuprindă într-un aşa numit
"The horizon of two-handled beakers" sau cultura Bubanj III-Pernik şi tipul
Pancevo-Donja Varos 123 .
Din punct de vedere stratigrafic la Ljuljaci sau la Omoljica peste
aceste materiale s-ar suprapune direct "etapa Pancevo-Omoljca" 124• La
Ostrovul Corbului există însă o altă situaţie stratigrafică. Aici, ulterior unor
descoperiri cu " ... gute Analogien mit dem Bubanj III, Vecina und
Armenochori - Funden" 125 , a fost identificată o locuire Gornea-Orleşti. Tot
de la Ostrovul Corbului ştim că ulterior acesteia există un nivel al cărui
"Materialien an die Otomani 11-Periode von Vărşand erinnerten" 126 . Ele
demonstrează sensul evoluţiei grupului Gornea-Orleşti spre bronzul clasic. O
ceramică decorată cu măturicea şi cu piaptănul a fost identificată şi în
nivelurile cele mai de jos de la Zidovar 127 . Din cele prezentate se naşte
întrebarea: sunt aceste descoperiri ce aparţin "orizontului cănilor cu două torţi"
singurele care contribuie la formarea culturii Vatina în regiunea dunăreană? Eu
cred că nu, dar evident că nu se poate oferi acum un răspuns tranşant la această
întrebare, urmând ca cercetările viitoare să aducă noi lămuriri.
Publicându-se un raport detaliat al cercetărilor de la Feudvar s-au remarcat
şi puternicele legături organice între ceramica de la Feudvar şi cea aparţinând
culturii Mureş 128 • La un moment dat nu mai ştim ce este Vatina şi ce este Mureş.

118
Grcki-Stanimirov 1996. p. 69 sqq. Citez şi raportul preliminar în care situl apare sub toponimul "Vatrogasni
dom" (Rafaj.,ki, Gacii: 1985, p. 16, T. VII).
119
Stojii:1986, p. 145 sqq.
120
Trb11lwvii: 1968a, p. 177; Trb11/wvii: 1968b, p. 61 (încadrate greşit în grupa Mokrin-Periam); Tasii: 1974a, p.
212.
121
Bogdanovii:1986, p. 59 sqq., T. 1-11; Bogdanovii: 1996, p. 97.
122
Roman 1998, p. 18, Abb. 5.
123
Nikolova şi colab. 1999, p. 233 sq.
124
Tasii:1973, p. 25; Tasii: 1974a, p. 212; Tasii: 1981, p. 201; Tasii: 1984b, p. 63; Bogda11ovii: 1996, p. 97.
m Roman 1998, p. 18, Abb. 5. Prefer să citez în continuare între ghilimele cele afirmate de P. Roman pentru a nu
mai fi acuzat, pe nedrept de altfel (vezi Gogâ/tan 1999a, p. 204, n. 74), că nu a-şi fi respectat sensul unor
concluzii avansate de către profesorul bucureştean.
126
Roman 1998, p. 19.
127
Informaţie amabilă M. Jevtic şi J. Uzelac. Acest lucru l-am putut constata şi cu ocazia vizitei făcute pe
respectivul şantier în septembrie 2000.
128
Hămei 1991, p. 79. Vezi de exemplu vasele publicate de către Medovii:, flănsel 1989b, Tab. VII.
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Acest fapt l-a şi determinat, cu 30 de ani înainte, pe Istvan Bona să propună
existenţa unei grupe Gerjen în cadrul a ceea ce el definea ca şi "Die PerjamosKultur"129.
Cum se poate explica acestă realitate? În primul rând nu este exclus ca cele
două manifestări culturale să aibă la bază acelaşi fond cultural, acela despre care
am discutat mai sus. Nu ştim acum ce a determinat o diferenţiere regională, dar
este clar că în afară mediul ambiant al Mureşului inferior au existat şi alţi factori.
În al doilea rând vecinătatea în zona de câmpie a celor două medii culturale a dus
la schimburi intense, aşa cum am văzut că s-a întâmplat şi la periferia estică şi
nordică a culturii Vatina. Dunărea a constituit o cale mai uşoară de circulaţie a
acestor bunuri şi a permis răspândirea lor rapidă în tot bazinul ei. Descoperirea
unui mormânt aparţinând culturii Mureş la Starcevo "Kod Krsta" sau unele
materiale de la Pancevo "Okolina", deci la circa 100 de km mai jos de Bocar lângă
Kikinda 130, arată că este posibil ca anterior culturii Vatina asemenea comunităţi să
fi ajuns până în sudul Banatului 131 .
Referitor la aşa numitul "stil Pancevo-Omoljica", trebuie să dăm crezare
descoperirilor stratigrafice de la Feudvar 132. Cu toate că au trecut peste 50 de ani
de când au fost tăcute cercetări sistematice la Pancevo şi Omoljica, materialele şi
stratigrafia de aici sunt încă nepublicate. O valoare stratigrafică redusă o au şi
vasele de la Vatin "Bela Bara" 133 , unele de la Moldova Veche - Ostrov "Humca"
(PI. 1-11. ) 134 sau Comeşti (PI. 111/1-2) 135 . Din informaţiile pe care le avem, în
aşezarea de pe Ostrovul de la Moldova Veche punctul "Spitz", fragmentele
ceramice caracteristice "stilului Pancevo-Omoljca" demonstrează o realitate
asemănătoare cu cea de la Feudvar. Ele au fost descoperite în cei 40 de cm ai
stratigrafiei de aici, alături de o ceramică proprie aşa zisei etape "Vatin-Vrsac" 136.
În acest caz trebuie să acceptăm că respectivul mod de decorare a vaselor este
caracteristic unei perioade mai scurte de timp, care acoperă în sudul Banatului
românesc sfârşitul bronzului mijlociu II - începutul bronzului mijlociu 111 137 .
129
Bona 1975, p. 111 sqq. Aşezarea de la Feudvar a fost încadrata printre descoperirile acestui grup (Bona 1975,
p. 113).
130
Giric 1987, Abb. I.
131
Jocic1991, p. 3 sqq. J. Uzelac considera acest lucru ca fiind un fenomen izolat (Uzelac 1996, p. 29, Map. 2).
132
Hansei, Medovic 199Ja, p. 113 sqq.; Hamei, Medovic 1991b, p. 66; Hansei 1991, p. 80; Urban 1991, p. 106.
133
Milleker1905, PI. XIV/4-6, XVVIO, XVIIVI, etc; Bona 1975, Taf. 201; Ko/aric 1972, nr. cat. 83; Tasic 1982,

Abb. 2.
134
Roman 1998, Abb. I, 6 "zwischen den Dilnnen".
m Cele doua fragmente aparţin aceluiaşi vas.
136
Morintz1978, p. 21, Fig. 5-6. Vezi şi Roman 1998, p. 21.
137
Atâta vreme cât în zona nu avem descoperiri stratigrafice relevante (aştept!lm publicarea teii-ului de la
Zidovar) este foarte greu sa dat!lm mai eitact aceste materiale. Acum putem opera doar cu date indirecte: sfârşitul
aşez!lrii Comeşti-Crvenka de la Gomea "P!lz!lrişte" (este posibil ca presiunea unor comunitati PanCevo-Omoljica
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El pare că are astfel o mare valoare cronologică şi reprezintă în acelaşi timp un
element caracteristic cu precădere variantei "dunărene" a culturii Vatina. Pe
măsură ce legăturile cu acest spaţiu sunt tot mai îndepărtate, numărul importurilor
scade în Banatul românesc şi sudul Crişanei. Dacă la Vatin ele sunt încă numerose,
de la Foeni "Gomila lupului" nu există deocamdată nici o piesă, de la Corneşti
doar un singur vas, iar din zona Mureşului inferior (Periam, Satu Mare, Sânpetru
Gern1an, Arad, Cicir etc.) şi până pe Crişul Alb, la Socodor, nu cunosc să existe
fragmente ceramice cu un astfel de decor.
Cele două etape ale culturii Vatina cu care operează colegii sârbi: PancevoOmoljica şi Vatin-Vr5ac sau Vatin I şi Vatin II, consider că sunt de fapt
regionalizări ale aceluiaşi fenomen, fiecare cu o evoluţie distinctă 138 • Grupa
Pancevo-Omoljica corespunde, aşa cum am văzut, acelei variante "dunărene" a
culturii Vatina. Aşa zisa etapă Vatin-Vrfac caracterizează, în mare, grupul
Corneşti-Crvenka.

Cu toate că N. Tasic a încercat o ordonare a informaţiilor, nu cred că pot fi
demonstrate pe baze stratigrafice clare şi prin material arheologic (piese din metal,
ceramică etc.) diferenţe cronologice semnificative între aceste grupe de
materiale 139 • În orice caz descoperirile arheologice publicate până în prezent nu pot
susţine o astfel de ipoteză. Piesele de bronz şi aur cunoscute din situri ca cele de la
Gomolava 140 , Popov Salas 141 , Vinea 142, Zidovar 143 sau Feudvar 144 pe de-o parte şi
145
Vatin , Vrsac 146 , Pecica-Rovine 147 , Satu Mare 148 sau Comeşti 149 pe de altă parte,
sunt convingătoare pentru a demonstra o evoluţie paralelă a acestor grupe culturale
de-a lungul etapelor a II-a şi a III-a ale bronzului mijlociu (orizontul Apa-

sa fi determinat fortificarea acestui sit) şi formarea culturii Dubovac-Zuto Brdo-Gârla Mare în Clisura Dunării.
Acele cu capul conic, tija decorata şi în forma de secera de la Feudvar (Hansei 1991, p. 66, 68, Abb. 6/1) şi
Ostrovul Corbului (Hănsel, Ro111a11 1984, p. 196, Abb. 6/2-3) ne oferă şi ele un bun reper cronologic pentru
"stilul" Pan~evo-Omoljica, respectiv prima fază a culturii Dubovac-Zuto Brdo-Gârla Mare: bronz mijlociu III
(MO ll=Bz. B I).
138
Vezi şi Tasic 1974a, p. 212; Tasic 1984b, p. 64.
139
Tasic 1983, p. 64 sqq.; Tasic 1984b, p. 63, 68 sqq.
140
Tasic 1984b, p. 68, Abb. 5, 70; Tasic 1988a, Abb. 2.
141
Tasic 1984b, p. 68, Abb. 6-8.
142
Vasic 1936, T. XXXIX/95; D.Garasani11 1954a, PI. 46/I; Mozsolics 1968, p. 56.
143
Lazic 1997, p. 25 sq., Fig. 21.
144
Hă11sel, Medovic 199Ja, p. 116 sq., Abb. 5; Hă11Sel 1991, p. 66, 68, Abb. 6/1.
14
~ v. Marto11 1912, p. 189, Abb. 9 Vi11ski 1959, p. 216 sqq„ Tab. V/SI. 42-57; Vl/SI. 58-67; Mozsolics 1968, p.
28, 56, Taf. 26/1-8; M.Garaianin 1973, p. 328; Tasic 1974a, p. 220; Tasic 1984b, p. 70, Abb. 4.
146
M.Garaia11i11 1973, p. 328 (Noppe11ri11g).
147
Gogâlta111999a, p. 101, Fig. 42.
148
Gogâlta11 1999a, p. 104 sqq (cu bibliografia mai veche).
149
Gogâltan 1999a, p. 93, 134, Fig. 912; 47/6.
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Hajdusamson şi Koszider/ 50 . Lor li se adaugă alte descoperiri cu o valoare
151
cronologică ridicată, aşa cum sunt piesele de harnaşament sau podoabele din os .
În ceea ce priveşte ceramica, numeroaselor importuri ale manifestărilor culturale
cu ceramică incrustată transdanubiană din aşezările Vatina din Jugoslavia 152, li se
adaugă mai sus amintitul fragment ceramic descoperit în ultimul nivel al tell-ului
de la Foeni "Gomila lupului" (PI. Vl/3). În discuţie mai pot intra şi alte importuri,
cum ar fi cele Wietenberg 153 , ce pot dovedi existenţa la aceeaşi vreme la
Socodor 154, Corneşti 155 sau la Zidovar 156 a unor ornamente străine mediului cultural
Vatina. Lor li se adaugă legăturile cu mediul cultural Mureş 157 sau OtomaniFlizesabony158.
Dacă denumirea de Corneşti-Crvenka a fost bine aleasă sau nu, publicarea
materialelor de la Corneşti (care a început de fapt) şi a celor de la Vrfac
"Crvenca" 159 de către Jovan Uzelac (ştiu că o bună parte sunt deja prelucrate) va
răspunde cred convingător respectivei întrebări. La ora actuală, din aceste situri
provine cantitatea cea mai mare de material ceramic.
Introducerea cât mai grabnică în circuitul ştiinţific a descoperirilor provenind din
aceste două aşezări ar răspunde şi la cea de-a treia întrebare, privind individualitatea
celor două grupe ale culturii Valina. Nu ar fi exclus ca în viitor să se contureze şi o altă
grupă regională, pe lângă cea din Slavonia orientală şi Syrmium, Pancevo-Omoljica şi
Comeşti-Crvenka, la sud de Dunăre în Sumadija şi mai ales pe Morava, de unde
160
cunoaştem unele materiale prin efortul depus de Milorad Stoji6 .

*

lj()

Vezi şi Falkemtei11 1998, p. 39.

m Pentru piesele de harnaşament din os citez lucrările lui H.-G. Htittel (Huilei 1981; lliillel 1982, 39 sqq) sau
recentul studiu a lui N. Boroffka unde poate li găsită şi toată bibliografia problemei (Borofjka 1998, p. 81 sqq).
Referitor la alte piese din os vezi în special Hă11sel, Medovii: 199lb, Abb. 6/2-3 sau Hănse/ 1997, p. 253 sqq. ori
David 1997, p. 247 sqq. cu întreaga literatură şi catalogul descoperirilor.
m Cadul general al problemei la Tasii: 1965a, p. 49 sqq.; Tasii: 1972, p. 96 sqq.; Kovacs 1988, p. 155 sqq.
Bibliografia recentă se găseşte la Gogâlta11 / 999a, p. 208, n. 117.
153
Borofjka 1994, Kane 5.
154
Popescu 1956, Fig. 33/2-3.
155
Sorocea11u, Radu 1975, p. 38.
156
Lazii: 1997, p. 33 sq„ Fig. 16.
157
Sorocea11u 1991, p. 120 sq., cu bibliografia problemei.
158
Tasii:1974a, p. 221 sq., Fig. 157b (Vatin); Ba1111er, 8611a 1974, p. 53, 153; 8611a 1975, p. 186.
9
1.i Vezi şi Kolarii: 1972, nr. cat. 82; Tasii: 1983, Tab. XIV4-5; Xlll/1-3; M.Garasa11i111983, Tab. LXXVIIU7-7a,
10, 12; Gacii: /98l, T. V/6; Vl/1-3; Vll/1,3.
iw Stojii: 1986, p. 148, Fig. 26-32; Stojii: 1992, p. 217 sq.; Stojii: 1995, p. 21 sq.; Stojii: 1996, p. 249 sqq.; Stojii:
1997, p. 54 sq., PI. 1/1-3; Stojii: 1998, p. 81 sqq. Vezi şi Uzelac: 1996, p. 24, n. 9.
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când

Rezumând toată această discuţie extrem de complicată, consider că atunci
despre cultura Vatina trebuie să avem în vedere următoarele

discutăm

realităţi:

1. Pentru datarea absolută, sugestive sunt probele 14C de la Feudvar,
Ljuljaci şi Omoljica ori cele din alte situri aflate în zona noastră de interes, dar
care aparţin altor culturi: Mureş, Otomani-Ftizesabony, Wietenberg (culturi pentru
care s-au stabilit deja legături cu mediul Vatina). Calibrararea acestor probe
161
plaseză, gros so modo, cultura Valina în prima jumătate a mileniului II î.Chr •
2. Utilizarea cronologiei relative tripartite are la bază stratigrafia unor situri
(situaţia de la Foeni "Gornila lupului", Feudvar, Ljuljaci), dar şi descoperirile de
piese din metal 162• Prin acceptarea acestor două principii se va putea stabili un
limbaj cronologic comun pentru tot sud-estul Europei Centrale şi mai departe cu
vestul acestui spaţiu iar în sud cu lumea balcanică şi helladică.
3. Plasarea culturii Vatina doar în bronzul mijlociu răspunde unor realităţi
care presupun adaptarea comunităţilor la un mediu ambiant relativ diferit de
perioada anterioară sau de cea care va urma. Bronzul timpuriu în zona Banatului
este marcat de cultura Mak6-Kosihi-Caka 163 , Somogyvar-Vinkovci1 64, descoperiri
de tip Sânpetru-German-Pancevo 165 , cultura Mureş 1166 şi grupul Gornea-Orleşti 167
(PI. XVI). Dacă la începutul subborealului clima, mai ploiosă, se schimbă treptat,
făcând trecerea spre o perioadă mai rece 168 şi în opinia unora ceva mai
secetoasă 169 , în jurul anului 2000 î.Chr. temperatura va cunoaşte o creştere treptată.
Faţă de perioada anterioară a eneoliticului final, asistăm la un proces de încălzire a
170
climei şi de creştere a cantităţii de precipitaţii • Acest factor climateric completat
de stăpânirea unui areal bogat în resurse naturale şi o poziţie topografică
avantajoasă, la care se adaugă şi alţi factori primari interdependenţi ca: o
arhitectură în care predomină locuinţele de suprafaţă realizate din lemn şi lut; o
concentrare a populaţiei determinată de nesiguranţă, religie, tradiţia de locuire şi
161

Gogâ/ra111999a, p. 62 sqq., PI. 8-9, 13-14, 16-17.
Gogâlra111999a, p. 128 sqq., Fig. 48-50
Ultima discufie la Kulrsar 1998, p. 31 sqq. Vezi şi Gogâ/ta11 1999a, p. 200 sqq.
164
O utila sinteza la 8011dar 1995, p. 220 sqq.
l6.~ Gogâlta11 1995, p. 57, Abb. 2-3; Gogâlta11 1996, p. 45, T. 11-111; Grcki-Sranimirov 1996, p. 69 sqq.; Gumă
1997, 22, 37, PI. III.
166
Sorocea11t11991, Fig. I; Giric 1996, p. 395 sqq.; O'Sliea 1996, Fig. 3.1.
167
Bibliografia referitoare la aceast orizont cultural de la sfârşitul bronzului timpuriu - eventual începutul
bronzului mijlociu - se găseşte la Gogâlta11 1999a, p. 204, n. 71-81.
168
Curcic 1998, p. 272.
169
Vadasz 1969, p. 90; Gyulai 1993, p. 18. A. Choyke considera ca subborealul se caracterizează printr-o clima
caldă şi umeda (Clwyke 1984. p. 25).
17
Kordos 1987, fig. 2-3; Jarai-Komlodi 1987, p. 44 sqq.; Gyulai 1993, p. 18.
162
163

°
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o economie ce dovedeşte o mai accentuată sedentarizare a
comunităţilor faţă de perioada eneoliticului târziu şi prima etapă a bronzului
timpuriu şi nu în ultimul rând factori de natură subiectivi, aproape imposibil de
dovedit arheologic, duc la constituirea primele teii-uri ale epocii bronzului 171 •
Fenomenul ia amploare în bronzul mijlociu, acest mod de viaţă fiind caracteristic
respectivei perioade 172• Alte mutaţii climaterice ar avea loc în jurul anului 1500
î.Chr. 173 . Ele ar fi determinat puternice mişcări ale unor populaţii central europene.
Harta de răspândire a culturii Cruceni-Belegis suprapune în mare parte vechiul
areal al grupului Comeşti-Crvenka 174 • Odată cu începutul bronzului târziu, teiiurile din zona de câmpie dispar, apar noi piese din metal, un nou rit şi ritual de
înmormântare - câmpurile de ume 175 • Încetarea tell-urilor şi a aşezărilor Valina din
zona înaltă a Banatului românesc şi sudului Crişanei este un proces mai
îndelungat. Sfârşitul lor nu trebuie văzut neapărat brusc şi violent 176 , ci treptat pe
măsură ce se înrăutăţesc condiţiile de viaţă şi apar diferite grupe alogene de
populaţii în Câmpia Panonică. Câteva exemple sunt sugestive. Să luăm cazul
aşezării de la Vr5ac "Crvenka" 177 • Dacă ceramica Szeremle găsită în unele aşezări
Vatina arată o posibilă convieţuire a acestora cu cei care s-au înmormântat la
Vr5ac "At'', necropola Cruceni-BelegiS (cu numeroase importuri Dubovac-Zuto
Brdo-Gârla Mare) din punctul Vr5ac "Ludos" este cu siguranţă ulterioară, punând
capăt evoluţiei acestui sit 178 . Aceeaşi situaţie se întâmplă şi la Vatin "Bela Bara".
Aici este însă greu de spus dacă înainte de cultura Cruceni-Belegis nu au pătruns
în zonă şi comunităţi "tumulare" (Hugelgrăberkultur), aşa cum o sugerează
binecunoscutul mormânt de luptător 179 • În sudul Banatului sârbesc, sfârşitul tellului Vatina de la Zidovar se datorează, cred, unei populaţii care folosea o ceramică
baroc decorată şi încrustată cu alb. Astfel s-ar putea explica prezenţa în imediata
dezvoltarea

socială;

Apariţia teii-urilor epocii bronzului în Bazinul Carpatic şi problematica pe care ele o ridică din punctul de
vedere al tipului de habitat. constituie subiectul proiectului meu de cercetare ca bursier Alexander von Humboldt.
172
Gyulai 1992, p. 66 sq.; Ecsedy 1994, p. 21; Kovacs 1994, p. 23 sq.
173
Kovacs 1977, p. 21; Ingram şi colab. 1981, p. 17; Gyulai 1993, p. 18; Kovacs 1994, p. 26; Cârciumaru 1996,
p. 20 sqq.
174
Tasic1972, Abb. 1-2; Gogâlta111998b, PI. X; Gogâlta111999a, Fig. 53.
m Gumă 1993, p. 150 sqq„ cu bibliografia mai veche; Gogâ/1a11 1993b, p. 65 sqq„ cu completari bibliografice.
Vezi mai nou pentru cultura Cruceni-Belegi§: Medeleţ 1995, p. 289 sqq.; Gacic 1995, p. 57, PI. V-VI; Andelic
1995, p. 80, PI. 1117-13; III; Dii.dar 1996, p. 7 sqq.; Mede/eţ 1996, p. 231 sqq.; Gumă 1997, p. 55 sqq.; Perie
1997, p. 145 sqq.; Gogâltan J998b, p. 181 sqq.; Medovic 1998b, p. 153 sq.; Medovic 1998e, p. 195 sqq.;
Szentmiklosi 1998, p. 197 sqq.
176
Mozsolics 1958, 119 sqq. Recent discuţia este reluată de către W. David (David 1998, p. 231 sqq).
177
Katalog. Sto godina rada i razvoja Narodnog Muzeja u Vr.!'cu 1882-1982, Vl'Sac, 1982, Fig. 2; Gacic 1987, p.
5 sqq.
178
Vezi şi Tasic 1972, p. 101; Tasic 1996, p. 150 sq.
179
Acesta nu aparţine culturii Valina (M.Garafa11in 1959, p. 77; M.GaraJanin 1983, p. 508, 515) ci este evident
o descoperire "tumulară". Discuţia la Tasic 1972, p. 108 sqq.; mai nou Uze/ac 1996, p. 32 sq.
171
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apropiere, sub actuala localitate Orefac, a unor morminte în care există elemente
180
Szerernle-Bijelo Brdo, Dubovac-Zuto Brdo-Gârla Mare şi Cruceni-Belegis •
Situaţia se repetă şi la Omoljica unde s-au găsit morminte care se leagă de aceeaşi
181
populaţie ce folosea în decorarea vaselor ornamentele încrustate cu alb . În
Clisurii Dunării comunităţile Vatina sunt înlocuite de cultura Dubovac-Zuto BrdoGârla Mare 182 . Naşterea sa, aşa cum ne-o demonstrează importanta locuirea de la
Ostrovul Corbului 183 , s-a produs încă din ultima etapa a bronzului mijlociu 184 •
4. Compararea materialelor ceramice recent publicate de către Gabriel
186
Crăciunescu 185 şi Marin Nica din sudul Olteniei , cu cele din Banat demonstrează
clar că nu se poate vorbi de o prezenţă a culturii Verbicioara aici, ci doar de
elemente comune ce supravieţuiesc din acelaşi fond Gomea-Orleşti. Puternice la
început, aceste elemente dispar treptat pentru a se ajunge în ultima etapă a
bronzului mijlociu la o evoluţie total diferită 187 . Chiar dacă există posibile
importuri Verbicioara în sudul Banatului istoric 188 , numărul lor se păstrează în
limita firească a contactelor interculturale. De altfel dacă ar fi existat o prezenţă
efectivă Verbicioara în sudul Banatului istoric nu am putea explica supravieţuirea
unor aşezări clar Vatina, ca cele de pe "Stenca" de la Liubcova, Gomea
"Păzărişte" sau Ostrovul Mare de la Moldova Veche, în zona Clisurii Dunării
(Derdap) 189 • Descoperirile de Ia Visag 190 şi aşezarea de la Iaz "Damb" 191 nu aparţin

180

Krstic 1962, p. 75 sqq.; Maj11aric-Pa11dzic 1989, p. 43 sqq.
Ra.fojsky1985, p. 166 sqq.
182
Lazarovici, Săcări11 1979, p. 80 sq.
183
Hămei, Roman I 984, p. 188 sqq.
184
Gogâltan 1999a, p. 208.
ies Crăci1111e.ffu 1996, PI. I-VII; Crăciunesu 1998, PI. 1-X.
186
Nica 1996, Fig. 2-18; Nica 1998, Fig. 2-16.
187
Morintz1978, p. 61 sqq., Fig. 9/8; 10; Nica 1998. Fig. 13-16.
188
Ta.l"ic 1974a, Fig 143; 8611a 1975, p. 186, Taf. 202114; Tasic 1983. Fig 31a (Vatin); Simu 1943, Fig. 7
(Moldova Veche); Gumă 1977, PI. VIII/I (Liubcova) Lazarovici, Săcări11 1979, Fig. 15/1 (Moldova Veche).
Deocamdată este o realitate că cele mai numeroase exemplare de acest tip sunt în cultura Verbicioara: Berciu
196/a, Fig. 5/1-5; Morintz 1978, Fig. 10. Vezi şi Lazic 1997, p. 33. Pentru Gh. Lazarovici acest tip de vas poate
fi un element comun ambelor culturi (Lazarovici, Săcărin 1979, p. 78). Ca un argument în sprijinul acestei idei aş
putea aduce două căni de la Vatin, a c!lror forme şi ornamente se regllsesc în repertoriul culturii Valina, iar torţile
în cel al culturii Verbicioara (Kolaric 1972, nr. cat. 86, 119). Cana cu două torţi de la Vrlac-Crvenka, socotită de
către M. Garafanin ca fiind Verbicioara (M.GaraJanin 1983, p. 510, T. LXXVllUl2), apare şi în siturile Comeşti
Crvenka din Banatul românesc.
189
Pentru apartenen\a acestor situri la cultura Valina se pronun!ă un numar mare de specialişti: Lazarovici,
Săcări11 1979, p. 77 sqq.; Morintz 1978, p. 21; M.GaraJa11in 1983, p. 51 l; Gumă 1997, p. 43 sqq.; etc. În opinia
unor cercetători sârbi ele se gllsesc în arealul culturii Verbicioara (Tasic 1984c, p. 85; Jevtic, Vukmanovic 1996,
Map I; etc.).
190
Dumitrescu, Strata11 I 967, p. 71 sqq.
191
Petrovszky, Guma 1979, p. 58 sqq.
181
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arealului Verbicioara 192 şi cu atât mai puţin grupului Balta Sărată 193 . Petre Roman
vedea în aceste descoperiri (de tip Visag-laz) o manifestare culturală distincta 194, pe
care eu am încadrat-o la începutul bronzului mijlociu 195 . Nu pot exclude nici ipoteza
cuprinderii lor în complexul proces de formare a grupului Comeşti-Crvenka, dar
lucrurile necesită o analiza mai detaliată ce depăşeşte cadrul lucrării de faţa 196 .
5. Existenţa a cel puţin două grupe în cadrul culturii Vatina este o idee mai
veche, pe care a propus-o M. Garafanin încă de la sfârşitul anilor 50197 . Ea este reluată
de către N. Tasic care vedea însă ca o variantă vestică a culturii Vatina grupul PancevoOmoljica198. Ulterior ea a fost denumită "westliche Variante der Vatin-Kultur" sau
"Srerner Variante der Vatina-Kultur" 199. Plecând de la putemicile legături care există
în Slavonia orientală şi în Synnium între faza timpurie a culturii Vatina şi cultura
Mureş, Nives Majnaric-Pandzic consideră că se poate vorbi la această vreme despre o
200
variantă slavono-syrmiană a culturii Vatina . Aşa cum am încercat să argumentez şi
mai sus o astfel de observaţie mi se pare reală. În sprijinul ei aş mai adăuga şi
compararea repertoriului formelor şi a ornamentelor unor situri ca cele de la Comeşti
ori Foeni pe de-o parte cu cele de la Feudvar pe de alta parte. Faţă de această grupă
descoperirile din vestul Serbiei (conturate aşa cum am precizat de către M. Garasanin)
de la Dobraca, JanciCi, Krstac şi Kriva Reka201 , ori Lugovi-Bent202 sunt clar deosebite,
putându-se vorbi despre existenţa aici a unei grupe regionale. Posibil ca şi pe valea
203
Moravei, cu toate că materialul arheologic publicat de către M. Stojic este încă puţin ,
să se contureze o nouă grupă. În acest caz grupa Comeşti-Crvenka nu este singura
manifestare regională a culturii Vatina ea adăungându-se celor din Slavonia orientală şi
Synniun, de pe Dunăre (Pancevo-Omoljiaca) sau din zona Moravei.

*
192

Berciu 196/a, p. 125, 154; Tasic 1984c, p. 84, 87 sq (cu anumite rezerve).
Petrovszky, Gumă 1979, p. 66 sqq.; Rogozea 1994, PI. 1 (o etapa "pre" a grupului Balta Sărată); Boroffka
1994, p. 265, n. 31, 269, n. 40; Gumă 1997, p. 49 sq.
194
Roman 1988, 221 sq.
195
Gogdlta11 1999a, p. 206 sq., Fig. 54. Nici I. B6na nu este de acord cu atribuirea necropolei de la Visag culturii
Verbicioara. El vedea, pe bună dreptate, legături cu mediul "Hatvan-Ottomâny" plasând-o cronologic nu mai
târziu de sfârşitul bronzului timpuriu - începutul bronzului mijlociu (8611a 1975, p. 192, n. 15).
196
În acelaşi sens sa pronun1at şi Gh. Lazarovici (lazarovici 1977, p. 92).
197
M.Gara!a11i11 1959, p. 95 sqq.
198
Tasic 1974a, p. 212, 457 sq.
199
Tasic1988a, p. 48; Tasic 1991, p. 14.
200
Maj11aric-Pa11dtic 1984, p. 88.
201
Zotovic 1985, p. 39, 44, T. VIl/3-5.
202
Nikitovic şi colab. 1997, 123 sqq.
203
Vezi n. 157.
193
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Aceste câteva observaţii, completate cu materialul ceramic pe care l-am
putut prelucra până la această dată din vechile săpături: Corneşti "Dealul
Cornet" 204 (PI. III-V), Ciuta "Cornul dealului" 205 (PI. X), Satu Mare
"Weingarten" 206 (PI. XI), Sânpetru German "Mânăstirea Bezdin" 207 (PI. XII),
Moldova Veche "Insula Ostrovul Mare" 208 (PI. 1-11. ) etc., sau din mai noile
210
cercetări: Foeni "Gomila lupului" 209 (PI. VI-IX), Diniaş "Gomilă" (PI. XIII),
211
Peciu Nou "În irigat"
(PI. XIV; XV/1-2) sau Cruceni "La sondă" 212 (PI.
XV/3-7), cred că pot constitui o bază de discuţie cu privire la cultura Vatina şi
implicit asupra etapei mijlocii a epocii bronzului din Banatul istoric. Aşa cum
am remarcat deja în articolul lui M. Garafanin din volumul celui de-al doilea
colocviu romano-iugoslav de la Drobeta Turnu-Severin 213 , sau în contribuţia
lui Milos Jevtic privind unele materiale aparţinând epocii bronzului şi primei
vârste a fierului din Banatul românesc depozitate în muzeul din Vrfac 214 ,
există deja disponibilitatea de a discuta şi cuprinde ceea ce era socotit de către
colegii sârbi a fi Verbicioara printre ceea ce consider a fi descoperirile
Corneşti-Crvenka, ca parte componentă a culturii Vatina. N. Tasic continuă să
vadă în grupul Corneşti-Crvenka o manifestare a culturii Verbicioara. Ea este
însă încadrată acum în faza timpurie a culturii Verbicioara 215 • În discuţiile pe
care le-am avut cu Christian Ihde, am avut surpriza să constat că independent
de mine (el analizând locuirea Vatina de la Feudvar) am ajuns la aceleaşi
concluzii privind existenţa unor grupe regionale în cadrul culturii Vatina. Ele
au fost prezentate în teza sa de doctorat 216 • În ceea ce priveşte specialiştii din
România, unii au adoptat imediat noua denumire, folosind-o în sensul sugerat
de mine sau Marian Gumă 217 , alţii au fost mai rezervaţi, privind cu suspiciune
204

Vezi nota 3.

2

os Petresrn 1988, p. 135 sqq.; Petre.1·cu 1995, p. 589 sqq.

206

Bibliografia la Gogâ/1a111999a, p. 104.
Săpături M. Moga 1948. Materiale în colec\iile muzeului Banatului din Timişoara.
208
Bibliografia la Gogâlta11 /999a, p. 96 sq. Aceste materiale au putut fi desenate prin amabilitatea domnului
Petre Roman, căruia îi multumesc şi pe această cale.
209
El Susi 1993, p. 184 sqq.; Gogâ/1a111999b, Fig. 12-14.
210
Milleker 1897a, p. 34 sq.; Medele/, Bugila111987, p. 12. Periegheză FI. Draşovean şi D. Ciobotaru - 1997. Le
mulJumesc încă o dată pentru posibilitatea de a studia aceste materiale.
211
Cercetările din punctul "În irigat=Stiezel", aflat la circa 800 m sud-vest de comună, vor fi publicate împreună
cu Florentina Martiş, cea care mi-a şi semnalat aşezarea de aici.
212
Perieghezil efectuată împreună cu Al. Szentmiklosi, în vara anului 2000, în punctul "La sondă".
213
M.Garafa11i11 1998, p. 13.
214
Jevtic 1998, p. 55, n. 13.
m Tasic 1998, p. 34 sq.
216
lhde 2001.
217
Ciugudea11 1997, nr. cat. 145-155; Crăciu11escu 1998, p. 115; Rogozea 1998, p. 140; RepArad; Petrescu
2000, p. 67.
207
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această nouă

ordonare a descoperirilor aparţinând bronzului mijlociu din Banat
cum este de altfel firesc, noi informaţii referitoare la grupul Comeşti
Crvenka218.
Chiar dacă au trecut aproape 300 de ani de când Luigi Ferdinando Marsigli
publica în a sa Danubius Pannonico-Mysicus2 19 primele materiale ale culturii
Vatina şi făcea astfel cunoscut situl de la Feudvar220 , problemele pe care le ridică
această cultură sunt încă departe de a fi soluţionate. Luând însă exemplul marelui
iluminist nu ne rămâne decât să strângem toate informaţiile pe care le avem în
încercarea de a reconsitui viaţa cotidiană a celor pe care noi îi identificăm astăzi
sub numele de "cultura Vatina".
aşteptând,

Berlin martie 2001

Roman 1998, p. 21; Chicideanu-Şandor 2000.
Titlul complet al lucrării, citat după Nebehay 1981, este Danubius Pamwnico-Mysicus, Observationibus
geographicis, astronomicis, hydrographicis, historicis, physicis perlustratus Et in sex Tomos digestus ab Aloysio
Ferd. Com. Marsili Socio Regiarum Societatum Parisiensis, Londinensis, Mo11.1peliensis, Hagae Comitum, Apud
P. Gosse, R. Chr. Alberts, P. de Hondt, Amstelodami, Apud Herm. Uytwer & Fran~. Changuion, M.D.CC.XXVI.
220
Nebehay1981, 79 sqq., Abb. 4-7; Falkenstein 1998, p. 20.
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MIDDLE BRONZE IN BANAT. OPINIONS
CONCERNING THE CORNEŞTI-CRVENKA
GROUP
(Summary)

This article deals with problems as general chronology and terminology of a
manifestation characteristic to the Middle Bronze in Banat: the group Corneşti
Crvenka.
In my opinion Middle Bronze started after 2100 BC and it was marked by
the development of teii type settlements in the plain of Banat and of a flourishing
bronze and gold metallurgy. The end of this period is deterrnined by the
appearance of two cultural manifestations whose origin is in the west of our
territory: Cruceni-Belegis culture in the central zone of the Romanian Banat and
the culture of "tumular graves" (Hugelgrăberkultur) along the inferior course of
Mureş river. The phenomenon took place probably a little before 1500 BC and it
led to gradual disappearance of the teii settlements of Vatina culture and to the
appearance of urn fields cemeterys in the plain of Banat. That is why I consider
that the Late Bronze starts with these two cultures in Banat. Referring to the
central European chronology, Middle Bronze, in this zone, is covering the period
between the end of phase Bronz A 1 - to phase B 1 inclusively (Fig. 1).
As concems the problems of terrninology, I have tackled only the most
important moments that had led to the identification of cultural realities belonging to
the Middle Bronze in Banat, mentioning also my position related to them. So, I have
analyzed the contributions brought by B. Milleker, M. Grbic, M. Gara5anin, D.
Garafanin, N. Tasic, I. Bona, V. Boroneanţ, Gh. Lazarovici, S. Morintz, N. MajnaricPandzic, B. Hănsel, and P. MedoviC, FI. Gogâltan, J. Uzelac and M. Gumă.
I have proposed two basis arguments for the notion of Comeşti-Crvenka
group. First of all, I hope that future tenninological confusions will be avoided
using it. The group Comeşti-Crvenka belongs to the culture for which the
denomination of Vatina culture can be kept in the tradition's virtue. Verbicioara
culture is a manifestation characteristic to the Middle and Late Bronze in Oltenia.
The contact zone between the two cultures is the Danube Gorge („Clisura
Dunării").
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Besides the fact that the two cultures, Vatina (through Comeşti-Crvenka
group) and Verbicioara are adjacent and contemporaneous during the Middle
Bronze, I consider they have a common nature, represented through Gomea-Orleşti
group (ceramics decorated with textile omaments, comb-like incisions „Kammstrich" - or the broom stroke and others, deeper, wich remember the tree
bark). This fact explains once more the numerous common elements that can be
met during the early phases of these cultural manifestations.
The second argument for using a new denomination is the necessity to
separate the communities that had populated the plain from the northeast of
Deliblat desert („Deliblatska peseara") and to the north of the Mureş (the northeast
extrernity of the Serbian Banat, Romanian Banat, south of Crişana) by those who
had inhabited the settlements from Feudvar. Gomolava, Pancevo. Omoljca, Vinca,
Ljuljaci, Zidovar etc. in Serbia, or Liubcova or Moldova Veche (PI. 1-11) in the
south of the Romanian Banat. Even if the whole space belongs to Vatina
civilization, this "northem" group has produced ceramics with different elements.
But what individualize the "Danube" group is cultural background that was its
basis of formation, stronger links with Mureş culture, or the so-called „PancevoOmoljca style" .
In my opinion the two phases of Vatina culture which aur Serbian
colleagues operate with, Pancevo-Omoljica and Vatin-Vrsac or Vatin I and Vatin
II, are regionalisations of the same phenomenon, each of them with a distinguished
evolution. Pancevo-Omoljica group corresponds to that "Danubian" variant of
Vatina culture. The so-called Vatin-Vr5ac phase characterizes in general the
Comeşti-Crvenka group.
Therefore N. Tasic has tried to ordinate the information, significant
chronological differences among these groups of materials can nat be
demonstrated through clear stratigraphic bases and archaeological material (metal
items, ceramics etc.). Anyway, the archaeological discoveries published till now
can nat stand such a hypothesis. Bronze and gold objects from sites as Gomolava,
Popov Salas, Vinea, Zidovar or Feudvar on one side, and Vatin, Vrsac, PecicaRovine, Satu-Mare or Comeşti, on the other side, are convincing and demonstrate
a parallel evolution of these cultural groups across the Ilnd and Illrd phases of the
Middle Bronze (Apa-Hajdusamson and Koszider horizons). Other discoveries with
a high chronological value add to them, as for example the hamess parts or bone
garments. As concems ceramics, a fragment of ceramics found in the last layer of
the "Gomila Lupului" tell from Foeni (PI. Vl/3) adds to numerous imports of
cultural manifestations with Transdanubian incrusted ceramics of Vatina
settlements from Yougoslavia. Some other imports, as those of Wietenberg, can
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prove the existence of some omaments foreign for the cultural environment Vatina
in the same time at Comeşti and Zidovar. The connections with the cultural
environment Mureş and Otomani-Fiizesabony add to them.
As a conclusion, I consider that talking about Vatina culture we have to take
into account the following data:
14
1.
C data from Feudvar. Ljuljaci and Omoljica. or those from other sites
of our interest zone, but which belong to other cultures: Mureş, OtomaniFiizesabony, Wietenberg (cultures which have established connections which
Vatina environment) are suggestive for absolute dating. Calibration of these proofs
situate, grosso modo, Vatina culture in the first half of the 2"d millenium BC.
2.
Utilization of the relative tripartite chronology (Middle Bronze I, II
and III) has at its basis the stratigraphy of some sites (situation from Foeni
"Gomila Lupului", Feudvar. Ljuljaci), but also of the discovery of some metal
objects. By accepting these two principles (absolute chronology and tripartite
relative chronology), a common chronological language could be establish for the
whole southeast of Central Europe and farther in west with Central Europe. and in
the south with Balkanic and Helladic world.
3.
Placing Valina culture only in the Middle Bronze answers to some
realities, which suppose adaptation of the communities to an ambient environment
relatively different by the anterior period or by the next one. Early Bronze in the
zone of Banat is marked by Mak6-Koshi-Caka. Somogyvar-Vinkovci cultures,
findings of Sânpetru Gennan-Pancevo type. Mureş I culture and Gomea-Orleşti
group (PI. XVI). To the end of the Early Bronze (beginning of the subboreal),
rainier climate seems to change gradually tuming into a colder period. There are
opinions that it would have become drier too. This climatic fact was completed by
the occupation of a rich area in natural resources and an advantageous topographic
position. Besides these ones. other primary interdependent factors, as for example
an architecture with surface dwellings made of daub and wood. a concentration of
the population determined by uncertainty, religion, dwelling tradition and social
development. an economy that proves a more accented sedentary life of the
communities towards the period of the Late Eneolithic and the first phase of the
Early Bronze. practicing the agriculture. the appearance of some fortification
elements of the settlements and implicitly a concentration of resources. and, not
finally, subjective factors. almost impossible to be archaeologically proved. have
led to the constitution of the first tells of the Bronze Age. The phenomenon takes
proportion during the middle bronze. And this way of living is characteristic to the
respective period. Other climatic mutations would take place about 1500 BC. They
would have determined strong movements of some central European populations.
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Tbeir map of spreading superposes the old Vatina area. Wben the Late Bronze
started, tells from tbe plain zone gradually disappeared and new metal pieces
appeared, as well as a new burying rite and ritual - tbe ums fields.
4.
Comparison of tbe ceramic materials recently publisbed by G.
Crăciunescu and M. Nica în tbe soutb of Oltenia to tbose from Banat demonstrates
tbat it can nat be spoken about tbe presence of Verbicioara culture bere. But tbere
are only common elements tbat belong to tbe same background Gomea-Orleşti.
Strong în tbe beginning, tbese elements gradually disappear to reacb a totally
different evolution în the last phase of tbe Middle Bronze. Even if possible
Verbicioara imports exist în tbe soutb of tbe bistorical Banat, their number is kept
in tbe natural !imit of the intercultural contacts.
5.
Existence of at least two groups inside Vatina culture is an older idea
tbat M. Garafanin proposed even în the end of the '50. N. Tasic uses it again. He
considers Pancevo-Omoljaca group a western variant of Vatina culture.
Subsequently, it was named "westlicbe Variante der Vatin-Kultur" or "Sremer
Variante der Vatina-Kultur". Taking into consideration tbe strong relations tbat
exist in tbe eastem Slavonia and în Syrmium between early pbase of Vatina culture
and Mureş culture, Nives Majnaric-Pandzic considers tbat it can be spoken about a
Slavonian-Syrmiam variant of Vatina culture at tbat time. As I bave tried to
motivate bere, sucb an observation seems real to me. I would still add alsa tbe
comparison of tbe repertory of sbapes and decorations of some sites as tbose from
Comeşti (PI. III-V) or Foeni (PI. VI-IX) on one side, and Ljuljaci and Feudvar on
tbe otber side. In comparison to this group, tbe discoveries from tbe west of Serbia
from Dobraca, Jancici, Krstac and Kriva Reka, or Lugovi-Bent are evidently
different. We can mention bere tbe existence of a regional group. Even if tbe
arcbaeological material publisbed by M. Stojic îs nat numerous, it îs possible tbe
appearance of a new group in the Morava valley. In tbis case, Comeşti-Crvenka
group is nat tbe only regional manifestation of Vatina culture. It was added to
tbose from tbe eastem Slavonia and Syrmium, along tbe Danube (PancevoOmoljiaca) or from tbe Morava zone.
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LISTA

PLANŞELOR

Fig. l. Bronzul mijlociu în Banatul românesc.

Evoluţia cronologică şi

culturală.

PI. I. Moldova Veche "Ostrov". Ceramică.
PI. II. Moldova Veche "Ostrov". Ceramică.
PI. III. Comeşti "Dealul Comet". Ceramică.
PI. IV. Comeşti "Dealul Comet". Ceramică.
PI. V. Comeşti "Dealul Comet". Ceramică.
PI. VI. Foeni "Gomila lupului". Nivelul I. Ceramică.
PI. VII. Foeni "Gomila lupului". Nivelul I. Ceramică.
PI. VIII. Foeni "Gomila lupului". Nivelul II. Ceramică.
PI. IX. Foeni "Gomila lupului". Nivelul III. Ceramică.
PI. X. Ciuta "Cornul dealului". Ceramică.
PI. XI. Satu Mare "Weingarten". Ceramică.
PI. XII. Sânpetru German "Mânăstirea Bezdin". Ceramică.
PI. XIII Diniaş "Gomilă". Ceramică.
PI. XIV. Peciu Nou "În irigat". Ceramică.
PI. XV. 1-2: Peciu Nou "În irigat". 3-7: Cruceni "La sondă". 1-6 Ceramică;
7.

Piatră.

PI. XVI. Bronzul timpuriu în Banatul românesc: • 1. Foeni; 2. Parţa; 3.
Periam; 4. Stamora Germană: 5. Timişoara; 6. Uivar. 'Y l. Cenad; 2. Sânpetru
German . .A. l. Beba Veche; 2. Dudeşti Vechi; 3. Periam; 4. Sânicolau Mare; 5.
Semlac; 6. Valcani. • 1. Arad; 2. Foeni; 3. Giroc; 4. Gomea; 5. Valea Timişului.
PI. XVII. Cultura Vatina în România: • l. Aluniş; 2. Arad "Uzina de apă";
3. Arad "Bufniţi l"; 4. Băile Herculane; 5. Bocşa Vasiovei; 6. Carani; 7.
Caransebeş; 8. Cicir; 9. Ciuta; 10. Comeşti "Pustă=Râtul cu Peri"; 11. Comeşti
"Dealul Cornet"; 12. Cruceni "Pe drumul între Şagu şi Cruceni"; 13. Cruceni "La
Sondă"; 14. Curtici; 15. Cuvin; 16. Dubova "Peştera lui Climente I"; 17. Dubova
"Adăpostul lui Climente I": 18. Foeni "Sălaş"; 19. Foeni "Gomila lupului"; 20.
Frumuşeni; 21. Gad; 22. Gomea; 23. Grăniceri; 24. Horia, 25. Jebel; 26. Jupa; 27.
Liubcova; 28. Moldova Veche; 29. Parţa; 30. Peciu Nou; 31. Periam; 32. Satu
Mare; 33. Sânpetru German "Mânăstirea Bezdin"; 34. Sânpetru German
"Wolfsberg"; 35. Sicheviţa; 36. Silagiu; 37. Socodor; 38. Vinga; 39. Zimandu
Nou.
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THE LIST OF PLATES
Fig. 1. The Middle Bronze Age of the Romanian Banat. The chronological
and cultural evolution.
PI. I. Moldova Veche "Ostrov". Ceramic.
PI. II. Moldova Veche "Ostrov". Ceramic.
PI. III. Corneşti "Dealul Cornet". Ceramic.
PI. IV. Corneşti "Dealul Cornet". Ceramic.
PI. V. Corneşti "Dealul Cornet". Ceramic.
PI. VI. Foeni "Gomila lupului". 1'1 levei. Ceramic.
PI. VII. Foeni "Gomila lupului". 1'1 levei. Ceramic.
PI. VIII. Foeni "Gomila lupului". II"d levei. Ceramic.
PI. IX. Foeni "Gomila lupului". III'd levei. Ceramic.
PI. X. Ciuta "Cornul dealului". Ceramic.
PI. XI. Satu Mare "Weingarten". Ceramic.
PI. XII. Sânpetru German "Mânăstirea Bezdin". Ceramic.
PI. XIII Diniaş "Gomilă". Ceramic.
PI. XIV. Peciu Nou "În irigat". Ceramică.
PI. XV. 1-2: Peciu Nou "În irigat". 3-7: Cruceni "La sondă". 1-6 Ceramic; 7.
Stone.
PI. XVI. The Early Bronze Age of the Romanian Banat: • 1. Foeni; 2. Parţa;
3. Periam; 4. Stamora Germană; 5. Timişoara; 6. Uivar. T 1. Cenad; 2. Sânpetru
German. Â 1. Beba Veche; 2. Dudeşti Vechi; 3. Periam; 4. Sânicolau Mare; 5.
Semlac; 6. Valcani. • 1. Arad; 2. Foeni; 3. Giroc; 4. Gornea; 5. Valea Timişului.
PI. XVII. The Vatina culture in Romania: • 1. Aluniş; 2. Arad "Uzina de
apă"; 3. Arad "Bufniţi l"; 4. Băile Herculane; 5. Bocşa Vasiovei; 6. Carani; 7.
Caransebeş; 8. Cicir; 9. Ciuta; 10. Corneşti "Pustă=Râtul cu Peri"; 11.
Corneşti "Dealul Cornet"; 12. Cruceni "Pe drumul între Şagu şi Cruceni"; 13.
Cruceni "La Sondă"; 14. Curtici; 15. Cuvin; 16. Dubova "Peştera lui Climente
I''; 17. Dubova "Adăpostul lui Climente I"; 18. Foeni "Sălaş"; 19. Foeni
"Gomila lupului"; 20. Frumuşeni; 21. Gad; 22. Gornea; 23. Grăniceri; 24.
Horia, 25. Jebel; 26. Jupa; 27. Liubcova; 28. Moldova Veche; 29. Parţa; 30. Peciu
Nou; 31. Periam; 32. Satu Mare; 33. Sânpetru German "Mânăstirea Bezdin";
34. Sânpetru German "Wolfsberg"; 35. Sicheviţa; 36. Silagiu; 37. Socodor;
38. Vinga; 39. Zimandu Nou.
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PI. I. Moldova Veche "Ostrov".
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PI. II. Moldova Veche "Ostrov".

Ceramică.
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PI. III.

Comeşti

"Dealul Comet".

Ceramică
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PI. V.

Comeşti

"Dealul Comet".

Ceramică.
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PI. VI. Foeni "Gomila lupului". Nivelul I.
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PI. VIL Foeni "Gomila lupului". Nivelul I. Ceramică.
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PI. VIII. Foeni "Gomila lupului". Nivelul li. Ceramică.
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PI. IX. Foeni "Gomila lupului". Nivelul III.

Ceramică.
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PI. X. Ciuta "Cornul dealului".

Ceramică.
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PI. XI. Satu Mare "Weingarten".

Ceramică.
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PI. XII. Sânpetru German

6

"Mânăstirea

Bezdin".
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PI. XIII Diniaş

"Gomilă". Ceramică.
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Pl. XIV. Peciu Nou "În irigat". Ceramică.
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PI. XV. 1-2: Peciu Nou "În irigat". 3-7: Cruceni "La sondă".
1-6 Ceramică; 7. Piatră.
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PI. XVI. Bronzul timpuriu în Banatul românesc: • 1. Foeni; 2. Parţa; 3. Periam; 4.
Stamora Germană; 5. Timişoara; 6. Uivar. T 1. Cenad; 2. Sânpetru German. _.. l.
Beba Veche; 2. Dudeşti Vechi; 3. Periam; 4. Sânicolau Mare; 5. Sernlac; 6.
Valcani. • 1. Arad; 2. Foeni; 3. Giroc; 4. Gomea; 5. Valea Timişului.
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PI. XVII. Cultura Vatina în România: • 1. Aluniş; 2. Arad "Uzina de apă"; 3. Arad " Bufniţi l "; 4.
Băile Herculane; 5. Bocşa Vasiovei; 6. Carani; 7. Caransebeş; 8. Cicir; 9. Ciuta; IO. Comeşti
"Pustă=Râtul cu Peri"; 11 . Comeşti "Dealul Comet"; 12. Cruceni "Pe drumul între Şagu şi Cruceni";
13. Cruceni "La Sondă"; 14. Curtici; 15. Cuvin; 16. Dubova "Peştera lui Climente I"; 17. Dubova
"Adăpostul lui Climente I"; 18. Foeni "Sălaş"; 19. Foeni "Gomila lupului"; 20. Frumuşeni; 21. Gad;
22. Gomea; 23. Grăniceri; 24. Horia, 25. Jebel; 26. Jupa; 27. Liubcova; 28. Moldova Veche; 29.
Parţa; 30. Peciu Nou; 31. Periam; 32. Satu Mare; 33. Sânpetru German "Mânăstirea Bezdin"; 34.
Sânpetru German "Wolfsberg"; 35. Sicheviţa ; 36. Silagiu; 37. Socodor; 38. Vinga; 39. Zimandu Nou.
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THE DUPLJAJA CART AGAIN
Rastko Vasic

The recent activity in Belgrade "Summer in the National Museum" included
alsa a short-term exposition of the famous Dupljaja cart. It was an occasion to
discuss again this unique group, consisting of a cart, birds and an anthropomorphic
figure with bird's head. The Dupljaja cart belongs to the Bronze Age and the
village Dupljaja is situated in south Banat, a period and place with which aur dear
colleague Florin Medeleţ was mainly involved. Thus I find this theme mast
appropriate as my contribution to a Volume dedicated to him.
At the very beginning of the 20th century fragments of two clay carts and
anthropomorphic figurines were found in the village Dupljaja, in south Banat, and
sold to the historian Leonhard Boehm. He reconstructed two carts and somewhat
later sold one of them, with two wheels. a broken shaft and a figurine, to the Vr5ac
museum (PI. 111), while the other, with three wheels, birds. a circular lid and a
figurine with a phallus under a long dress (PI. 112), his son Karl sold to the National
Museum in Belgrade. Soon afterwards both carts were published in Starinar. 1 Jozo
Petrovic, publishing the Belgrade cart, gave a detailed description and identified
the male figurine in a Jang dress as Apollo Bellenus, the Celtic divinity of
vegetation and fertility. 2
Some twenty years later, Draga Garafanin, in a short study, discussed the
group from Belgrade again. ascribed it, an the basis of stylistic characteristics, to
the Middle Bronze Age Zuto Brdo-Dubovac group and identified the male fişurine
as the predecessor of a Greek divinity, Dionysos or Apollo Hyperborean. This
opinion was seriously criticised by the doyen of Serbian archaeology, Miloje
M.Vasic, who considered the cart fake. 4 He pointed to the doubtful integrity of
Karl Boehm, no parallels for the form of the cart and the incompetence of Draga
Garasanin in questions of mythology. He mentioned alsa that more recent research
clearly confirmed that both Dionysos and Apollo originated from the East and nat
from the North. Draga Gara5anin answered this critique with certain success but
said nothing about the eastem origin of the two divinities. 5
At the same time, the legitimacy of the Dupljaja cart was confirmed by two
German scholars, Ernst Sprockhoff and Georg Kossack. Sprockhoff, nat only
stated that the figurine represents a Sun God, but that this is Apollo Hyperborean,
who is flying in his Swan chariot from the land of Hyperboreans, în the North, to
Delphi, in the South, bringing new laws to the Greeks. According to Kossack7 the
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birds puii the wagon, through or over water. to a region where life circles finish.
The Sun travels over this region. connected with the cart through a circle - sun
symbol - incised on the upper surface of the cart. According to Kossack, the figure
itself was not necessarily a representation of the Sun God but perhaps one of his
initiated servants.
Since then, the Dupljaja cart has been published and discussed on many
occasions, in scientific and popular papers where these opinions were repeated or
varied. 8 Milutin Gara5anin in his "Praistorija na tlu SR Srbije" 9 and in "Praistorija
jugoslavenskih zemalja" 10 , two books, which represented in a certain way the
official attitude of Serbian archaeology, supported the assumption by Draga
Gara5anin and Ernst Sprockhoff that it is most probably Apollo Hyperborean,
basing it on the cart, sun circle, water birds and the male divinity in a female dress.
Bogdan Brukner in "Praistorija Vojvodine" 11 was less specific and closer to
Kossack's opinion explaining the group as a composite symbol of movement and
travel, combining divinity or heros with birds and cart. Foreign archaeologists also
expressed various opinions about the Belgrade cart. The identification with Apollo
Hyperborean has been mainly refuted and the figure connected in general with the
Bronze Age Sun God. 12 Amang others, Albrecht Jockenhoevel, considering the sun
and birds to be the main symbols of the Bronze Age, assumed that the sun
symbolizes a complex vegetation cult where it has a central place while birds can
be connected with transport of souls to the Jenseits. 13 The cart and its construction
have also attracted special attention as the oldest example of a ceremonial wagon,
14
which will become very popular in the Late Bronze Age. Doubts about its
15
authenticity were rarely expressed.
In spite of all these opinions a number of question conceming the Dupljaja
cart remained unanswered. Without aiming to salve all the riddles that this unique
object poses, I will take the liberty to mention at least some of these questions.
First, where was it found? Milutin and Draga Garafanin in "Arheoloska
nalazista u Srbiji" proposed that the two carts were found in a vineyard, where
some Zuto Brdo-Dubovac pottery was discovered, south-east of the site "Grad",
which is situated south-west of Dupljaja. 16 In "Praistorija jugoslavenskih zemalja"
Milutin Garafanin stated, however, that the site was "Grad" .17 On the other hand,
Djurdje Boskovic 18, who proposed an interesting but questionable reconstruction of
the !id found together with the carts, cited Felix Milleker's letter where he mentions
the bank of the river Karas, north of Dupljaja, as the place where these fragments
were found. It is also known that fragments were not found at the same time but on
severa! occasions at the same site.
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The second question concerns the context in which they were found. Was it
a cult area in a settlement - a sacred enclosure -. or a grave? If they were found in a
settlement, in an area or architectural construction dedicated to cult. there is some
chance that the figure represents a divinity. which performs its sacred round with
the help of the inhabitants. Then this divinity related to fertility and vegetation
could alsa have been connected with the sun. If it was a grave. it is possible that the
figure represents a shaman or magician who was buried there and who travels on
the bird wagon to eternity, to the land of no return. Almost all bronze carts with
birds from the Late Bronze and Early Iran Age were found in graves, with the
ashes of the dead, which would support this suggestion to a certain excent. 19 The
head in bird or animal form could, perhaps. in this case. be a mask which the local
magician carried during the rituals. Both questions. however, remain open.
Then there is a question of the group itself. The group was reconstructed at
the beginning of the century but due to the lack of parallels at that time. many
details were done arbitrarily. It is difficult to say which parts are original and which
have been added.
The construction of the cart with three wheels is mast unusual and
suspicious and has no direct parallels. 20 The shafts and wheels were reconstructed;
the shafts were executed very rudely unlike the wheels which were made relatively
precisely, so one cannot be certain whether the cart originally had three or faur
wheels. The bird heads seem to be original and on account of the finish of the
beaks and necks can be identified as ducks and nat swans 21 • How they were pulling
the cart is not clear.
The statuette too appears tobe the work of some primitive and inexperienced
dilettante. This is particularly emphasized by the empty spaces between the body
and the arms, which did not appear on any other Bronze Age figurine in the Middle
Danube valley. 22 Zagorka Letica divided all the statuettes from this region into
three groups: the central and eastern group. connected with the Zuto Brdo/Garla
Mare group, with closed compact bodies. where arms were joint to the body
without leaving space in between, 23 and the western group - Syrrnian/Slavonian with arms cut clase to the shoulder so that the entire figure has the form of the
letter "T". 24 The upper part of the body of the Dupljaja statuette was originally
either typically rounded, similar to the figurine on the cart in the Vrsac museum, or
had arms cut clase to the shoulder, similar to that from Dalj. 2s It could, thus,
belong either to Letica's western or central group.
The decoration of the dress is tao regular and monotonous in comparison
with that on other Zuto Brdo/Garla Mare statuettes. It contains hatched triangles
and stamped concentric circles disposed regularly, without the characteristic
tendency towards horror vacui. Decoration on the Zuto Brdo/Garla Mare statuettes
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is more varied and versatile. It contains. true. hatched triangles and concentric
circles. but also many other elements. straight and curved lines. dots. spirals,
circles etc. which fiii the surface without order or exact plan; a wish to fiii the
entire space on the dress is noticeable. 26 If our statuette did not originally contain
any other decoration but circles and triangles. then it could be compared again with
the figurine from Dalj and suggest perhaps an early date within the development of
the Zuto Brdo/Garla Mare plastique. On the Dalj idol decoration is more richly,
vividly and irregularly represented but triangles and circles also dominate. 27
Jewelry, which is represented, includes two torcs. bracelets with spiral ends
and a comb-like ornament on the back. One of the torcs. a large one, placed loosely
around the neck and falling on the breast, has large spiral ends. It seems that it
belonged to the original decoration of the figure. This torc shape also seems, to
have been a sign of prestige for the persan who carried it. Bernhard and Alix
Haensel published a similar torc with large spiral ends, found in a Late Bronze Age
hoard in Grossoemer, Germany. and indicated as a parallel the torc on the Dupljaja
statuette. 28 They underlined that this object had a special role and was carried only
on special occasions. The figurine from Dupljaja most probably represented a
special persan, such as a shaman, priest or perhaps a divinity. The other torc with a
double spiral at the ends was placed tightly around the neck. It has no parallels up
to now. although diadems of similar shape from the Early Iron Age were found in
Slovakia. 29 The original representation of this jewelry piece on the statuette could
have been somewhat different. The same goes for the spiral represented near the
hand, which was interpreted as a bracelet with two opposite spiral ends, a form
which was in use for a long time, but particularly characteristic of the Middle
Bronze Age. 30 The interpretation would be plausible if we were sure that all details
represented belonged to the original decoration. Finally, the jewelry piece on the
back of the figure is a primitive representation of a comb-like pendant, which was
also characteristic of the Middle Bronze Age. 31 Uncertainties in the modem
execution possibly resulted from ignorance of the original form. The conservator
was only using lines which he could still see.
So, for the moment one can say with certainty that fragments of two clay
carts with ducks and figurines were found in Dupljaja. They belong most probably
to the Middle Bronze Age and can be to a certain extent connected with the Zuto
Brdo- Dubovac group. lt is possible that the cart was one of the earliest carts pulled
by ducks and the statuette was earlier than most of the richly decorated Zuto Brdo
statuettes. An early date for clay carts with birds is confirmed by fragments of a
clay cart and birds found in Boeheimkirchen, Niederoesterreich, dated also to the
Middle Bronze Age 32 • lt is also possible that our group could be connected with
the veneration of sun and birds in the Bronze Age.
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The Dupljaja cart has not been studied properly up to now. so in the future
one could expect that a detailed and thorough analysis. including possibly chemical
probes, will be undertaken in the National Museum of Belgrade. lt will. hopefully,
provide answers to at least some of the many unanswered questions. conceming
this strange group. Up to then. in considerations of the Dupljaja cart many
elements. as the construction of the wagon. the form and the meaning of the
figurine, decoration of the dress and even the much discussed phallus should be
dealt with extremely cautiously.
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ILLUSTRA TIONS:
Fig. I. The Dupljaja cart in the Vrfac museum.

Fig.2. The Dupljaja cart in the National museum in Belgrade.
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Fig.I. The Dupljaja cart in the Vrsac museum.
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Fig.2. The Dupljaja cart in the National museum in Belgrade.
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IN LEGĂTURĂ CU ÎNCADRAREA
CRONOLOGICĂ A SITULELOR DE TIP KURD
DE LA BRÂNCOVENEŞTI, JUD. MUREŞ
Tudor Soroceanu

Cuvinte cheie: situle de tip Kurd, epoca târzie a bronzului, epoca
bazinul carpatic, schimburi în cadrul Europei, ornamentare cu staniu.
Prezentul articol' este al treilea dintr'o serie pe care am dedicat-o în special
problemelor cronologice ridicate de bronzurile mileniului prescitic. 2 Efortul
principal s'a îndreptat asupra redatărilor unor bronzuri plasate în epoci sau
perioade cu care nu aveau nici o legătură. In cazul de faţă, noua plasare în timp a
situlelor de la Brâncoveneşti a impus şi examinarea unui context cultural relativ
inedit faţă de rutina anterioară. Inclusiv autorul rândurilor de faţă a avut de luptat
cu acest viciu al rutinei. prezent şi în ştiinţă. fără îndoială şi în studiul preistoriei;
unul din rezultatele obţinute. sperăm pozitive, este şi studiul de faţă. 3
hallstattiană,

*

'Pentru sprijinul ştiintilic neprecupe\it, autorul este adânc recunoscător colegilor Clarissa Belardelli, Nikolaus
Boroffka, Sabine Gerloff, Alessandra Giumlia-Mair, Florin Gogâltan. Alix

şi

Bemhard

Hănsel,

Barbara Horejs,

Raiko KrauB, Fulvia Lo Schiavo, Dirce Marzoli, Carola Metzner-Nebelsick, Zsolt Molmir, Cristiana Morigi-Govi,
Claudia Pankau. Dumitru Protase, Mihai Rotea, Volker Wollmann. Traducerile din limba
domnişoarelor

Szilvia Guba und Emese Apai, cele din limba

Prin mijlocirea binevoitoare a colegilor F. Gogâltan

şi

engleză,

ca de obicei,

soţiei

maghiară

le datorez

mele, Alina Soroceanu. -

M. Rotea, desenele au fost realizate de doamna E. Chira.

Soroceanu 1998. 233-251 (bronzuri romane considerate ca produse ele epocii bronzului); Soroceanu/Medeleţ

2

1999, 181-213 (redatarea
schimbări
3

de plasare

lanţului

cronologică

de la Moldova Veche cu aproximativ 500 de ani mai târziu); pentru alte

(vase de aur, depozitul de la Buza etc.) s. Soroceanu, în

pregătire.

Autorul prezentului studiu a fost unul dintre primii specialişti care au văzut situla proaspăt restaurată ( 1977) şi au

avut ocazia
106).

să

Această

publice situla

,,redescoperită"

republicare a fost

până

acum

prin

luată

măiestria

restauratorului J. Korodi (Soroceanu/Buda 1978, 104-

în considerare doar de A. Mozsolics (1985, 49).
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Comuna Brâncoveneşti 4 se află pe malul drept al Mureşului, în locul unde
acesta, ieşind din defileul Deda-Topliţa, îşi lărgeşte valea şi intră în câmpia
Transilvaniei (Pl.1/1). Locul de descoperire se găseşte la aproximativ 1 km NNE de
castrul roman. respectiv de castelul Kemeny (Pl.112), el nemaiputând fi localizat cu
exactitate. Este vorba de o albie în care curge de obicei puţină apă. situaţie care se
schimbă radical în cazul unor precipitaţii abundente. 5 Cele două vase,
6
asemănătoare ca formă, au fost descoperite, foarte probabil. cu puţină vreme
7
înainte de Mai 1885 şi erau - conform descrierii. întregi. cel mai mare 8 fiind
deteriorat de păstorii care făcuseră descoperirea. 9 Nu au fost întreprinse cercetări
ulterioare la locul descoperirii. fapt pe care îl regretă deja F. Kovacs; mc1
10
cercetările modeme nu au putut contribui la înlăturarea acestei lacune.

4

Numele românesc vechi este leciu. cel maghiar (Maros) Vecs/Vets. cu varianta germană Wetsch. Nu ni se pare
presupunerea că denumirea Wecheu/Veech, amintită penb11 prima dată la 1228. ar deriva din românescul

convingătoare

leciu (ProtasetZrinyi 1994, 79), care de altfel nu este prezent în documente decât după 1733/1750, ca Jacs/lecs (vezi Suciu
1%7, 106; Lazăr 1995, 303). Varianta Jeciu nu se găseşte nici pe prima hartă de perete ('"cu nume româneşti") a României
reîntregite (1919).

Dacă

numele românesc Ieciu ar fi fost forma

toponimică primară,

atunci numele românesc dat mai

târziu (Brâncoveneşti, adesea şi Brîncoveneşti), care este penb11 regiunea respectivă total anistoric, nu ar fi fost necesar.
scomunicare amabilă D. Protase (scrisoare din I O. Februarie 2003). - Până în momentul de faţa ne-a fost imposibil să
găsim
6

o hartă pe care să figureze hidronimicul „Pârâul de la Cetatea Fetei" în vreuna din limbile locului.

Dacă că situlele ar fi fost ornamentate la fel, aceasta ar fi contrazis constatările ulterioare (Roska, Soroceanu/Buda usw.).

Cercetări

recente, executate în primul rând de d-na Doina

Boroş, chimistă

la Laboratorul zonal al Muzeului

Naţional

de

Istorie a Transilvaniei din Cluj, au dat de asemenea rezultate negative. - Trebuie subliniat că. cuvântul maghiar: nWitdzatU
se poate referi atât la forma, cât şi la decoraţia unui vas (E. Habisz. Ungarisch-<leutsches Handwărterbuch, Budapest
1991 ). De altfel, F. Kovacs,

căruia

nu i-a

scăpat

nici formarea unei patine extrem de

subţiri.

ar fi observat

fără îndoială

'"decorarea asemănătoare" şi ar fi notat-o în mod expres.
7

Rusu 1972, 4S4 presupune că situlele ar fi fost descoperite înainte de I 882, fără să se refere la vreo sursă anwne. Pentru

că e
8

vorba de un manuscris neprelucrat penb11 tipar, poate fi vorba şi de o greşeală de dactilografiere.
Vezi raportul lui F. Kovacs (anexă); e vorba de situla mai mare. care nu este aşadar deteriorată din vechime, cum s'a

presupus acum

câţi va

ani (Gogâltan 199 I, 18; Gogâltan ·1993, 8); detericririle antice sunt de

discutate (ibidem).- Se poate lua în considerare - ca ipotezA de lucru
Brâncoveneşti şi

pe analogia de la PllspClkladany -

deteriorarea mult mai

accentuată

şi

bazată

pe

diferenţa

de

altă natură şi

mărime

au fost deja

dintre situlele de la

depunerea una în interiorul celeilalte, ceea ce ar explica eventual

a situlei mari, cu ocazia descoperirii. ln schimb nu ne este permisă nici o presupunere

privitoare la depunerea într' o anumită pozi\ie a situlelor noastre.
1..a Tegbis I 887, 87 nr. 141 e vorba deja de tăierea câtorva copaci (cf. infra).

9

10

Protase./Zrinyi 1994, 81: ,.Aici trebuie să men\ionăm că în malul abrupt al şanţului de eroziune amintit - după cercetarea

efectuată

de noi - nu am

găsit

nici un fel de resturi arheologice, iar o

întreprins, considerând că aceasta ar fi fost îngreunată de

săpătură

existenţa pădurii

tinere

şi

de verificare în zona
dese (vezi

şi

amintită

nu am

scrisoare D. Protase, din

10 Februarie 2003). - Faptul că pădurea arăta cu totul altfel în 1885 şi în 1994 ne dovedeşte că, de la găsirea situlelor, a
avut loc o defrişare

masivă,

nefiind adusă la cunoştinta arheologilor, cu această ocazie, nici o descoperire.
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Sursa de bază pentru condiţiile de descoperire este publicarea iniţială a lui
Ferencz Kovacs (Pl.1/3, anexa); în mod surprinzător, ea nu a fost luată în
considerare nici de către J. Hampel 11 • nici de M. Roska 12• Acest fapt a dat naştere
unor localizări imprecise 13 sau chiar greşite 14 a celor două vase de bronz. Plasarea
corectă în teren a descoperirii. indicată de G. Teglas 15 şi I. Marţian 16 sau chiar de
savanţi ca V. Pârvan, 17 a trecut neobservată. Roska se corectează fără să-i ia în
seamă. nevalorificând nici măcar atunci condiţiile de descoperire bine cunoscute. 18
Aşa se explică faptul că P. Patay, chiar după trecerea câtorva decenii,
pretinde că „nu era cunoscut faptul că situlele proveneau de la Brâncoveneşti» 19 .
Datele principale. mai ales cele din publicaţia originală, au fost valorificate de cei
care au săpat castrul roman. 20
După descoperire, situlele au ajuns. rând pe rând, din colecţia baronului K.
Kemeny în cea a contelui D. Teleki. şi mai apoi în cea a Muzeului Naţional
Ardelean, în Decembrie 1918, pentru a fi preluate mai târziu de autorităţile române.

*
11

Hampel 1896, 167. ln perioada respectivă J. Hampei era editor al revistei în care apărea prezentarea lui F.

Kovacs.
12

Roska 1928, 244sqq .. unde (ibid. 247) citează acelaşi volum (Wosinszky, ArchErt 5. 1885) pentru situla

de la Kurd (depozitul nr. I).
13

Hampel 1896, 167: „două găleţi mici, care provin probabil din împrejurimile oraşului Maros-Vasarhely [Tg.

Mureş] şi care-aşa
14

se pare - au ajuns în colec\ia baronului Kalman Kemeny."

Ca Tetetlen. la Roska 1928. 244sqq„ urmat la câţiva ani de Pittioni 1938, 195: Willvonseder 1940. 8 fig. 3, vezi

însă

deja Pârvan 1926, 309: Nestor 1935, 47-48.

51°egl:is 1887, 87 nr. 141: „Llngă Vecs, cu ocazia tăierii unor copaci. au fost scoase la lumina zilei două frumoase

1

vase de bronz. care au fost publicate de F. Kovacs în AE 1885.". 17 ani mai târziu, Teglas le prezintă deja drept
coifuri de la
16

Brâncoveneşti,

cf. infra (Teglas 1902, 23).

Marţian 1909. 338 nr. 439: Marţian 1920, 23 nr. 353 (simplă menţiune, Kovacs 1885 fiind însă citat).

17

Pârvan 1926. 309. 677, 756-757, 770 (Kovacs 1885 este citat).

18

La Roska 1932, 542 localizarea e corectată. doar pe harta de răspândire de la p. 543 Brâncoveneştii sunt

confundaţi
redacţiei

cu Susenii,

greşeală

notificată încă

o dată, într' o

situle au fost

găsite

[greşeala] să
19

pe care Roska 1942, 352 harta XVIII o înlătură

revistei Dolgozatok Szeged atât de

importantă.

scurtă notiţă anonimă. datorată

în Marosvecs.

Această

îndreptare a

încât corectarea

fără

comentarii. - Problema a părut

întreprinsă

de Roska 1932 a fost

probabil lui Buday (Tetetlen 1931, 234: „„„Cele

făcut-o

Roska „„

însă

noi

considerăm

două

necesar, ca ea

fie corectata şi în revista noastră.".

Patay 1990, 2.

20

Foarte pe scurt la Paulovics 1944, 25-26, de curând in extenso - cu unele mici inadvertente - la Protase/Zrfnyi
1994, 79-80.
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Descrierea materialului. Situla mai mică, decorată (PI.III-VI; Pl.VII/l) este
cea mai bine păstrată. Cele două bucăţi de tablă care formează corpul au fost prinse
una de cealaltă cu opt nituri, iar cu 18 nituri a fost fixat de corp fundul iniţial; prin
înlocuirea acestuia a apărut un nou şir de nituri mai mici şi mai grosolan executate
(30 de nituri şi trei ştifturi). Reparări de mai mică anvergură au fost executate în
diferite perioade de utilizare şi în diferite locuri de pe situle (PI.III-IV, VII).
Ornamentarea, care acum este de culoare neagră, constă - privită de sus în
jos - din următoarele registre: - l) un rând de triunghiuri cu vârful în sus, plasat pe
gât. - 2) pe umăr se află o bandă lată, orizontală. care acoperă şi porţiunea
„ondulată". - 3) Un rând de triunghiuri cu vârful în jos. - 4). Grupe de benzi scurte
(11) plasate oblic şi separate de triunghiuri - 5). Vezi nr. 1; - 6). Vezi nr. 321 ; - 7).
Vezi nr. 4; - 8). Rând de triunghiuri ca nr. 1 şi 5: - 9). Rândul de triunghiuri amintit
se continuă cu o suprafaţă de aceeaşi culoare, care acoperă partea dinspre fund,
întregită, netrecând însă pe fundul propriu-zis. 22 Trebuie meţionate sârma de bronz,
care întăreşte buza vasului şi cele două ondulări ale tablei, de sub gât. - H 48 cm,
diam. gurii 42 cm, diam. maxim 46,4 cm, diam. fundului 21 cm, grosimea tablei ca.
0,1 cm (PI.III-IV, VIl). 23 - MITr, Cluj, nr. inv. IV 1872.
Situla mai mare, nerestaurată, (PI.V-VI) este neornamentată, relativ prost şi
cu lipsuri păstrată, deteriorările provenind mai ales de la descoperitori. Cele două
foi de tablă ale corpului sunt prinse una de cealaltă cu nituri, din care se păstrează
11: cel mai de jos face parte din seria de 24 de nituri care leagă corpul de zona
fundului vasului. Benzi din tablă de bronz întăreau legătura dintre peretele vasului
şi porţiunea orizontală a fundului. 24 - H păstrată ca. 48 cm, H estimată 55-60 cm.;
diam. fundului ca. 27 cm. - MITr, Cluj, nr. inv. IV 187325 •

*
21

Aşa cum observa Roska (1928. 251 ). la registrele

orizontală,

în sensuri diferite, în

aşa

fel încât din

5 şi 6 e vorba de şiruri de triunghiuri uşor deplasate pe

această

combinalie se

naşte

o

bandă

în zigzag, cu un duct destul

de neregulat.
22

Registrele 8-9 ar putea fi de asemenea considerate ca o unitate, de ex. ca un rând de triunghiuri, care marchează

marginea de sus a
executat
23

părţii

inferioare a vasului. actualmente

ornamentaţia. îngăduie totuşi

în

legătură

ale celui care a

cu nr. 3-7.

după

Gogâltan 1991, 12 fig. I: 13 fig. 2, ele ar avea o înăltime de peste 63 cm.

E vorba de reaparaţii ocazionale şi nu de o ,,reparaţie capitală" a fundului (cu benzi ce au, aproximativ la

jumătatea

mai
25

pregătitoare

cu negru. Inciziile

degrabă

ln unele publicaţii, scările indicate pentru ilustraţie produc confuzii: după Petrescu-Dîmboviţa 1978, pi. 86 8,1-2,

ambele situle ar fi înalte de 27 cm.:
24

acoperită

ca registrul 8 să fie pus mai

puţin

lungimii, discuri ornamentate, ca de ex. la fundul de la Buza, vezi Soroceanu/Buda 1978, I 00)
la situlele Kurd din Anglia, cf. Hawkes/Smith 1957, 133 fig. I sqq.; Gerloff 1986, fig. !Oii).

Ambele nr. inv. sunt incorecte la Florescu 1980, 125 nr. 507 şi Gogâltan 1991, 17-18.
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Situlele de la Brâncoveneşti fac parte dintre cele mai citate piese de
bronz transilvănene din epoca hallstattiană. ceea ce implică necesitatea unei
priviri de ansamblu. In afară de publicaţia iniţială a lui F. Kovacs. care le
26
defineşte. în spiritul timpului, drept vase etrusce, nu există decât puţine
articole importante pentru materialul propriu-zis. Primul îl datorăm lui M.
Roska, 27 care datează depozitul de la „Tetetlen/Brâncoveneşti" pe baze
stilistice 28 şi tipologice nu înainte de sec. IX-VIII î. Chr .. deci în faza de
dezvoltare tipologică a săbiilor cu antene. 29 Următoarele contribuţii
importante sunt aduse de M. Rusu. 30 care propune o datare în HaAl 31 pe baza
constatării lui că situlele de tip Kurd din Transilvania se găsesc în depozite
tipice acestei faze. 32 Acestei viziuni cronologice îi rămâne credincios în mod
permanent. 33 Şi în lucrările lui M. Petrescu-Dîmboviţa, 34 datarea în HaAl este
considerată de la sine înţeleasă. 35 T. Soroceanu şi V. Buda publică ca anexă a
depozitului de la Buza, în afară de cazanul cu ataşe cruciforme de la Tetetlen,

Vezi în anexă traducerea completă.- Despre viaţa şi opera lui F. Kovacs, vezi Szinnyei 1899, 1218-1220. lmpresionanta
a lui F. Kovacs a fost donată la sîarşitul sec. al XIX-iea gimnaziului romano-catolic din largu-Mureş
(vezi Maros-vasarhelyi 1900) şi constiiuie nucleul iniţial al colecţiei de arheologie a muzeului judeţean Tg. Mureş.
27
Roska 1928. 244-256. fig. 1-2 (prima ilustrare a situlelor. ca provenind, cu oarecare reticenţă. de la Tetetlen, cf. ibidem
p. 253); Roska 1932. 542 nota I nr. 64, 543, 545 (corectarea locului de provenienţă. dar cu cartarea greşită).
28
Roska 1928. 255-256: „la fel ca situlele, şi caz.anele de gătit vădesc o execuţie mai simplă".
29
Un argument şi mai hotăritor, adus de el, peonu datarea târzie a întregului depozit ar fi sabia cu antene, redată prin
incizare la capătul brâului de la Tetetlen. Asemănarea formală este fără îndoială remarcabilă, existând şi pe alte brâuri
asemenea reprezentări (Chotin, vezi Mozsolics 1973, pi. 2. I. mai ales Id.). Inconsistenţa argumentaţiei a fost observată
încă de Willvonseder ( 1935. 223sqq.), care a demonstrat anterioritatea clară a brâului.
30
Rusu 1972. 484, pi. 19.1-2. El adună penbU orima dală literatura de bază. preluată. împreună cu câteva greşeli. de M.
26

colecţie arheologică

Petrescu-Dîmboviţa.

"Rusu 1963. 187 nota 30, 207 nr. 12.
32
Atunci, ca şi acum. singura situlă fragmentară de tip Kurd (HaA I) - de altfel cu elemente tipologice nu exagerat de
caracteristice - provine din depozitul de la Guşteriţa li. Toate celelalte nu sunt decât "consnucţii" lipsite de suport
tipologic (cf. infra).
"Rusu 1981, 381 nr. 16 (hartă), 396 nr. 16 (lista depozitelor din faza HaA I); Rusu/Clliţu 1982, 39 harta 16; 40 lista nr. 16.
34
Petrescu-Dîmbovita 1977, 86 (catalog), pi. 124,1-2; Petrescu-Dîmboviţa 1978, 116 nr. 122 (catalog), pi. 86 B, 1-2.
Peonu că lucrarea temeinică a lui M. Rusu (1972) a rămas netipărită, aceste descoperiri au fost aduse la cunoştinţa
publicului ştiinţific îndeosebi prin monografiile lui M. Petrescu-Dîmboviţa (1977; 1978), ceea ce este înnucâva regretabil,
penbU că ele nu reprezintă decât o dublă scădere a calităţii ilustraţiei (vezi fig. 3).
3
'Deja la Petrescu-Dîmboviţa 1976, 494 nr. 13; 493 harta 2 (HaAI).
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Ungaria, 36 doar situla decorată de la Brâncoveneşti, 37 datarea fiind indirectă şi
neclară. La câţiva ani după aceea, F. Gogâltan publică situlele încă o dată, 38 datarea
în HaA 1 rămânând axiomatică. 39
Publicaţiile enumerate reprezintă, mai ales cele dinainte de restaurare. baza
pentru toate ilustraţiile şi teoriile ulterioare privind situlele în discuţie (Pl.11). 40
Separat trebuie subliniată importanţa documentaţiei lui H. Mtiller-Karpe; deşi nu a
publicat nici o ilustraţie, desenele din timpul călătoriilor de documentare din
România arată că ornamentele erau, şi înainte de restaurare, întrutotul vizibile. 41

36

Aceasta esle una din piesele de bronz pe care Roska le-a prezentat initial ( 1928), împreună cu situlele noastre. ca pe un

singur şi unitar ansamblu arheologic: „tezaurul de la Tetetlen". „lmprumutat" de

căire

Muzeul National din

Bucureşti

la

înfiin\afea acestuia, cazanul a fost expus, în ciuda avertismenlelor ştiintifice, ca o piesă a depozitului de la Sângeorgiu de
Pădure.
37

şi

Soroceanu/Buda 1978. I 03 fig. 5-6 (primul desen al decoratiei complete. relativ imprecis şi prea stilizat, precum
fotografia situlei

după

restaurare), 105 nota 32. lbid., 105-106, analizele chimice ale compozi\iei tablei de bronz

[D. Ruse). cu care ocazie „motivele ornamentale negricioase" au

rămas

- în mod cu totul regretabil- neluate în

considerare.
38

Gogâltan 1991, mai ales 12-13 cu fig. I= situla ornamentată. 2 =situla neornamentată; 17-18 (exclusiv Petrescu-

Dîmbovita 1977 ca bibliografie); Gogâltan 1993. 7-11 cu fig. 1-2 =situla
Important era

însă

faptul

că

se discutau pentru prima

dală

ornamentată;

3-4 =situla

neornamentată.

problemele tehnologice legate de vasele de metal din

Transilvania.
39

Gogâltan 1991. 12- 13.

40

1n afară de prima fotografie după restaurare, la Soroceanu/Buda ( 1978), a fost publicată o documentare

fotografică-

de tot mai

bună

calitate - la R. Florescu, Metalurgia, Comori (M. Rotea)

şi

C. Kacs6 (vezi mai jos

citatele exacte).
41

Pusă cu amabilitate la dispozi\ia autorului de căire prof. H. Milller-Karpe. Călătoria lui de studii în România a

avut loc în anii '60. deci cu mult înainte de restaurarea situlei.
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Incercări de încadrare cronologică şi culturală ale situlelor datorăm lui V.
42
Pârvan, care le datează indirect43 sau direct44 între 1000 und 900 v. Chr. (HaB 1),
lui G. Lindgren, 45 K. Willvonseder. 46 G. v. Merhart, 47 Ks. Vinski-Gasparini 48 şi lui
B. O'Connor,49 care le apropie nemijlocit de exemplarele din Anglia. datându-le
mult mai târziu decât obişnuit. 50
Ocupându-se de situlele de tip Kurd din HaA-B, P. Patay încadrează
exemplarele de la Brâncoveneşti în varianta Hosszupalyi. datându-le în
(HaA2)/HaB 1.51 opinii preluate de S. Hansen, 52 parţial S. Gerloff (cf. infra) şi K.
Jankovits, 53 dar şi puse în discuţie. nu îară motive, de către S. Gerloff54 sau F.

42

Pârvan 1926, 309, 677. 756-757. 770 (ca Vecs).

43

Pârvan 1926, 308-309 („începutul bronzului IV român").

44

Pârvan 1926, 677 (situle doar din depozitele bronzului IV, exemple: Guşterita li şi Hajdubosziirmeny). vezi şi

rezumatul francez (ibid„ 756-757).
Lindgren 1938. 77 nota. 76 (descoperirea e doar pe scun amintită. dar încadrată cronologic). - El este de părere că tipul

45

ipoteză

Kurd trebuie încadrat timpuriu, în fazele 111-IV (p. 78),
Brâncoveneşti

pentru care oferă mai multe exemple, printre care şi

(p. 77).

46

Willvonseder 1940. 8 fig. 3 (situla nr. I. ca provenind de la Tetetlen).

47

v. Merhan 1952, 69, pi. 16, 5-5b; 8 (cu hană de răspândire)

48

Vinski-Gasparini 1968, 3. 6, 15. 25. 16 fig. I (din greşeală "Marosvecs în Transdanubia"). - Vinski-Gasparini

1968. 15, 25

(după

separarea unei grupe databile aproximativ în HaAI. situlele de la «Marosvecs»

împreună

cu

cele de la Jaszkarajeno, Hosszupalyi sunt datate destul de difuz în „faza veche a culturii câmpurilor cu urne";
„acestei epoci" îi sunt atribuite şi exemplarele de la Cerrnozisce şi Lukavac. din „faza finală a perioadei HaA2").
49

0'Connor 1980. 191-192.

50

0'Connor ( 1980. 192) resimte deja nevoia: ''The Brincovenesti buckets do noi appear to have been associated

with other types and their date might be later than that of other. smaller Kurd buckets from Transylvania."
lnforrnatie
51

epistolară suplimentară

Octombrie 2003.

Patay 1979, 69 nr. 16-17, 77; Patay 1981a, 318 cu nota 7; 321, 323. 324; fig. nr. 16-17; Patay 1981b, 422-423; Patay

1990,3740.
52

Hansen 1994, 122 (mai recent de HaAI); Hansen 1995, 75 cu nota 31 (datare generală în HaA).

53

De ex. Jankovits 1999, 110-111; vezi în schimb Jankovits 1996. 320 fig. 9 nr. 43; Jankovits 1998, 505: „Situlele de tip

Hosszup:ilyi au venit [din Italia) - judecând

după

descoperiri - prin Transilvania

Marosvecs în Câmpia ungaii în perioada HaA2." (sic!). Faptul
Austria, Slovacia, pare

să-i

că există

/două

situle de la Brincovinesti)

situle de tip Kurd, diferit databile. în Elvetia,

fie autoarei indiferent. ln alt pasaj (Jankovits 1999, 110 cu nota 37) ea pretinde că Patay ar fi

luat în considerare o datare exclusivă HaA2 pentru varianta Hosszupalyi. ceea ce nu corespunde nicidecum adevărului. Cu
asemenea metode se poate demonstra orice.
54

Ea presupunea cu multă pertinentă (Gerloff 1986, 104), că fundul de vas de la Buza apartine unei situle Hosszupalyi,

care ar supravieţui

şi

în HaB I, datare pe care o propune şi pentru depozitul de la Buza. Chiar dacă,

după părerea noastră,

acesta se datează şi mai târziu, important în argumentarea ei ni se pare ,,ruperea" unor situle de tip Kurd

transilvănene

de

cadrul traditiooal HaA I.
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Gogâltan. 55 După părerea noastră. ipoteza lui P. Patay are o valoare strict
tipologică, fiindcă exemplele sale pentru aşa-numita variantă Hosszupâlyi se
datează din HaAl până în HaB 1, iar exemplarele transilvănene, cu excepţia celor
de la Brâncoveneşti, nu sunt situle de tip Kurd reconstruibile în mod sigur. 56 In
57
legătură cu Brâncoveneştii se găsesc diferite opinii şi la A. Mozsolics, P.
58
59
60
Schauer, S. Hansen şi C. Metzner-Nebelsick.

55

Clasificarea lui P. Patay nu este pe nedrept criticatll de unii colegi: Gogâltan 1991, 14-17.

56

Nu contestllm faptul că situlele de tip Kurd nu ar fi în sine imposibil de subîmpărţi! din punct de vedere tipologic şi

cronologic, ci
împărţire clară

că

suportul metodologic este neaşteptat de şubred. Nu ne este oferitll nici o planşă tipologică, nici o
a variantelor şi nici o corelare mai detaliatll. cu contextele descoperirii şi cu datllrile propuse, ceea ce se

reflectll negativ şi în

cartările

deja existente. Un alt punct îndoielnic în argumentarea sa este luarea în considerare doar a

exemplarelor din fazele HaA-B; lipsindu-i privirea de ansamblu, îi vine
depozitul

Guşteriţa

II (HaA I) atât variantei Kurd, cât

şi

uşor să

atribuie de ex. situla de tip Kurd din

variantei Hosszupalyi (HaA2-B I) (Patay 1990, 39-40) sau

oblige depozitul conţinând vase de bronz. de la Varvtilgy să se adapteze la trei datllri diferite. - Cf. infra şi

discuţia

să

despre

corelatia dintre mărimea situlelor de tip Kurd şi datarea acestora.
s7Mozsolics 1985, 49, care propune o datare în HaA I.
s8Schauer 1986, 39, 50, 40 fig. 9; 47 considera triunghiurile pictate drept ,,şiruri de mici conuri"(!) (ibid. p. 39) şi, acelaşi
timp, dar pe altll

pagină,

drept ornamentare „cu

decorare cu aur?)" (ibid. p. 50); aici el face
39 sunt conuri]

prezintă

şi

aşa-zisele

<rânduri de triunghiuri>

şi

pastll neagra (bitum ? bază pentru

aprecieri asupra datllrii: „<Triunghiurile> [de la

Brâncoveneşti,

care pe p.

o mare asemănare cu ornamentele au repousse de pe conul de aur de la Ezelsdorf (ibid. pi. 22.1;

23) şi permit, dacă interpretarea noastrll se dovedeşte a fi
câmpurilor cu urne (HaA2

după

valabilă, să

H. Mtiller-Karpe).".

Două

sprijine datarea lor în faza mai târzie a epocii vechi a

scrisori adresate lui P. Schauer au

rămas

în mod

inexplicabil fără nlspuns.
s•Hansen 1994, 578 nr. 52. 600-601 (lista pentru harta de nlspândire, p. 64); Hansen 1995, 75 nota 31, fig. 4; - Datarea:
Hansen 1994. 122); Hansen 1995 (reluare): descoperiri mai târzii decâtTarnâsi: PUsptlkladâny, Brâncoveneşti
atribuibile variantei Hosszupalyi), deci aproximativ (HaA2)-HaB I.
60

Metzner-Nebelsick 2003b. 108, 116 (cu hartl1 de nlspândire).
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Simple adnotaţii referitoare la localizarea şi la datarea situlelor. care ne ajută
eventual să înlăturăm o serie de ~reşeli, le găsim la G. Teglas,61 J. Hampel,62 I.
Marţian, 63 I. Nestor, 64 M. Macrea, 5 M. Endes, 66 M. Roska, 67 VI. Dumitrescu, 68 M.
69
70
71
72
Petrescu-Dîmboviţa, G. Marinescu, Metalurgia, Comori. V. Lazăr, 73 T.
74
75
Soroceanu şi C. Kacs6.

61

62

Tegllis 1887. 87.
Harnpel 1896, 167. - El vorbeşte în general de produse italice, ceea ce se referă în mare la o perioadă mai târzie în cadrul

Hallstanului.
63

Marţian 1909, 338 nr. 438; Marţian 1920. 23 nr. 353 (s. v. Ieciu).

64

Nestor 1935, 47-48 (subliniaz.ă că Roska 1932, 542 a trebuit să-şi revadă localizarea greşită şi ca Pârvan indicase locul

corect de descoperire încă din 1926).
6
~Macrea 1937. 8.
66

Endes 1937. 14. O greşeala de tipar în această lucrare (Marosdecsen [=la Decea Mureşului) în loc de Marosvecsen [=la

Brâncoveneşti))

a produs o descoperire de vase de bronz

inexistentă.

care din

păcate

este deja

prezentă

în literatwa de

specialitate ca provenind de la Decea Mureşului (de ex. Moga/Ciugudean 1995. 90 pct. 4: ,,Din locuri neprecizate de pe
teritoriul satului [Decea Mureşului) provin: ... " c: „fragmentele unui vas de bronz din prima epocă a fierului. M. Endes.
Csik, 14."). Bibliografia citată de către Endes arată limpede ca este vorba de Marosvecs/Brâncoveneşti.
67

Roska 1942. 167 nr. 123. 170 fig. 202-203 cu cartare pe p. 352, hana XVIll.

68

0urnitrescu 1974, 394 fig. 433, 3 (redesenare aproximativă după Rusu 1972, pi. 19, 1); 395.

69

Petrescu-Dîmboviţa 1976. 494 nr. 13; 493 hana 2: Răspândirea depozitelor din faza HaAl corespunzând seriei Cincu-

Suseni. Amuzant este ca pe p. 477 situlele de tip Kurd sunt denumite „ vase curde cu tor\i" («kurdische Henkelgefâile» ),
ceea ce nu contribuie la lămurirea problemei. Vezi deja Stare 1955, 158sqq. (alături de ,,situle de tip Kurd" adesea ,,situle
de tip curd").
Marinescu 1979, 95-96 cu nota 16: exprimare imprecisă, conform căreia în situlele de la Brâncoveneşti, s'ar fi găsit
fragmente de tablă. El se raliază partizanilor datării în HaAl !hă comentarii suplimentare.

70

71

Metalurgia 1995, 38-39 nr. 174, numai fotografie alb-negru, după restaurare. M. Rotea preia automat datarea în HaAI.

citând doar Gogâltan 1991.
72
Comori 1995, 77, nr. 4 (text român; 99 nr. 4 text englez; cat. 4, fotografie color. Se pronunţă penbU aceeaşi datare în
HaA 1, fiind citat doar Roska 1942.
73

1..azăr 1992, 47 pct. a (încadrare în HaA I, preluată de la Petrescu-Dîmboviţa 1977), vezi Lazăr 1995, 84. XVI. I. O.

Soroceanu 1997. 391 (hana). 396 (listă): descoperirile de bronzuri din zona Susenilor şi indirect o datare a
Brâncoveneştilor în HaA 1).

74

75

Kacs6 2000, 40 fig. 26; 41; 79 cat. nr. 42 (indica~e bibliografică doar Dumitrescu 1974); datare: HaAI.
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Nu avem voie să trecem sub tăcere nici scurtele referiri la Brâncoveneşti
întâlnite la E. Sprockhoff, 76 R. Pittioni, 77 C. F. C. Hawkes/M. A. Smith. 78 S. Foltiny, 79
G. B. Fedorov/L. L. Polevoi 80 şi H. Keller81 . Demn de notat este şi faptul că situlele de
la Brâncoveneşti nu sunt nici măcar amintite în mai multe mari sinteze. 82
Spre a preîntâmpina inducerea în eroare a colegilor suntem constrânşi să
trecem în revistă şi câteva citări total greşite. 83 Cu totul neaşteptată este şi scurta
prezentare a lui R. Florescu. 84 care face apropieri temerare între situlele italice, cele
76

Sprockhoff 1930. 91.

77

Pittioni 1938. 195 cu nota 19. unde situla ornamentată de la Brâncoveneşti (drept Tetetlen) este dată, pe deplin justificat.

ca analogie pentru fragmentul de buză cu

toartă şi verigă de

la Seeboden. Piuioni întregeşte însă acest fragment drept

cazan semisferic. ceea ce a fost criticat încă de către Willvonseder 1940, 8.
78

Hawkes/Smilh 1957, 138 (greşeală de tipar. Narosv~s), 145 (harta) o datează. sprijinindu-se pe propunerea lui v.

Merhart în perioada câmpurilor cu wne, în schimb încadrează foarte asemănătoarea situlă de la ,,Nannau" la „end of Late
Umfield limes".
79

Foltiny 1955. 108: Piesele de care ne ocupăm nu sunt citate cu locul de descoperire şi, pe de-asupra. sunt ascunse printre

situlele de tip Hajdul:X>sztirmeny:
Deşi

destul de

degrabă

nebuloasă,

HaB).

~

despărţi

a

.,şi

în Transilvania apare

această formă

[Hajdul:X>sztlrmeny],

însă

cu alte ornamente.".

propunerea de încadrare cronologică a lui S. Foltiny s'ar îndrepta spre hallstattul timpuriu (mai
tipurile Hajdul:X>srormeny

şi

Kurd; numai literatura

presupunem că şi exemplarele de la Brâncoveneşti sunt luate în considerare şi

că şi

citată

de Foltiny ne

îngăduie să

datarea propusă pentru ele ar fi HaB.

°Fedorov/Polevoi 1973, 95 fig. 4 (preluată de la Roska).

8

81

Keller 1982. 13 îl prezintă ca pe un ..loc bogat în descoperiri" de la V~s (totul preluat tale-quale de Philippi/Weltzer

1991, 22-27). Capitolul dedicat preistoriei din zona Reghinului,
aproape de

graniţa

ieşit

din pana lui H. Keller trebuie plasat foane

cu diletantismul.

82

De. ex. H. Miiller-Karpe; M. Gimbutas; W. A. v. Brunn.

83

Vezi deja Teglas 1902. 23 (repetat în varianta maghiară), unde situlele devin „coifurile de bronz descoperite la

Scharisch (Saros)

şi

Jietsch (Vecs în comitatul Maros-Torda)": nu poate li vorba decât preluarea

„exponată"

în continuare de Roska 1942. 168 nr. 123

şi preluată

de

Lazăr

menţionate

sunt prezentate din

greşeală două

şi

1967, 40), ca de altfel
Brâncoveneşti),

soluţie.

şi

însă

„cauldrons" din „Vecs".

în cele anterioare din 1937. 1957

în schimb nu

Cea de-a cincea

ediţie

nici o

ilustraţie

(1972) nu ne-a fost

se crede destul de frecvent, ci este o
nu este vorba, cum s'a

există

susţinut

notă

moartea

în ilustra\ie se recunosc cazanele cu

şi

accesibilă.

a redac\iei,

1958,

sau

greşeala

indicaţii

este

ediţie românească

men\inută

să găsim

-Tetetlen I 931. 234 nu o datorăm lui Roska,

formulată

ataşe

(Pârvan

în text (de data aceasta

bibliografice care ne-ar permite

aşa

o

cum

probabil de Buday. - La Nestor I 932, 137 nota 545

deseori, de situlele noastre, ci este amintit doar cazanul cu

într' adevăr provine de la Tetetlen.
84

După

în România. mai multe variante dintr'un rezumat al „Geticei". Inele

cruciforme de la Mariapocs und Kântorjanosi (Pârvan 1928. 1O, pi. 2). ln cea de-a patra
drept

sînt ... coifuri -

pe p. 47 apare din nou. de data aceasta probabil situlele. un depozit din HaAl (!). -

lui V. Pârvan au fost publicate, în Anglia

din

a fost

1992, 40sqq.: pe p. 40 e vorba de mai

multe descoperiri izolate. în schimb pe p. 41 descoperim brusc formularea: „piesele
Brîncoveneşti";

inexactă

Greşeala

tabelul lui F. Milller (1858, nr. 20-21): Vecs în loc de Vermesch), ultimul fiind de altfel din fier.

Florescu I 980, 125 nr. 507: fig. 507 (numai fotografie după restaurare).
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din zona adriatică şi cele din Transilvania, 85 plasându-le în acelaşi orizont
cronologic. ceea ce ar coborî şi datarea celor din România în sec. 8-5 a. Chr.. lucru
greu de susţinut. 86

*
Necesară este şi o privire de ansamblu asupra întregului tip Kurd; deşi
87
Brâncoveneştii apar cu un deceniu mai înainte, tipul de vas e denumit după al
88
doilea depozit de la Kurd. Cercetări detaliate sunt întreprinse încă în sec. al XIXlea, în legătură cu situlele „italiene" şi cele de tip Hajduboszonneny, 89 iar mai
târziu şi de J. Dechelette. 90 E. Sprockhoff prelucrează doar exemplarele
hallstattiene. 91 E. T. Leeds 92 îşi dedică studiul în special aspectelor tipologice şi
cronologice ale situlelor „englezeşti" şi legăturilor lor cu Italia. In timp ce N.
Ăberg nu face nuanţări tipologice ale situlelor „ungureşti", 93 G. Lindgren
întreprinde pasul hotărîtor. desprinzând tipologic fenomenul Kurd de cel
Hajduboszormeny. 94 La scurtă vreme după aceea. K. Willvonseder95 face o

85

Despre părerile lui R. Florescu în legătura cu decoratia situlei. cf. infra.

86

Această încadrare cronologică nu este din păcate urmarea unei argumentaţii sau a intuitiei unui specialist. fiindcă

în

aceeaşi

categorie de materiale. atribuite culturii Basarabi. sunt adunate

descoperiri din hallstattul mijlociu
Suseni (HaAI)

şi

şi

târziu,

şi următoarele

fără

de la Rafaila (aproximativ HaBI), coiful de bronz de la

cruciforme de la Tetetlen. Ungaria (HaB I, prezentat ca

nici un

discernământ. alături

de

piese: fibule de tip pasmanterie din depozitul de la
situlă

Pişcolt

(HaBI). cazanul cu

de la Sângeorgiu de

Pădure),

ataşe

situla de tip

Hajdubtisrormeny de la Remetea Mare (HaB I), precum şi o piesa din depozitul de la Gad (HaA I) (Florescu 1980,
125).
87

Kovăcs 1885, 335-337.

88

Hampel 1896, pi. 210sqq., mai ales 211.1. Bibliografie anterioară la Mozsolics 1985, 140-141; Patay 198lb,

419sqq.
89
90

Ghirardini 1893. col. 161-252; 1897, col. 5-200.
Dechelette 19272, 248-259, unde se găseşte o privire de ansamblu asupra situlelor, dar şi a restului veselei

prescitice din bronz. Din

păcate

materialul a fost împar(it între volumul li

multe situle timpurii de tip Kurd au
91

rămas

neluate în

şi

III, situatie datorită căreia cele mai

seamă.

Sprockhoff 1930, 131 sqq.

92

Leeds 1930, I 5sqq.

93

Ăberg 1935, 53sqq., 53-55; 86-91. El acorda importanţa tipologiei, doar în măsura în care aceasta ajuta

consideratiilor lui cronologice; din

această

cauza situlele de la Kurd

şi

Hajdub<Jsrormeny sunt încadrate corect din

punct de vedere cronologic, dar nu sunt tratate ca doua unitllti tipologice separate.
94

1..indgren 1938, 77-78. Savantul suedez dă cu aceastll ocazie mai multe exemple (printre care şi Brâncoveneşti)

pentru fiecare din cele doua tipuri.
9

~Willvonseder 1940.
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a mai multor situle de tip Kurd,

fără

a-l defini ca atare.

Noţiunea de situle de tip Kurd s'a încetăţenit datorită lui G. v. Merhart, 96 care ia dedicat un capitol substanţial. 97 S. Foltiny realizează o prezentare superficială,
neutilizabilă nici în momentul apariţiei. 98 Din punct de vedere "britanic", foarte

important pentru Transilvania, fenomenul Kurd a fost studiat, în afară de Leeds
(cf. supra), îndeosebi de Hawkes/Smith 99 şi O'Connor. 100 Cercetarea central- şi
est-europeană de dată mai recentă, reprezentată de H. Miiller-Karpe. 101 M.
Rusu, 102 Ks. Vinski-Gasparini, 103 P. Patay, 104 A. Mozsolics, 105 F. Gogâltan, 106 K.
Jankovits 107 şi E. Studenikova. 108 s' a străduit să completeze tabloul cunoscut. O
prezentare de ansamblu îşi propune S. Gerloff. 109
Este momentul să precizăm faptul că multe neînţelegeri ar fi putut fi
evitate, dacă s'ar fi ţinut seama că avem dreptul de a face consideraţii despre
situlele de tip Kurd, doar atunci când ne aflăm în prezenţa elementelor
tipologice definitorii: două torţi tipice, zona gurii şi a gâtului, precum şi fundul.
Importantă este pentru încadrarea situlelor de la Brâncoveneşti şi diferenţierea
tipologică, 110 precum şi cartarea nu de mult realizată a situlelor fără torţi,
separat de cele de tip Kurd. 111 Mai ales fragmentele, folosite abuziv, au produs
96

v. Merhan 1952, 29sqq. şi nu se datorează lui Willvonseder, cum este de părere de. ex. Prilssing 1991, 49, vezi şi

Hawkes/Smith 1957, 131.
97

v. Merhan 1952, 29-33, 69 (catalog), 31 (hartă de răspândire. nr. 5), pi. 16-19. El este şi unui din pu\inii care ia

în considerare

evoluţia

de ansamblu a tipului de

situlă,

motiv pentru care

şi

astazi concluziile lui sunt în cea mai

mare parte valabile.
98

Foltiny 1955, 108.

99

Hawkes/Smith 1957. 131 sqq. cu bibliografia mai veche şi cu o discuţie amănunţită a problemei.
0'Connor 1980, 191-192 care ia în considerare în mod deosebit o serie de descoperiri transilvănene.

100

to 1H. Miiller-Karpe 1959, 51, 63, 74, 103f„ 132, 160. 169.
Rusu 1963, 187 nota 30 (enumeră deja Brîncoveneşti, Guşteriţa, Gârbova de Sus şi Uioara de Sus); vezi mai

102

amănunţit
103

la Rusu 1972. 179-189; Rusu 1981.

Vinski-Gasparini 1968. lsqq.

u"Patay 1979, 68sqq.; Patay 1981 a, 317-326, cu catalog şi hană de descoperire; Patay 1990, 34sqq.
105

Mozsolics 1985. 49.

to•Gogâltan 1991, 11-19; Gogâltan 1993, 7-23.
107

Jankovits 1996, 303-322, în mare măsură nu numai repetat, dar şi mai confuz la Jankovits 1998, 503-514;

eadem. 1999, 101-116.
'

08

Studenikova 1999, 177-185.

to•Gerloff sub tipar, la care imensa majoritate a situlelor de tip Kurd este luată în considerare. Pentru consultarea
manuscrisului

mulţumim şi

pe

această

110

Pauli 1978, 333-334.

111

Egg 1985, 369-373, 372 fig. 39.

cale autoarei.
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neclarităţi multiple, lucru care impune excluderea lor din listele tipologice sigure,
îndeosebi a celor de la Cermozisce, 112 Choryn, 113 Vioara de Sus, 11 Wattenheim 115
sau Zbince. 116
Pentru a obţine o imagine limpede a întregului fenomen, este nevoie să
luăm în considerare toate perioadele cronologice (HaA-HaD) în care se
întâlnesc situle de tip Kurd. Nu este cazul să insistăm asupra faptului că şi
numai pe baza aceastei viziuni de ansamblu, schimbarea centrului de greutate
din bazinul carpatic în Italia ne apare deja ca o absurditate crasă. 117 E foarte
probabil că existenţa unora dintre situlele de tip Kurd din Bazinul Carpatic se

111

Fragmentele atribuite de Stare 1955, 158, pi. I.I „tipului curd" nu prezint!! nici unul din elementele tipologice,

care ar pcrmi te o asemenea încadrare.
113

Lipseşte panea de sus; v. Merhan 1952. 69 (perioada câmpurilor cu urne); Gedl 2001. 38 nr. 44, pi. 20. 44 (mai

degrab!I epoca timpurie a fierului, HaC).
114

Fragmente din panea inferioara. Patay propune o datare în faza HaA2/B 1 şi o îndoielnic!! atribuire variantei

Hosszupalyi. ln imensul depozit nu

există

nici o urm!! de toana de la vreo situl!! de tip Kurd sau alte elemente

tipice acestei forme de recipient, în schimb cel pu\in dou!I alte tipuri de vase de bronz de mari dimensiuni; unuia
dintre acestea îi

aparţine

fragmentul pe care Gogâltan 1991, 15 fig. 4; 191-a publicat ca f!lcând pane dintr' o situl!!

de tip Kurd. vezi Soroceanu, în preg!ltire.
115

Fragmente de buză dintr'un depozit databil în HaB3, pe care Jacob (1995, 102 nr. 311, pi. 50, 311), în ciuda

lipsei unor elemente caracteristice. le-a atribuit grupei
116

„găle\ilor

de bronz cu extremităli

lătite

ale

!orţilor".

Lipseşte în special panea superioară, vezi Patay 198la, nr. 24; Novotna 1991, 57 nr. 53. pi. 10,53 (orizontul

Bodrog, faza veche a epocii câmpurilor cu urne).
117

1n încercarea de a data situlele de tip Kurd din Italia (de. ex. Merlara) mai timpuriu decât pe cele din Bazinul

Carpatic, îi
„clasic" de
(Depot 5)
nordică)

scapă
situlă

şi

lui Jankovits 1996, 303; eadem 1998. 503-514. faptul
Kurd

şi că

că

Merlara nu

aparţine

nicidecum tipului

exemplarele cele mai apropiate din punct de vedere tipologic de la Dresden-Laubegast

Hart a. d. Alz - deasemenea forme colaterale - pot fi datate cel mai devreme în HaA2 (perioda 4.

(v. Bruno 1968, 316; Milller-Karpe 1956, 46sqq.). Din acest motiv, Jankovits nu convinge negând datarea

lui H. Miiller-Karpe (1959, 93-95, pi. 83). De altfel.
asemăn!ltoare,

schimbările

de încadrare

cronologică

Milller-Karpe. Borgna (1999, 153) nu face nici o aluzie la faptul
timpuriu. - Nu trebuie

să

trecem cu vederea c!I, în cazul în care

că

datăm

Merlara ar trebui

apeninică,

înainte de sec. al V111-lea. lncercarea lui Jankovits (1999, 110), de a umplea aceasta
puţin

îndoielnice,

pledează

mai

degrabă

plasată

Merlara prea timpuriu, se

vaselor de metal" în Italia pân!I la marea grupare a vaselor de bronz din peninsula
mult sau mai

a unor descoperiri

efectuate de Bietti-Sestieri (1973, 393sqq.), sunt doar cu un secol mai timpurii decât cele ale lui H.

cezură

cronologic mai

naşte

o

„cezură

a

care nu pot fi datate

cu imitatii de lut mai

împotriva tezei ei.
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prelungeşte până în HaB. 118 însă numai piese ca cea de Ia Seeboden am
119
Millstătter See
pot permite o legătură cu cele autentic hallstattiene (HaC-D);

acestui "pod" îi aparţine foarte probabil şi descoperirea de Ia Brâncoveneşti.
Pentru claritatea imaginii de ansamblu a plasării în timp a situlelor de Ia
Brâncoveneşti, ni se pare indicată rezumarea cuturor ipotezelor, în ordinea
cronologică a etapelor propuse (pentru citate. cf. supra).
-Perioadele III-IV. conform cronologiei nordice (Ăberg, Lindgren,
Willvonseder).
-Faza HaAl (M. Rusu. urmat de M. Petrescu-Dîmboviţa). Admisă aproape
în unanimitate, această datare a devenit ceva de Ia sine înţeles, atât în cercetarea
121
preistorică românească, 120 cât şi în cea din străinătate.
-Perioada veche a câmpurilor cu urne, privită în ansamblu (HaA) (Ks.
Vinski-Gasparini ).
-HaA2. (P. Schauer, S. Hansen şi K. Jankovits în trei contexte argumentative
diferite).
-HaA2-B 1. (P. Patay, parţial S. Gerloff. S. Hansen).
-Mai probabil HaB (S. Foltiny, indirect şi neclar)
-HaBl (V. Pârvan, 1000-900 a. Chr).
-HaB2-3 (M. Roska, sec. IX-VIII).
-HaB3 (O'Connor)
-In general de provenienţă italică (J. Hampei 122 ).
-Vase etrusce (F. Kovacs).
-sec. VIII până în sec. V a. Chr. (R. Florescu).

*
Etapa următoare a cercetării noastre ne obligă în mod logic Ia sintetizarea
argumentelor folosite de cei care pledează pentru datarea situlelor transilvănene de
tip Kurd în HaA 1:
Mai ales varianta Hosszupalyi, vezi Patay 1990, 39-40. - Un sprijin în favoarea unei datări în HaB 1 îl oferă şi

118

situla de tip Kurd de la
de aur, ca de ex. la

Obi~ovice,

Brăduţ,

vezi Studenikovâ 1999, l 78sqq.

(şi

asocierea dintre vasele de bronz

şi

obiecte

ar pleda după ea pentru o datare post-HaA).

PrUssing 1991, 49 nr. 97 cu discu\ia cronologică corespunzătoare.

119

Soroceanu/Buda: G. Marinescu: F. Gogâltan, V. Lazăr, Metalurgia (M. Rotea): Comori (M. Rotea): T.

120

Soroceanu, C. Kacs6.
121

Fedorov/Polevoi: A. Mozsolics.

122

Hampel 1896, 167 consideră vasele de bronz din Bazinul Carpatic, în totalitatea lor. inclusiv Brâncoveneştii, ca

pe o apariţie târzie şi anume ca „vase italice, iar nu etrusce": el urmează astfel modelului lui Llndenschmidt şi
Evans.
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a)

Relaţia

dintre acest tip de

situlă şi

marile depozite ale HaAl (exemple:

Guşteriţa II şi Uioara de Sus).1 23 Au fost folosite şi contextele asemănătoare din

Ungaria. Slovacia etc.
b) Ornamentarea torţilor de la Brâncoveneşti, foarte asemănătoare ambelor
variante ale lui P. Patay. Doar toarta de la Guşteriţa 124 nu aparţine categone1
obişnuite. ci e ornamentată cu nervuri longitudinale, pentru care se găseşte o
125
singură analogie contemporană în Ungaria.
126
c) Construcţia generală a corpului, la varianta Kurd dintr'o singură foaie
de tablă, la varianta Hosszupalyi din două. precum şi umărul rotund pentru
ambele. 127
Strădania de a data situlele de la Brâncoveneşti în HaA 1 dă naştere în mod
fatal la trei întrebări, care se transformă imediat în contraargumente:
a) Situlele în discuţie ar fi singurele situle găsite întregi (în orice caz nu
foarte deteriorate în momentul depunerii) şi ca pereche, ceea ce nu ar fi conform
regulilor de depunere din spaţiul intracarpatic în HaAl.
b) Situlele de la Brâncoveneşti se deosebesc de celelalte exemplare similare
(HaA-B) din bazinul carpatic nu numai prin felul în care au fost depuse. ci şi prin
mărimea lor. Cea mai mică dintre cele două situle găsite la „Pârâul de la Cetatea
Fetei" este cu 10 cm mai mare decât cel mai înalt vas de acest tip dintre Carpaţi şi

123

Vezi lucrările lui Patay, citate mai sus; Gogâltan 1991. 11-19, mai ales catalogul de la sfârşitul articolului.

Fragmentele de la Uioara de Sus, atribuite de el tipului Kurd
total diferite de tipul Kurd (cf. supra

şi

aparţin

altui tip de

situlă.

mai ales din cauza

torţii,

Soroceanu i. Red.). Tocmai din acest motiv, celelalte fragmente de situla.,

din partea inferioara. a recipientului, pot fi puse doar cu foarte mari rezerve în

legătură

cu tipul discutat (ibidem).

Alături de Brâncoveneşti, singura toarta. de tip Kurd descoperita. până acum în toată Transilvania.

124

121

HaA I: Kemecse-Vitez tanya (Patay 1990, 38-39); HaA2: Merlara (Callegari 1933, 390sqq.). Strict tipologic, ea

poate fi legata. şi de torţile de tip Kurd din fazele HaB3-C-D (Wollishofen: Primas 1990. 86 fig. 9 [cu crestături];
Barloo: Byvanck 1946, 192 pi. 24, 49; [fotografie]; v. Merhart 1952, 69, pi. 17, 5 [schilă]; Hallstatt: PrUssing
1991, pi. 16, 100; 17, 101. rezumativ Gerloff sun tipar); aceste
Reproducerea extrem de stilizata. a
verificată.
126

torţii

paralelizări

de la Mezzocorona de

către

îi refuza. orice valoare cronologica.. -

Jankovits 1999, 511 fig. 1, 5 se cere

având în vedere antecedentele.

Chiar dacă fundul situlei mai mici a fost înlocuit printr'o reparatie, aşa cum se pare ca. s'a petrecut (Gogâltan

1993. 8), aceasta a fost
ştiinta noastră

făcuta.

în „spirit" hallstattian (vezi de. ex. Priissing 1990, pi. 20, 105; 21. 106),

căci după

nici una din situlele de tip Kurd databile în HaA-(B) nu a suferit o asemenea întregire.

Chiar claca. mai multe exemplare hallstattiene au un asemenea umăr. de. ex. Frog (Prilssing 1990, 15,98);

127

Palestrina (Ghirardini 1893, 206 fig. 6 + H: 45 cm), dar
Umerii rotunzi ai situlelor de la

Brâncoveneşti

şi

pe

reprezentări

(Zannoni 1876, monn. 68, pi. 35). -

sunt de altfel mai bombati decât la celelalte situle de tip Kurd din

perioada câmpurilor cu urne.
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Dunăre. Intr'adevăr

perechea noastră de situle (dar şi exemplarul de la Gârbova de
Sus. cf. infra) se remarcă, mai ales la o comparaţie minuţioasă cu exemplarele
128
"ungureşti", prin înălţimi hallstattiene (48 şi ca. 55 cm). 129
Exemplarele miniatură şi cele de dimensiuni reduse de la Varvălgy (H = 13
130
şi ca. 18), Hallstatt şi Frăg (28 cm) sunt excepţii şi confirmă regula. 131
c) Exemplarul mai mic şi mai bine păstrat de la Brâncoveneşti are corpul în
întregime ornamentat, ceea ce reprezintă o excepţie pentru situlele de tip Kurd din
132
HaAl.
El este izolat (mai ales prin tehnica de ornamentare) şi în ansamblul
situlelor din HaA-B, dar chiar şi a celor hallstattiene. 133
Dacă, aşa cume lesne de observat, o datare a fenomenului Brâncoveneşti în
HaA l devine dificil de susţinut, apare tentaţia unei datări în HaB 1 (conform
instituirii variantei Hosszupalyi şi, implicit, a datării lui P. Patay). Ea a fost deja
propusă (vezi mai sus P. Patay, S. Gerloff ş. a.) şi ar părea să fie mai aproape de

128

Patay 1981a. 317sqq.; Patay 1990. nr. 44sqq.

0bserva!ie fllcută deja de Patay 1979, 77. De multă vreme. v. Merhan 1952. 29 observase imponanta

129

cronologică

a diferitelor înălţimi de

situlă

(vezi

şi

Patay 1979. 77. dar mai ales PrUssing 1991, 50): exemplare din

perioada câmpurilor cu urne= 17-20 cm.; exemplare hallstattiene = 38-77 cm. (excep!ie de ex. Frog 28 cm.). -Cel
mai mare exemplar (construit fllră

torţi)

din Europa Centrală măsoară 88 cm.

şi

provine de la DUrmberg, vezi Pauli

1978, 333.
"Nu credem că această descoperire trebuie datată în trei feluri diferite (Patay 1990, 39, 47: 80; Patay 1996, 408-

13

410). E vorba. foarte probabil.

dacă

observaliile fileule cu ocazia descoperirii sunt valabile. de un depozit unitar

(Llszl6 1982. 27), databil de la trecerea dintre perioada câmpurilor cu urne

şi

cea

hallstattiană;

pe

lângă

aceasta,

asemenea cazane nu sunt produse locale (Patay 1990, nr. 145A), lucru recunoscut mai târziu (Patay 1996, 409410). Atunci când K. Jankovits ( 1998. 505) pretinde că Patay
mai
131

recentă piesă". dovedeşte că

datează

observa(iile lui P. Patay au trecut pe

„depunerea depozitului în HaB2-3.
lângă

după

cea

ea fllră să o atingă.

Constatarea că în mormântul 507 de la Hallstatt au fost găsite patru găleli de metal de înal!imi cu totul diferite

(26. 53, 54, 73 cm.) au condus la concluzia
imponan\ă

1957, 138
fază

pripită că

dimensiunile situlelor de tip Kurd nu ar avea nici o

pentru cronologia lor (Pleinerova 1973, 288 lig. 13,
discută mărimea

oarecare; cei doi autori

vaselor

şi

sunt deja de

datează însă

părere că

preluată

ea nu ar fi

de Novotna 1991, 57). - Hawkes/Smith

aşa

de

imponantă

pentru încadrarea într'o

situlele mai mari de-abia la "end of the Late Umfield limes". Exemplele

date de ei de la St. Kanzian (Szombathy 1912, 161-2)

şi

reconstruirea

posibilă

a unor vase de peste 50 cm nu

contrazic importanla mărimii vaselor pentru cronologie.
132

v. Merhart 1952. 29 amiteşte deja depozitul de vase de la Dresda şi accentuează că e vorba de maniera de

ornamentare „au repousse". Pe de
şi

asemănător,
prezintă
ceştii
133

altă

parte, concep\ia decorativă tine de .,familia" Kirkenclrup-Hajduoosztinneny

cu aceasta se exclude datarea în HaA I. De altfel, vasul mai mare de la Dresda nu este. în ciuda conturului
o situlă, ci cel mult o

formă colaterală

de tip Kurd ca Merlara

şi

Harta. d. Alz. ln

decât o in1ponan(ă de rangul al doilea. Vasul situlifonn de la Dresda joacă mai

mai mari din depozitul de la GroBiimer (vezi

Hănsel/Hănsel

1997, 60sqq.)

Vezi de. ex. Priissing 1991, pi. 18, 102; pi. 19, 104; pi. 21. 107.
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realitatea cronologică, luând în considerare depunerea ca pereche, 134 dar şi anumite
detalii tehnice. 135
Insă nici această datare nu poate convinge definitiv, datorită faptului că,
alături de mărimea neobişnuită a celor două recipiente. ornamentarea celui mai mic
rămâne un impediment major. In cele ce urmează am dori să analizăm mai în
profunzime acest sector, căruia nu i s'a acordat până acum importanţa meritată.

*
Inainte de toate, specialiştii nu au căzut până acum de acord asupra felului de
realizare a ornamentaţiei. Trebuie subliniat, că elementele decorative ale situlei în
discuţie au fost, de la descoperire încoace, în cea mai mare parte vizibile (situaţie
nereflectată în ilustrarea ei. vezi îndeosebi Pl.11/a-e, h), 136 ceea ce nu a îndemnat la
o analiză aprofundată, 137 deşi analizele chimice ale tablei de bronz erau puse la
dispoziţia cercetătorilor. 138 Cu ocazia primei ilustrări a pieselor. M. Roska era de
părere că motivele decorative ar fi fost realizate „prin acoperirea suprafeţelor ce
trebuiau ornamentate cu o substanţă asemănătoare smoalei, ceea ce ar fi împiedicat
patinarea uniformă. Pe ici pe colo stratul subţire de smoală s'a de~rins şi în acele
locuri a început să se formeze patina". 139 Părerea lui G. v. Merhart 1 este formulată
pe scurt: „[se constată] urme ale unor ornamente lipite cu o substanţă răşinoasă,"
fără a oferi vreun comentariu. M. Rusu se referă la una din situle, ca fiind
41
"ornamentată cu şiruri de triunghiuri pictate cu o pastă neagră (bitum?)",1 părere
142
preluată de VI. Dumitrescu şi mai târziu uşor modificată de M. Petrescu-Dîmboviţa:
"„.una din situle este în exterior decorată aproape în întregime cu şiruri de triunghiuri şi

134

Vezi o aluzie la Metzner-Nebelsick, 2003b, 108.

mea de. ex. construirea din două foi de tablă sau înălfimile uşor mai mari vezi Patay 1990, 37-38.
136

F. Kovacs notează în raportul lui (vezi anexa), că constituirea patinei era de-abia la început. ceea ce dovedeşte

că

motivele ornamentale nu puteau fi greu vizibile. Acest lucru e confirmat, cu aproximativ 80 de ani mai târziu

(înainte de restaurare), de către desenele executate de H. MUller-Karpe (cf. supra, descrierea materialului).
Singurele indicatii mai amănuntite despre rezultatele obfinule de restauratorul de atunci, J. Korodi, se găsesc la

137

Rusu/Chitu ( 1982, 46-47).
138

Cercetările

în

lllsământul

J. Korodi au

rămas fără

succes.

0. Ruse, ca anexă la Soroceanu/Buda 1978, 105-106. Din păcate, atunci a fost neglijată analiza materialului cu

care a fost ornamentat vasul.
139

Roska 1928, 251.

140

v. Merhart 1952, 29.

141

Rusu 1972, 484.

mDumitrescu 1974, 394 fig. 433, 3: 395 Wlde aminlfŞle ,p altă sib.llă, de la Bnîncoveneşti, crnamentatll cu şiruri de tri1B1ghiuri din
pastă ncigrll (bib.lm?), cele

mai multe dintre ele fiind ştase".
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pastă neagră (bitum?) "(sic !).

Intr' o lucrare ulterioară. M. Rusu formulează o nouă
(pe baza rezultatelor restaurării). conform căreia un aliaj metalic sau un
amalgam ar fi fost aplicate. la o temperatură ridicată. pe suprafaţa vasului. 144 In acest
caz este evident că „grundul asemănător smoalei" presupus a fi fost folosit la lipirea
foliilor de metal nu ar mai fi fost necesar. căci la aplicarea metalului fierbinte s'ar fi
produs o „evaporare" rapidă a lui. 145 Fără a lua în considerare părerile anterioare şi
rezultatele recente, P. Schauer îşi pune problema, dacă nu cumva „pasta neagră'' ar fi
fost suportul pentru ornamentare cu foiţe de aur. 146
F. Gogâltan propune o altă explicaţie: ,,Realizarea acestor motive credem că
s'a făcut prin aplicare pe suprafaţa vasului a unei pelicule de ceară după care
motivul dorit a fost decupat şi umplut cu o substanţă care dă acum impresia că a
corodat superficial bronzul. Apoi. îndepărtându-se toată ceara, a rămas ornamentul
care avea, probabil, o culoare mai închisă în comparaţie cu restul suprafeţei
vasului." 147 M. Rotea formulează o opinie asemănătoare: „Situla de tip Kurd. cu
corpul confecţionat din două plăci de bronz, ornat cu benzi umplute cu motive
geometrice (triunghiuri, bastonaşe oblice) realizate printr-un procedeu de
corodare." 148 Incizii superficiale, dar încă vizibile, prin mijlocul unor suprafeţe care
ar fi fost acoperite cu ceară, fac ca această metodă propusă să nu fie credibilă. S'a
presupus chiar că situla de la Brâncoveneşti ar fi fost decorată a niello. 149
După realizarea acestei priviri de ansamblu. nu e deosebit de greu să ne
hotărîm pentru realizarea ornamentării situlei noastre prin alternanţa a două metale
(suprafaţa vasului şi motivele propriu-zise); în continuare avem de ales între două
posibilităţi teoretice (neavând încă la îndemână analizele): !)aplicarea unor foiţe de
143

ipoteză

143

Petrescu-Dîmboviţa 1978. 116 nr. 122.

Rusu (bibliografie numai Roska 1942): "Unele piese din bronz, cum este de pildă situla de bronz de la
au fost ornamentate cu diverse motive, probabil tot prin aplicare la cald pe suprafata vasului a unui aliaj de
cositor cu plumb, sau poate a unui amalgam de cositor cu mercur?". (Rusu 1981, 386; Rusu/Clliţu 1982. 46-47, ambele cu
nota 29).
145
PenbU aplicarea cositaului lichid vezi Holmberg 1983, 383-384b; dezacml la nscher 1993, 22.
146
Schauer 1986, 50. Se cere observat că contrastul dintre bronzul încă nepatinat şi aur este neimportanL Aurul se foloseşte
în general la decorarea obiectelor de bronz doar atunci când întreaga suprafafă este acoperită cu aur. - Generalităţi despre
metodă şi exemple din Transilvania la Rusu 1981, 388; Rusu/Clliţu 1982, 47 ambele cu nota 30. - Generalităţi despre
1
... M.

Brincoveneşti,

importanta culorii metalelor, dar şi a valorii economice a staniului, la Gillis I999a. 389sqq.; eadem I999b, 140sqq.
147
Gogâltan 1991, 18.
148
Comori 1995, 77 cat. 4.
149
Florescu 1980, 125 nr. 507. Scurtele traduceri în germană, în caiet separat de volum (p. 50. nr. 507: „Situla
(WassergefâB) cu „Schwarzschelz-Dekor"), în rusă (ibid. 68, nr. 507: „Vedro s omamentom iz eiomoi emali") ş. a.
m. d. nu produc decât confuzie suplimentară.
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staniu 150 • eventual de aur (cf. supra M. Rusu şi P. Schauer) pe suprafaţa vasului 151
sau prin aplicarea de cositor (sau aliaj) lichid (Verzinnung). ori. mai puţin probabil,
prin aurire (Vergoldung).
Cele două metode au fost folosite de altfel. mai ales pentru decorarea vaselor
de lut. 152 Aurirea acestora este, de ex„ foarte de timpuriu cunoscută. 153 în vreme ce
utilizarea staniului se produce. după ştiinţa noastră, mai târziu. Cel mai vechi
„contact" dintre vasele de lut şi staniu ne este cunoscut din epoca mijlocie a
bronzului şi trebuie considerat nu numai ca o nouă metodă de omamentare, 154 ci şi
ca o mărturie a importanţei utilizării concomitente a celor două materiale pentru
realizarea aceluiaşi obiect. 155 Atât în bronzul D, 156 cât şi în perioada HaA 157
exemplele nu sunt deosebit de numeroase, începând însă cu HaB. 158 dar mai ales cu
Hallstattul mijlociu 159 şi târziu 160 acest stil de ornamentare a vaselor se întâlneşte
foarte des şi se utilizează până în epoca Latene, 161 nemailuând în considerare
epocile posterioare. Folosirea în preistorie este deci temporal mult mai extinsă
decât s'a presupus şi nu poate sluji unei datări precise.

!0Metoda este foarte cunoscuta şi ar putea fi teoretic o „solutie" şi pentru Brâncoveneşti. Multimea exemplelor

1

(cf. infra) a prilejuit deja reconstituiri experimentale ale acestui fel de ornamentare (Berdelis 2001, 49-51), ale

caror rezultate ne sunt şi noua folositoare.
mPentru idee şi pentru literatura introductiva, autorul este recunoscator colegei C. Metzner-Nebelsick.
152

Comaggia Castiglioni 1956, 29sqq.; Stjemquist 1958. 107-170; Wyss 1972. 16sq.; Fischer 1993, 17-24.

"'Pentru aurirea vaselor de ceramica din necropola calcolitica de la Vama. vezi Ivanov 1978, 123 fig. 43 (indicaJie
amabila R. KrauB).
"' HampVKerchler 1981, 23 (morm. 10, pi. 16, 192, 199); 87 (morm. 151, pi. 63. 4; 147, 148. 223, 10-11).
ml.a Pillen s'a descoperit în morm. 10 şi un ciob gaurit prin care era trecuta o bandă din tablă de cositor
(HampVKerchler 1981. 23, morm. 10/l, pi. 16.1; 192; 199,9).
156

Fischer 1993, 17-24; preluat de Berdelis 2001. 50 fig. 2 (Neftenbach-Steinmtlrich, Kt. Ziirich).

mvezi Stjemquist 1958, 107sqq„ mai ales catalogul; Gebhardt 1997. 40 cu exemple şi bibliografie suplimentare.
mGebhard 1997, 237-244 (Trebur lângă GroB-Gerau, Hessen).
is•vezi alte exemple de ornamentare posibilă cu plăcuJe triunghiulare în turnului II de la Gemeinlebam
(DungeVSzombathy 1890, 65 cu fig. 54-55). - Prelucrare

amănun\ită şi

cartare a vaselor din zona

estalpină

la

Metzner-Nebelsick 2002. 95 (cu bibliografie suplimentară), harta 29.
160

de
161

Dobiat 1980, 130-132 (31 Abb. 16 hartă de răspândire în spatiul est-alpin); Metzner-Nebelsick 2003a, 95 (hartă
răspândire.

SiiB 1%9, 288sqq.; SUB 1974, 361-380 cu bibliografie suplimentară.
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Trebuie constatat că şi spaţiul geografic în care se găsesc mărturii ale acestei
tehnici de ornamentare este mult mai extins decât a fost considerat până acum în
articolele consacrate ternei: din Spania şi Franţa, acoperind tot sudul şi parţial
mijlocul Europei, până în Grecia. 162
Incă de la una din primele publicări referitoare la această tehnică de
ornamentare s'a observat 163 că materia negricioasă de pe suprafaţa vaselor - de
multe ori prost conservată, rareori păstrându-se foiţele de staniu - era un material
adeziv, folosirea căruia, şi în interiorul vaselor nu trebuie trecută cu vederea. 164
Dacă la decorarea exteriorului s'a folosit <<răşină neagră» (DungeUSzornbathy) sau
o «pastă neagră (bitum?)» 165 rămâne o sarcină a viitoarelor cercetări, cu caracter
tehnic. Asemenea materiale adezive au fost deja analizate, însă nu ne stă la
dispoziţie o lucrare de sinteză, realizată de specialişti. 166
Important de subliniat e şi faptul că, din orice material ar fi fost executată
decoraţia situlei de la Brâncoveneşti, concepţia ornamentală însăşi este extrem de
apropiată de decorarea vaselor hallstattiene pictate cu negru: zona inferioară, dar şi
67
umărul sau gura vasului sunt adesea complet acoperite cu negru,1 pe corpul
vasului fiind executate, în registre, diferite motive geometrice, ca de ex. meandre,
şiruri de triunghiuri sau de benzi înguste oblice pe vasele de lut situlifonne de la
Nove Ko5ariskâ 168 sau pe urnele de la Gerneinlebarn.1 69 Deşi nu ni se pare foarte
162

Pentru spatiul vestic, vezi Comaggia Castiglioni 1956. 29sqq.; Stjemquist 1958. 107sqq.; Bartoloni/Delpino 1975,
lsqq.; Metzner Nebelsick 2002, fig. 29. - Pentru spatiul egeean Descrisă încă de Evans 1905. 26. care nu a recunoscut
meloda şi materialul ca atare (Knossos, minoan vases: covered with "imperfectly fixed black varnish"). - Immerwahr
1966, 381sqq.: "nota vamish but a layer of tin oxide". - Wace 1932, 182 "... funerary use this pottery took the place of
silver pottery''. - NolVHolm/Bom 1980, 26-42: Mixture of stannous and stannic oxides. - rezumativ la Gi llis 1991, 1-30.
163
DungeVSzombathy 1890, 65.
164
ln interiorul vaselor de lut se găsesc de altfel materiale asemănatoare pentru „etanşeizarea" recipientelcr, deşi s'a fllcut
aluzie şi la un rol ritual, vezi M 1976. 124-127.
165
Schauer 1986, SO.
166
Eibner 1967, 38-48; (analize chimice: Sauter/Rossmanith S. 49-58), vezi de asemenea Eibner 1974. - Gebhard 1997,
237 (a fost posibilă doar analii.a cositorului): Berdelis 2001, 49-5 I.
167
Stil de ornamentare generaliz.at în Hallstanul mijlociu şi târziu: Austria: Pescheck s. a.• pi. 10.S (Bullendorf), 8
(Rabensburg), pi. 16,S (numai zona gurii şi a gâtului sunt vopsite închis); Siegfried-Weiss 1980, mai ales 98sqq.; exemple,
printre altele: pi. I.I; 3,3,5; 10,6; 14,3. Dobiat 1980, pi. 21,I (Kleinklein-Ofenmacherwald 48); pi. 75,I (KleinkleinGrellwald 39); Slovenia: Dular 1982, pi. 3, 10 (Magdalenska gora), 11 (Stil!na); Patek 1993, 52-53 fig. 36 (SopronBurgstall, atât zonele vopsite cu culoare închisă, cât şi formele de lut imitând situlele); 41, mai ales 3, 6; sinteză a
problematicii la Nebelsick 1997, S I fig. 14, vezi şi unnătoarele note.
168
Pichlerova 1969, mai ales pi. Vl,2 (turnului I, morm. 12), vezi şi planşa tipologică la s~itul monografiei.
169
"1n partea de nord-est a tumulului III se găseau .... urne negre, ale c!lrcr gât şi pântece erau acoperite cu nenumarate
pl!lcute triunghiulare şi rombice din raşină neagra." (DungeVSzombathy 1890, 65-66).
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grăitoare, nu putem lăsa neamintite vasele în formă de pythos din Grecia epocii
geometrice, singurele (în afară de cele estalpine) care se pot asocia, într' o oarecare
măsură, prin mărime, formă, respectiv funcţionalitate şi concepţie de ornamentare,
cu situla de la Brâncoveneşti. 170

*
Elementele decorative (triunghiuri. benzi late în zig-zag, şiruri de benzi înguste
plasate oblic), sunt în sine relativ des întâlnite în ornamentarea epocii metalelor.
Important pentru analiza noastră şi deci şi pentru epoca pe care o tratăm. este mărimea,
ordonarea şi corelarea lor. precum şi formele de vase pe care se întâlnesc.
Astfel, şiruri asemănătoare de triunghiuri mari apar pe vasele de la
Kleinklein 171 sau, doar în zona gâtului la Sopron-Burgstall. 172 Un argument în
favoarea ipotezei noastre cronologice ar fi şi ordonarea elementelor decorative
(şiruri de triunghiuri, mai ales la gât, dar şi pe corp. relizate din foiţă de staniu,
peste un ornament mai vechi) pe un vas de lut din epoca târzie a câmpurilor cu
urne de la St. Andră. 173 Acest element ornamental, din aceleaşi foi de staniu se
174
continuă şi în epoca Latene.
Se cade să menţionăm şi pericolul de a încerca
să se tragă concluzii cronologice pe baza acestui motiv ornamental, folosindu-se
datarea exagerat de timpurie a situlei de la Brâncoveneşti. 175
Benzile ornamentale în formă de zig-zag din epoca hallstattiană sunt, în
76
execuţia lor. deosebite, 1 motivelor noastre fiindu-le foarte apropiate cele de pe
urna miniatură de la Certosa, din sec. al VII-lea 177 sau, pictate cu vopsea neagră, de
la Sopron. 178 Nu sunt de neglijat nici paralelizările permise de pythosul de la
Herakleion, unde - atât pe umăr, cât şi pe diametrul maxim, nu mult diferit de
170
Exempli gratia: Fortetsa, mormântul P, nr. 72 (Whilley 1991, pi. 2); Herakleion 3180; 8126 (Coldstream I%8, pi. 56 e,
a); pentru analini amănunlita a motivelor ornamentale „geometrice", vezi Kunisch 1998.
171
Altemând. cu vârful în sus şi în jos: (Dobiat 1980, vezi doar triunghiwile mai mari, cu vârful în sus. în rona inferioară a

gâtului. la Kleinklein-Grellwald 39. vezi ibidem, pi. 75, I.
172
Patek 1993, 58 fig. 41, 3,6 (numai cu vârfurile în sus).
173

Numai cu vârfwile în sus, vezi Eibner I %7, 38-48; (analize chimice: Sauter/Rossmanilh p. 49-58), vezi de asemenea
Eibner 1974, 208sqq., pi. 23 e.
174

SiiB 1%9, 288sqq., mai ales fig. 15; pi. 24-25; SUB 1974, 361sqq., mai ales fig. 7/12, 13, 15 (pe vase ornamentate cu

foiţe

de staniu); Jovanovic et alii 1988. 135, pi. 14,9 (rândwi orirontale de triunghiwi mari, pictate, într'un rând orirontal,
cu vârful în sus, sub gura unui vas de lut).
mSchauer 1986, 39 găseşte singura analogie pentru ornamentele „conice" de pe conul de aur de la Ezelsdorf pe
siluia de la

Brâncoveneşti,

vezi ibidem, 50.

176

Schappelwein 1999, mai ales 84sqq., 127 nr. 285; 238-239
177
Montelius 1904, pi. 84,25 (lut, ca. 10 cm H).
178

Eibner-Percy 1980, pi. 111,1-2, 114-115.
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- se întâlnesc două şiruri de triunghiuri suprapuse şi uşor deviate pe
în aşa fel încât se ornamentul rezultat este de fapt o bandă în zig-zag.
Zig-zag-ul mare dintre ele, dar şi zona inferioară (până Ia fund) şi cea superioară
(până la buză) măresc mult asemănarea celor două vase, din Transilvania şi
Creta. 179
Benzile oblice, diferit înclinate şi de diferite lăţimi sunt deJa prezente în
perioada finală a câmpurilor cu urne Ia Trebur (cu foiţă de staniu), 1 pe vasele de
la Sopron 181 sau pe o amforă din Italia (sec. al VIII-Iea. realizate prin ciocănire din
interior spre exterior) 182 şi nu pot fi separate de cele de la Brâncoveneşti, cu care
sunt parţial contemporane.
Important este şi faptul că ornamentele situlei de la Brâncoveneşti au fost
executate peste reparaţii, însă pe sub torţi, ceea ce presupunea demontarea lor
temporară. Această ornamentare ulterioară a situlei de Ia Brâncoveneşti nu face
notă discordantă, căci atât aplicarea mai târzie a foiţelor de staniu pe urna de lut de
la St. Andră 183 şi pe vasul de la Neftenbach, 184 dar mai ales foiţa de aur de pe situla
din Italia 185 dovedesc că acest procedeu era destul de frecvent şi că nici vasele de
metal nu făceau excepţie.
Ornamentarea torţii, dar mai ales forma ei ne ajută în cazul nostru la
reliefarea unor nuanţe cronologice. Deşi torţile situlei ornamentate sunt
puţin mai mari, atât ornamentele cât şi tipologia lor au trăsături proprii
perioadei câmpurilor cu urne, comparaţia cu analogiile din Ungaria actuală
fiind grăitoare. In acest context nu este neimportantă deosebirea netă dintre
forma oval-alungită a părţii inferioare a torţii situlei mai mici şi cea tăiată
drept (şi mai îngustă) a exemplarului mai mare de la Brâncoveneşti (PI.X).
Această din urmă trăsătură caracterizează fără îndoială exemplarele
hallstattiene (v. de ex. cele din Austria. dar şi cel de la Wollishofen 186 ) şi
pledează înainte de orice pentru o datare mai târzie a situlei neornamentate
de la Brâncoveneşti. 187
orizontală,

°

179

Coldstream 1968, pi. 56e (Heracleion 3180).

0
'"
181

Gebhard 1997. 241 fig. 4; 242 fig. 5.
Eibner-Percy 1980; Patek 1993.
mweiss 1999, 31 pi. I.

183

Peste ornamentarea canelată (în lut) ini\ială, Eibner 1974, 209 morm. 20, e, vezi şi fotografia detaliului la

Sauter/Rossmanith 1967, 51 fig. 2.
184

185

Aici „se suprapune ornamentării ini\iale realizate prin crestături", vezi Fischer 1993. 19 (morm. 15, 22); 22.
Weiss 1999. 31 pi. I.

186

Primas 1990. 86 fig. 9.

187

Pentru importanJa inelelor la torţile situlelor de tip Kurd, vezi mai jos: folosirea situlelor şi fig. 9.
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Consideraţii tipologice prea extinse nu îşi găsesc locul în cadrul de faţă.
Tronconicitatea accentuată a corpului defineşte construcţia situlelor noastre. Deşi
nu e unghiular în profil, umărul lor este mult mai bine marcat decât la exemplarele
din perioada câmpurilor cu urne. 188

*
O analogie frapantă pentru situla decorată de la Brâncoveneşti 189 oferă - nu
numai prin motivele ornamentale în sine. ci şi prin aranjarea lor în frize recipientul purtat cu ajutorul unui băţ mai gros de către doi bărbaţi. reprezentat pe
situla historiată de la Bologna-Certosa. 190 Deşi reprezentarea vasului transportat nu
măsoară decât 2,4 cm înălţime, artistul a redat cu o surprinzătoare acurateţe
registrele de linii oblice. meandrele şi triunghiurile, respectiv liniile în zig-zag, în
aşa fel încât înrudirea de principiu a ornamentelor din Italia şi Transilvania ni se
pare sigură. 191

"'Situle hallstattiene cu umeri rotunjiti încă la v. Merhart 1952, pi. 18; Hawkes/Smith 1957. 131sqq. Interesantă
este şi observatia lui O' Connor (1980, 192). care pentru situla lui, de altfel cu umeri rotunji\i. de la Arthog,
cea mai

bună

analogie

cronologia). Cu

diferenţe

formală

în exemplarul de la

de 1-2 cm. corespund

"Nannau") şi cu acelea ale exemplarului de la
189

şi

Brâncoveneşti

(vezi mai jos

şi

găseşte

legătură

discutia în

cu

dimensiunile situlei de la Arthog (Hawkes/Smith 1957, 132, ca

Brâncoveneşti.

Vezi în acest sens

şi

Primas 1990, 86 fig. 9.

Vezi mai ales Zannoni 1876. morm. 68, pi. 35; Indicându-mi lucrarea lui Montelius 1904. pi. 105. IO colega C.

Metzner-Nebelsick mi-a deschis drumul spre
ajutat în

nenumărate

această importantă sursă primară.

probleme legate de toreutica

- Colega Clarissa Belardelli m'a

villanoviană.

9()Prin bunăvoiţa d-nei directoare dr. C. Morigi Govi, Museo Civico Bologna. am primit fotografii digitale (fig. 8a-

1

b), care permit constatarea

că

desenul lui Zannoni, preluat de Montelius este infinit mai aproape de realitate decât

desenele din Hoernes 1898, pi. XXXII sau cel al lui G. Gatti. în Ducali 1923, pi. li (preluat
Lucke/Frey 1962, pi. 64), în care jumătatea inferioară. respectiv zona pântecelui, este
neornamentată

(vezi fig. 7b-d). La Ducali 1923, 23 se

de Ia Bologna-Certosa. - llustratia cu zona

găseşte

în schimb literatura

mediană neornamentată

este

utilizată

anterioară

în

fără

control de
ca

considerată

legătură

cu situla

în continuare, vezi Eibner 1997.

137 fig. 50.2 (preluată din Schlette).
191

de

1n acest caz nu e vorba de o contemporaneitate. ci de o „pantă cronologică" între Transilvania şi Italia. la fel
accentuată

ca. de. ex. diferen\a

temporală

dintre situla de la Hajdub!isz!irmeny (sec. al X-lea)

Rivoli (sec. VIII-VII) sau dintre cupa cu mâner în
din faza Arnoaldi din Italia. -Trebuie observat
la Bologna au un caracter arhaizant

şi că

şi

formă

faptul

de S din depozitul de la Sângeorgiu de

că

şi

aceea de la

Pădure şi

cele

scenele (inclusiv obiectele) reprezentate pe situla de

ele însele nu mai sunt scene contemporane marii situle.

Thrane 1978. 17-18 propune. ce-i drept cu rezerve, pentru cazanele de tip B2b o

perioadă

Dimpotrivă,

de folosire de

aproximativ 300 de ani.
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Maestrul necunoscut care a făurit situla de la Bologna a văzut fără îndoială
un exemplar în mărime naturală şi ornamentat foarte asemănător. 192 pe care l-a luat
ca model şi l-a reprodus cu fidelitate, căci este aproape imposibil ca artistul să fi
conceput doar pentru reprezentarea miniaturală o aşa de complicată ornamentare,
care ulterior să fi fost „mărită" la scară naturală.
O asemenea redare minuţioasă a registrelor şi a ornamentelor are la bază
anumite intenţii şi poate fi explicată prin importanţa simbolismului elementelor
decorative, dacă ne gândim că nici în momentul realizării multe dintre ele nu erau
vizibile de la o distanţă normală. Ne putem pune întrebarea, dacă o asemenea
muncă de bijutier nu are ca punct de pornire şi o decorare deosebită ( cu foiţă de
staniu sau de aur ?) a vasului care i-a stat drept model. Cu ajutorul acestei analogii
din Peninsula apeninică, menirea şi plasarea cronologică a situlei ornamentate de la
Brâncoveneşti câştigă în orice caz în importanţă şi în precizie.
O componentă nu lipsită de importanţă în analiza noastră este şi înălţimea
bărbaţilor care purtau vasul reprezentat pe situla de la Bologna; având în vedere
statura mai mică a oamenilor preistorici, putem lua în considerare o valoare medie
de 1,65 m, obţinând astfel rezultatul că analogia miniaturală de la Bologna era doar
cu puţin mai mare decât recipientul decorat de la Brâncoveneşti. Această constatare
nu este în mod obligatoriu dătătoare de măsură absolută pentru cronologia propusă,
însă apropie substanţial elementele raţionamentului nostru.
In legătură cu materialul din care era confecţionat vasul ce a fost folosit
drept model de către artist pentru reprezentarea situlei miniatură de la Certosa, nu
se pot face decât presupuneri. Fiindcă şi alte vase de bronz redate pe aceeaşi situlă
au fost deja discutate în acest sens, 193 dar şi ţinând seama de mărimea lui şi de felul
de transport, credem că poate fi vorba de un recipient de bronz. In ansamblu ne este
folositoare şi ornamentaţia amforei datate în sec. al VIIl-lea, provenind din nordul
Italiei, în care caz şirurile de nervuri scurte, oblice şi de benzi în zig-zag executate
în aceeaşi tehnică - amintind de tradiţia perioadei câmpurilor cu urne central
europene - sunt ordonate în registre 194 •

*

192

E foarte greu de stabilit dacă modelul era „pictat" (ca Brâncoveneştii), executat „au repousse" (ca pe

amfora

norditaliană

din sec. al Vlll-lea, vezi Weiss 1999, 31 pi. I) sau altfel realizat (mai multe exemple la

Ghirardini 1893; 1897).
193

Vezi Girardini 1893, interpretarea finală; Leeds 1930, 25-26,; Thrane 1978, 17-18, fig. 17.

194

Weiss 1999, 30-31.
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Excursus. Inainte de a discuta rezultatele propriu-zise, se cere examinată pe
scurt problema situlei fragmentare de la Gârbova de Sus. 195 E vorba de aproximativ
un sfert din corpul unei situle de tip Kurd 196 , care măsoară de la linia de despărţire
dintre gât şi gură până la linia inferioară de nituri. 50 cm, ceea ce ar permite să se
deducă o înălţime totală de peste 60 cm. Din cele două fragmente de buză şi gât
197
păstrate
este foarte probabil că cel mai mare provine din acelaşi recipient cu
peretele de vas; el prezintă şi o importanţă deosebită pentru că demonstrează că
vasul a fost ornamentat în această porţiune. 198 Fragmentul de corp a fost aplatizat,
dar se poate totuşi recunoaşte că umărul nu era unghiular în profil, ci, mai degrabă,
rotunjit. Din perspectiva acestor caracteristici. considerăm că şi fragmentele de
situlă de la Gârbova de Sus ar putea fi plasate doar cu multă dificultate, ca până
acum, în perioada HaAl (vezi mai sus bibliografia), ele stând în legătură tipologică
şi cronologică mai degrabă - după părerea noastră - cu situla mare, neornamentată,
de la Brâncoveneşti. Prin această reconsiderare, fenomenul Kurd din Transilvania
trebuie văzut în cu totul altă lumină. Doar unele fragmente de situlă de la Guşteriţa
II pot fi puse cu siguranţă în legătură cu faza HaAl, în întreg depozitul de la Uioara
de Sus lipsind cu totul elementele caracteristice ale situlelor de tip Kurd.

*

Din cele prezentate reiese limpede că perechea de situle de la Brâncoveneşti
- aşa cum am amintit mai sus - trebuie datată în altă fază decât s'a tăcut până acum
şi utilizând alte argumente. Pentru a limpezi noua orientare cronologică, ni se pare
nimerit să încercăm stabilirea etapelor de confecţionare a celor două situle de la
Brâll\:OVeneşti şi a constituirii micului depozit:
1. Confecţionarea situlei mai mici.
2. Perioada de folosire a acesteia până la deteriorare.
3. Executarea reparaţiilor la pereţii aceleiaşi situle şi înlocuirea fundului.
4. Imediat sau la scurtă vreme după aceea a fost realizată ornamentarea ei
(pentru aceasta au fost demontate parţial torţile).

1
°'Herepey 1901, 90 f„ Taf. XIII, 127; Roska 1942, 89 Nr. 57; Patay 1990, 37, 40 (als Gîrbova, ca. 100 km. weit
von Gârbova de Sus); Gogâltan 1991. 13, 14 Abb. 3 17 Abb. S.
196
Fragmentul este prea „ordonat" şi cu grijă tăiat, ca să nu ne gândim la o „împărţire" în timpuri modeme.
197
La Petrescu-Dîmbovita cele doua fragmente clin partea superioara apar ca provenind din depozitul de la
Şplllnaca li, de ex. idem 1978, pi. ISO, 336-337.
198

ln afara situlei ornamentate de la Brâncoveneşti nu ne este cunoscută decât situla hallstattiană de tip Kurd de la

Barloo, Olanda. In

măsura

în care fotografia permite observa!ii cât de cât certe, se pot observa ornamente incizate

(?) sub buza (Byvanck 1946, pi. 24,49). Circumspecţia noastră se datorează faptului cil aceleaşi incizii sub buză,

pe amfora din nordul Italiei s'au dovedit, la cercetarea originalului, a se datora opera\iilor tehnice (Weiss 1999, 31
pi. I).
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5. Confecţionarea situlei mai mari. neornamentate.
6. ..Imperecherea" celor două situle şi folosirea lor comună până la
deteriorarea situlei mai mari.
7. Reparaţii executate la situla mai mare (de ex. întărirea fundului) şi
folosirea perechii de situle în continuare(?).
8. Depunerea definitivă. respectiv despărţirea proprietarului de cele două
recipiente.
Pe baza analogiilor şi a consideraţiilor de mai sus credem că datarea
„fenomenului" Brâncoveneşti poate fi corelată cu o perioadă de timp, ce se întinde
din HaB3 până într'un moment neprecizabil al fazei HaC. A vrea să stabileşti când
au avut loc fiecare "eveniment" din cele menţionate la punctele 1-8 ni se pare o
întreprindere prea îndrăzneaţă pentru stadiul actual al cunoştinţelor. Primele două
s'au putut petrece cu o oarecare siguranţă în HaB3 (eventual cu puţină vreme
înainte de 700 a. Chr.), adică în acelaşi interval de timp, în care conglomerate de
piese de bronz. ca cele de la Buza sau Seeboden am Millstătter See erau şi ele
depuse. în timp ce următoarele patru (3-6) trebuie corelate foarte probabil cu
perioada imediat următoare trecerii la faza HaC. E greu de precizat cât de ..adânc"
pătrund ultimele elemente în această fază, precum şi momentul exact al depunerii
definitive (nr. 8). Unele dintre ele s'au putut petrece concomitent, sigur este faptul
că al doilea „act" (probabil punctele 4-8) se cere pus în legătură cu sec. al Vii-lea,
adică cu "seria" de depozite Vinţu de Jos (cf. infra).

*
La ce au fost folosite - în cadrul depunerii, dar şi în timpul utilizării
nemijlocite de către oameni - situlele de la Brâncoveneşti? Luând în consideraţie
schimbările cronologice propuse, este limpede că grupa transilvăneană a situlelor
de tip Kurd din HaAl nu mai e constituită deocamdată decât din exemplarul
reconstituit din depozitul de la Guşteriţa II, ceea ce îngreunează generalizările;
numai aici poate fi constată distrugerea intenţionată, înainte de depunere, a
recipientelor. Exemplarul de la Guşteriţa II, şi în general cele din HaAl, nu este, ca
situlele de tifi Kurd datate tot mai târziu, de la Merlara, 199 Dresda, 200
PUspăkladany2 1 sau chiar Brâncoveneşti, elementul central al depunerii, ci joacă în
cadrul acesteia un alt rol, rară îndoială secundar.

Callegari 1933. 390: Ambele „situle" erau umplute cu bronzuri, dar şi înconjurate de ele.
Coblenz 1950. 135-161.

199
200

201

Patay 1979, 59; Patay 1981.
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Pentru scopul şi felul de folosire a situlelor de la Brâncoveneşti (în mod sigur a
celei mai mici) ne vine în ajutor din nou minuscula situlă reprezentată pe situla mare
de la Certosa. Amândouă (Brâncoveneşti şi situla „ilustrată" la Certosa) au fost
purtate cu ajutorul unui băţ mai gros, 202 iar aceasta s'a petrecut în cadrul unei
ceremonii sau a unui banchet, probabil cu caracter religios, aşa cum ne indică frizele
de la Bologna-Certosa. Problema i-a preocupat deja, printre alţii. şi pe M. Hoemes, 203
şi pe G. Girardini 204 • Concluziile primului. confirmate şi extinse de al doilea rămân la
urma urmei, actuale, în sensul că tipurile de vase reprezentate ţin de o categorie
deosebită, găsindu-şi utilizarea în cadrul unor procesiuni. foarte probabil
religioase205 , ceea ce poate fi o explicaţie şi pentru vasele depozitului nostru.
Situlele de tip Kurd erau în mod concret folosite pentru păstrarea unei
cantităţi mai mari de lichide şi. cel puţin rcarţial, pentru transportul acestora, aşa
cum ne indică reprezentarea de la Certosa. 06 Posibilitatea de transport pe distanţe
mai mari cu ajutorul verigilor de la torţi şi a băţului a fost născocită însă mai târziu,
căci, din descoperirile de până acum, nu avem nici o situlă din HaAl (şi aproape
sigur nici din HaA2) care să prezinte acest element tipologic 207 • La exemplarele tot
mai mari. din ultima etapă de dezvoltare a situlelor de tip Kurd. se renunţă nu o
208
dată şi la torţi, fiindcă nu mai sunt funcţionale • Cu capacitatea ei de ca. 40 I.
(Kovacs o estimează din motive de neînţeles, doar la 20-25 I) exemplarul de la
Brâncoveneşti atinge aproape limita superioară a transportabilităţii 209 •
In lumina noii datări a situlelor de lângă pârâul de la „Cetatea Fetei" se poate
cerceta mai nuanţat şi răspândirea tipului Kurd în ansamblu. Situlele de acest tip au
fost cartate în repetate rânduri - de cele mai multe ori în contexte limitate din punct
de vedere tipologic. cronologic şi geografic - de către Sprockhoff, 210 v. Merhart, 211

202

F. Kovacs (vezi anexa) ia deja în considerare această posibilitate de transport pentru Brâncoveneşti.

203

Hoemes 1891, (81]: „Această folosire la procesiuni solemne şi la un epulum ne îngăduie să ne gândim, că

asemenea vase luxuoase erau concepute pentru asemenea ocazii. ca cele reprezentate pe ele însele.".
204
Părere preluată şi susţinută şi de Ghirardini 1893, 197-198.
20

'Mai nou, în mod independent, Eibner 1997. 136-137.
Vezi Zannoni 1876. morm. 68, pi. 35; Lucke/Frey 1962. 59 cal. nr. 4, pi. 18 u. 64 (pe situlă, în registrul al

200

doilea. ilustra\ie preluată după Ducali).
Nu se mai poate stabili. dacă inelele din depozitul de la Buza provin de la situlă sau de la amforă, deşi, statistic

207

privind lucrurile. prima ipoteză ar fi mai

verosimilă.

Oricum. nici unul din recipiente nu se datează în HaA.

208

Cu aceasta se naşte un tip nou, vezi Pauli 1978. 333-334.

209

1..a multe situle de tip Kurd între 70 şi 80 cm. (de ex. Kleinklein, vezi Prllssing 1991, pi. 18-19), inelele de la

torţi

nu mai au, în mod limpede. decât o valoare

ornamentală

sau poate simbolică.

210

Sprockhoff 1930, pi. 38 (tratează doar exemplarele hallstattiene).

211

v. Merhart 1952, 31 harta 5 (ia în considerare tipul de vas în totalitatea lui).
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Hawkes/Smith, 212 Vinski-Gasparini. 213 Egg, 214 Patay, 215 Gogâltan 1991. Hansen, 216
217
218
Jacob, Jankovits şi Gerloff219 • Deşi lipseşte încă o cartare completă. pe baza
unui catalog temeinic alcătuit, se poate observa că originea situlelor de tip Kurd
trebuie localizată în Bazinul Carpatic şi că de-abia mai târziu a avut loc adevărata
220
răspândire spre centrul şi vestul Europei.
In acest context se cer amintite din nou interesantele legături ce pot fi
constatate între Insulele Britanice şi Bazinul Carpatic. Ceea ce cu câteva decenii în
urmă fusese mai degrabă intuit. 221 poate fi acum afirmat pe baza noii datări a
situlelor de la Brâncoveneşti, a fundului de vas caracteristic de la Buza, 222 cu
ajutorul cazanelor de la Stimeg şi Varvolgy 223 , precum şi a altor elemente. 224 Nu
trebuie uitat că M. Rusu presupunea de mult importarea staniului necesar
bronzurilor din Transilvania, tocmai din arhipelagul britanic. 225
Noua datare a situlelor de la Brâncoveneşti prezintă importanţă şi pentru
locul ocupat de ele în cadrul răspândirii generale a tipului - în orice caz la graniţa
estică a koine-ului Kurd - mai ales că ele nu mai pot fi privite acum drept produse
nemijlocite ale „zonei de origine", ci ca o revenire 226 după aproximativ 400-500 de

212

Hawkes/Smith 1957, 145 fig. 4.

213

Vinski-Gasparini 1968, 16 fig. I.

214

Egg 1985. 369-373, 372 fig. 39 (tratează situlele hallstattiene de tip Kurd, fllră toartă din Europa Centrală).

21

~Patay 1981 a. 3 I 7sqq. (doar harta şi catalogul exemplarelor din perioada câmpurilor cu urne).

Hansen 1994, 578 nr. 52, 600-601 (lista corespunzând hărfii de răspândire, fig. 64), repetat la Hansen 1995, 75

216

fig. 4.
217

Jacob 1995, pi. 85 B (selecfie a exemplarelor din perioada câmpurilor cu urne); pi. 86 (exemplarele hallstattiene

din regiunile tratate de autoare).
218

Jankovits 1996. 320 fig. 9 (exemplarele din perioada câmpurilor cu urne).

219

Gerloff, sub tipar (majoritatea exemplarelor, indiferent de epocă şi de regiune).

220

Un argument tipologic în favoarea aparifiei tipului Kurd în Bazinul Carpatic este marea asemănare dintre forma

de recipient Kurd

şi

cea

preluată

de tipul Hajdubtlsztirmeny. Aceasta nu se putea petrece decât în Bazinul Carpatic,

unde, în marea lor majoritate, cele
răspândirii

nu convinge

că

etc. Cu cât mai timpuriu va fi
înrudite Kurd

şi

două

tipuri ajung în contact. O comparafie Merlara - Rivoli. la

tipul Kurd ar fi
datată

apărut

Merlara, cu atât va fi mai mare

Hajdubtlsztirmeny în peninsula

apeninică şi

vestic al

şi

distanta dintre cele

două

tipuri foarte

cu atât mai greu de susfinut ipoteza lui K. Jankovits.

221

Hawkes/Smith 1957, 137 sqq.; O'Connor 1980, 191-192.

222

Gerloff 1986, 103sqq. (în ciuda datării prea timpurii a depozitului de la Buza).

223

Patay 1990, pi. 64-66, nr. 144, 145, 145 A. vezi redus la Patay 1996, 409-410.

Prezentare sintetică la Soroceanu/Szab6 2001, 219sqq.
mRusu 1981, 385-386.

224

226

capătul

în Italia, din exemplarele hibride de la Merlara, Mezzocorona

Chiar dacă nu poate fi privită strict material, ci eventual doar ca o „sursă de inspirafie".
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ani. peste teritoriul Ungariei de azi. din regiunea Alpilor Răsăriteni 227 • Şi pentru
depozitul de la Buza ne putem gândi la o revenire a tipului Kurd. pentru că
intervalul dintre HaA 1. cel mai târziu HaB I. şi HaB3 este prea mare şi total lipsit
de situle de Kurd. In acelaşi timp producţia de vase de metal nu se întrerupe nici o
clipă, fiind preferate însă alte forme de recipiente.
Datarea şi răspândirea situlelor de tip Kurd în Transilvania sunt două
componente, care se condiţionează reciproc mai marcat decât în cazul altor
categorii de vase de metal; acesta pare să fie deocamdată singurul caz, în această
provincie. în care. în teritoriul de origine. se constată o „reîntoarcere'' a unui
anumit tip. Nu e uşor de stabilit nici locul de producere a exemplarelor de la
Brâncoveneşti. Sigur este faptul că ornamentaţia - atât concepţia cât şi realizarea
ei - nu sunt locale (cf. infra). Chiar dacă acceptăm o decorare ulterioară,
producerea situlelor de la Brâncoveneşti în Transilvania rămâne greu de dovedit,
căci în perioada post-HaB 1 lipseşte în spaţiul intracarpatic, experienţa executării
formelor mari în general. Dacă descoperiri ulterioare nu vor dovedi prezenţa unui
nou centru de producţie din această perioadă. atunci va trebui să admitem că
fenomenul Brâncoveneşti (inclusiv situla de la Gârbova de Sus) vin din afara
Transilvaniei, foarte probabil din zona Alpilor estici şi că poartă amprenta
culturii Kalenderberg.

*
cronologice de mai sus ne obligăm să purcedem „a la recherche
du milieu culturel perdu". Formele şi ornamentele epocii târzii şi finale ale epocii
bronzului transilvănean (BD-HaB) sunt. în mod limpede, străine felului de
ornamentare a situlelor noastre. Singura situlă de tip Kurd, de altfel neornamentată,
din depozitul de la Guşteriţa II este o analogie prea inconsistentă pentru a asigura
peste secole o legătură cu Brâncoveneştii.
Constatările

m Acesta ar fi singurul spaţiu unde se poate constata o anume continuitate, vezi deja v. Merhart 1952, 31 harta 5:

Prilssing 1990, 49sqq.: Jacob 1995, 98sqq.
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In imediata apropiere a locului de descoperire a acestora. este cunoscută doar
o mică necropolă228 , ale cărei piese de inventar pierdute nu ne sunt de mare folos,
229
deşi o asociere fusese presupusă încă mai de mult.
Cercetările recente de
suprafaţă (Protase/Zrfnyi) nu au dat nici un rezultat palpabil în legătură cu
eventuale alte urme de locuire.
Chiar în lipsa unor săpături şi fără a dori neapărat să „mutăm" în preistorie
pădurea medievală. este de presupus că locul descoperirii şi zona înconjurătoare nu
au fost nici atunci locuibile şi că situlele de la Brâncoveneşti nu fac dovada unei
aşezări permanente în punctul respectiv. Cei care au depus aceste situle sau,
eventual, cei de care ţinea mica necropolă amintită de Neigebaur, şi-au avut
aşezarea permanentă la o distanţă mai mare, mult mai probabil către rîu. Oricât de
incompletă ar fi ultima catalogare a materialului din judeţul Mureş, se poate vedea
totuşi limpede că materialul hallstattian (HaA-D) din judeţ, respectiv din zona
230
Brâncoveneştilor este mai degrabă sărăcăcios.
Demnă de a fi amintită este şi prezenţa marii aşezări (aprox. 10 ha.) de la
Voivodeni, 231 databilă în HaB-C, şi a depozitului de brăţări hallstattiene (HaC) de la
Dedrad,232 aflate Ia circa 20 km SSV, respectiv la 6 km SV de Brâncoveneşti. Cartarea
concomitentă a celor două categorii de descoperiri ne permite să observăm că
împrejurimile Brâncoveneştilor se găsesc între cele două concentrări din intervalul
HaB-C, într'o perioadă în care se petrec, rară îndoială, importante schimbări pe plan
istoric. 233 Publicarea unor cercetări de anvergură234 şi redatarea mai multor aşezări
întărite (din HaA în HaB3-C)235 subliniază semnificaţia istorică a epocii şi a zonei.
O analiză mai aprofundată a mediului cultural ar depăşi cadrul de faţă, o
importantă premiză - încă nerealizată - fiind o mai fină împărţire cronologică în
contextul unui consens între specialişti. 236

228

Neigebaur 1851, 252 nr. 5: „ln pădurea învecinată [privind dispre casuul roman] au fost găsite acum câ\iva ani,

sub rădăcinile unor copaci
219

bătrâni

peste 40 de urne.".

Prima încercare de legătură între urne şi situle o face Paulovics 1944. 23sqq., care încearcă să localizeze punctul

de descoperire a micii necropole,

şi

anume de-asupra pârâului de la „Cetatea Fetei".

230

1..azăr 1995, pi. XII (hana); LXX-LXXIII.

231

Horedt 1974, 208, 226 nr. 26.

232

Petrescu-Dîmbovi\a 1977, 162-163.

233

Soroceanu 1982, 366 fig. 5; 368-369; Vasiliev 1995, 151-152.

234

De. ex. Teleac (V. Vasiliev/I. Al. Aldea/H.Ciugudean 1991); Dej, Subcetate, Bozna, Ciceu-Corabia, Şona

(Vasiliev 1995);

Mediaş

(Pankau 2001); Bemadea (Ursufiu 2002).

mvasiliev 1995, 151-152.
236

Vasiliev 1991, 102-130, vezi la sfârşit şi tabelul cronologic pe p. 128, Ciugudean 1997, 135sqq .. dar şi

observafiile lui Ursufiu 2002, 32-33, 73-75, toate cu bibliografie mai veche.
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In orice caz este de pe acum limpede că mediul cultural Basarabi nu oferă o bază
pentru apariţia situlelor de la Brâncoveneşti în context local. fiindcă formele şi
ornamentele de tip Basarabi au prea pu~n de-a face cu componentele fenomenului
237
Brâncoveneşti. Nici materialul aceleiaşi epoci din Ungaria răsăriteană nu ne ajută de
loc, 238 căutările ducând în mod constant spre aria culturii Kalenderberg (cf. supra).

*
Cercetarea mediului cultural, care ar corespunde situlelor redatate de la
Brâncoveneşti ne obligă şi la importanta constatare că bronzurile transilvănene din
perioadele HaB3-C se cer privite într'o altă lumină faţă de stadiul cercetărilor de
acum două-trei decenii. Pe de o parte, purcederea în timp (de la HaB2 la HaB3)
239
este mai lentă, aşa cum ne indică de ex. recent redatatul depozit de la Buza.
Incadrarea uşor asincronă a unora dintre depozitele de bronzuri (de pildă
Sângeorgiu de Pădure, Fizeşul Gherlei II, Şomartin. Vetiş etc.) pare mai apropiată
de adevăr şi ne atestă desfăşurarea neîntreruptă a procesului metalurgic (nu însă a
producerii vaselor mari de metal).
Pe de altă parte, nu este lipsită de importanţă - având în vedere numărul
redus de bronzuri din HaC 240 - excluderea unor „depozite'' ca cele de la Şura Mică
241
şi Şimleu! Silvaniei V din lista depozitelor de bronzuri ale aceastei faze
şi, în
schimb, includerea altor descoperiri, ca lanţul cu pandantive de la Moldova Veche
(IV), 242 depozitul de la Şmig 243 sau situlele de la Brâncoveneşti, prezenţe
metalurgice care asigură tranziţia spre faza HaC şi ancorarea lor la începutul epocii
fierului. Spre completare, trebuie cuprinse în calcul şi micul depozit de vase de
245
bronz de la Şeica Mică244 , depozitul de colane de bronz de la Vinţul de Jos (1),
237

Rezumativ prezenlată la Ciugudean 1997, 152sqq.; Ursutiu 2002. 37sqq., fig. 14sqq., 33sqq. ambele cu

bibliografie

anterioară.

HaB3 de HaB2

şi

Extrem de

importanlă

"legarea" ei tot mai

36lsqq.: Ursutiu 2002). - Vezi pe de

altă

pentru conturarea epocii

strânsă

parte

de cea

urmăloare

şi

a mediului este "desprinderea" fazei

(Ciugudean 1997: Metzner-Nebelsick 1998,

legătura incontestabilă

dintre HaB2

şi

HaB3 (infra).

238

De. ex. grupa Mezocsat (Metzner-Nebelsick 1998. 371 sqq. cu planşe tipologice).

239

Soroceanu în pregătire, reparând exprimările imprecise din Soroceanu/Bucla 1978, 104ff. (vezi şi "cazul"

Varvolgy, Patay 1990, 39, 47: 80; Patay 1996, 408-410, dar şi Llszl6 1982, 27)
"°Nu numai piesele din depozite (Rusu 1963, 199-204; 200 =hartă, 210 =listă; Petrescu-Dîmbovita 1977, 161-

2

164), ci
241

şi

în general, vezi de ex. Ursutiu 2002, 57-61.

Soroceanu 1998, 239, 241, 245, 247.

242

Soroceanu/Medeleţ 1999, 181 sqq.

243

Soroceanu 1998, 239, 245-247. Cadrul cronologic prea larg propus cu acea ocazie, trebuie redus drastic la

HaB3/HaCl, vezi Soroceanu i. Red.
244

Neluat în considerare de Petrescu-Dîmbovi\a 1977, veri Horedt 1964. 193 Abb. 4.4-5; 194; Soroceanu în pregătire.
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precum şi unificarea necesară dintre depozitele de la Alba Iulia şi Blandiana şi a
celui de la Vaidei cu căruciorul miniatural de la Orăştie, tratate până acum ca patru
descoperiri diferite 246 • Şi noul depozit de la Vinţul de Jos (111) 247 subliniază
importanţa Mureşului mijlociu pentru metalurgia perioadei discutate. Repetăm, în
acest interval cronologic se cere plasată şi descoperirea de la Brâncoveneşti.
O constatare logică a celor expuse mai sus este că nu se mai poate trage o
graniţă precisă - aşa cum se făcea până acum - între aşa-zisele serii de depozite. Există
f'ară îndoială epoci sau perioade cu anumite caracteristici metalurgice, însă osmoza care
are loc între ele se face mult mai puternic simţită decât s' a crezut. Producţia de metal,
acumularea şi obiceiurile de depunere nu cunosc - cu toate fluctuaţiile - deosebiri aşa
de tranşante încât să se poată vorbi de orizonturi şi cu atât mai puţin de „îngropări ca
urmare a unor ameninţări externe sau interne" etc. In acest sens trebuie subliniat rolul
elementelor importate (în cazul nostru din vest), ceea ce e valabil şi pentru depozitele
de vase de metal, fie ele amestecate şi cu alte piese de bronz. E cazul ca noile cartări să
reflecte mai bine dinamica evenimentelor; doar astfel poate fi înţeles mai bine şi
depozitul de la Brâncoveneşti.

*
Nu este simplu, dar în acelaşi timp nici imposibil de a contura sensul
depunerii celor două recipiente de bronz de la Brâncoveneşti. Aşa cum am amintit,
aceasta se petrece la intrarea dinspre Transilvania în trecătoarea Deda-Topliţa, 248
care asigură o legătură de altfel nu prea comodă cu Moldova, peste culmea
249
Carpaţilor Răsăriteni şi pasul Tulgheş • Importanţa punctului pentru epoca
bronzului e subliniată, în context strategic, în epoci mai târzii de construirea - la
mică distanţă - a castrului roman şi a castelului medieval.

mNeluat în considerare de Petrescu-Dîmbovita 1977. vezi Rusu 1963. 199. 210; Rusu 1967. 85sqq. mai ales nota
14; inf. T. Soroceanu la Aldea/Ciugudean 1995, 213. Realizarea
afla în

publicării

monografice de

către

Zsolt Molnar se

pregătire.

2
...Soroceanu

în pregătire.

247

Aldea/Ciugudean 1995. 213-223.

248

De-a lungul văii Mureşului, între Munţii Gurghiului şi Munţii Calimani. La Brâncoveneşti valea Mureşului este

încă
249

destul de îngusta, un brat mort al

Mureşului

se

găseşte

nu departe spre est de actualul curs al râului.

Bader 200 I, 15 nr. 12 citează doar o lance de la Tulgheş, nelu 11 nd în considerare nici pasul Deda-Toplita cu

descoperirea de la
deja

Brâncoveneşti,

Dunăreanu-Vulpe

3 (harta de

răspândire},

nici descoperirile de bronzuri din partea Moldovei, vezi cu caracter introductiv

1925. 58-109, bes. 92ff., 98

(hartă);

Roska 1932, 541sqq. cu drumurile principale, 543 fig.

Soroceanu 1995. 29-30.
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E foarte dificil de stabilit dacă situlele depuse erau vizibile sau nu şi dacă
foarte probabil, ofrandă se poate pune în legătură cu trecătoarea sau cu
apele curgătoare din apropiere sau. eventual. în legătură cu mai multe intenţii
simultane. Cert este că o pereche de situle remarcabile şi bine păstrate, ca cele în
discuţie, nu au fost uitate sau ascunse într'un areal ameninţat. cu toată existenţa
copacilor în mod evident de alunecări de teren şi torente. Posibilitatea de a aparţine
unui atelier de „bronzier" nu are nici ea prea mari şanse de a fi luată în considerare,
pentru că prea buna stare de conservare, lipsa altor bronzuri. a unor urme de locuire
sau de activitate umană nu ne indică intenţii metalurgice nemijlocite. Un
«neguţător» care ar fi cărat în spate cele două situle voluminoase sau numai
materialul şi care le-ar fi părăsit într'un loc ca cel al descoperirii, e de asemenea
dificil de presupus.
Faptul că poziţia geomorfologică a depunerii de situle de la Brâncoveneşti
nu se datorează întâmplării, o arată şi depozitul de bronzuri de la Buru (un cazan cu
ataşe cruciforme, două ceşti şi celturi), ce fusese depus în crăpătura unei stânci din
malul Arieşului „înainte ca acesta să intre în câmpia de lângă Turda". 250
Asemănător depus era şi depozitul conţinând importante recipiente de bronz de la
Sângeorgiu de Pădure I; el a fost descoperit pe panta foarte puţin locuită, spre valea
Târnavei Mici, în imediata apropiere a „Pârâului liniştit". De acolo, drumul duce în
Munţii Gurghiului şi apoi, prin pasul Bicaz în Moldova, dar mai înainte de aceasta
spre salinele de la Praid. 251 Lanţul cu pandantive de la Moldova Veche, din Porţile
de Fier ne indică de asemenea cu probabilitate un dublu scop al depunerii, ca
depozit de trecătoare în imediata apropiere a Dunării. 252
Alte depozite conţinând recipiente de metal şi care ar putea fi puse în
legătură cu mediul acvatic, ar fi cele de la Sîg. Brăduţ, Biia, eventual Rădeni 253 .
această,

*
Drept încheiere se cer spuse câteva cuvinte care să rezume întreaga
punctul de greutate al consideraţiilor noastre îl reprezintă
elementele deosebite ale situlei mai mici, ar fi nedrept să privim situla mai mare,
neornamentată, ca pe o soră vitregă. Căci doar caracteristicile celui de-al doilea
exemplar şi asocierea ambelor recipiente conferă "depozitului de la Brâncoveneşti"
un caracter care ne aduce aminte de Janus, cel care priveşte cu o faţă spre trecut şi
problematică. Deşi

2

soRoska 1932. 540: Soroceanu 1995, 61, pi. I, l-4.

251

Datele principale sintetizate la Soroceanu 1995, 73.

msoroceanu/Medeleţ 1999, 209.

mPentru descoperirile legate de mediul acvativ în România. vezi Soroceanu 1995, 30sqq.
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cu cealaltă spre viitor. Anumite elemente. cum ar fi forma şi ornamentele torţii
situlei mai mici, precum şi reparaţiile executate. ne prilejuiesc o privire spre trecut.
Inoirile. cum ar fi acoperirea suprafeţei. inclusiv a reparaţiilor, cu ornamente, dar şi
felul de execuţie şi concepţia acestora, ne îngăduie să privim "spre viitor". Acesta
este foarte probabil momentul în care situla mai mare. neornamentată. este asociată
primei, formând un „depozit". Cu înălţimea sa de peste 60 de cm., cu profilul ei şi
cu toarta realizată după "canoanele" hallstattiene. acest recipient ar putea fi doar cu
foarte mare greutate trecut printre cele hallstattiene timpurii (HaA-B). De aceea
este mult mai verosimilă ipoteza conform căreia cele două situle au fost depuse
lângă pârâu şi la aproximativ 200-300 m distantă de Mureşul care ieşea din
trecătoare, de-abia la începutul fazei HaC. Deşi nu se ştie extrem de mult despre
condiţiile de descoperire, ne putem pronunţa pentru caracterul de ofrandă al acestui
„depozit", luând în considerare situaţia geomorfologică, absenţa oricăror urme de
locuire şi conţinutul propriu-zis al depunerii.
Această pereche remarcabilă de vase de bronz, venite foarte probabil din
vest şi aparţinând unui „principe" local sau unei comunităţi, ne incită la
redescoperirea şi asocierea mărturiilor izvoarelor scrise. Gândul ne duce la Nestor
care jertfea din vase de aur pe malul râului Alphăus, dar mai ales la vasele uriaşe
de bronz, plasate la confluenţa unor ape curgătoare în Grecia dinaintea vremii
"părintelui istoriei": "„.Intre rîurile Borysthenes şi Hypanis se află o regiune care
se cheamă Exampaios. Am vorbit de ea mai sus şi am povestit că acolo există un
izvor amar, a cărui apă se varsă în Hypanis şi-l face de nebăut. In această regiune
se găseşte un vas de aramă, cam de şase ori mai mare decât cazanul (de amestecat
lichide) de la gura râului Pontos, pe care Pausanias, fiul lui Kleombrotos l-a donat
pentru Iocu l ace l a„. " .254

254

Herodot, Melpomene [IV], 81.
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Anexă

,,FERENCZ KOV ĂCS DESPRE V ASELE ETRUSCE DE LA VECS. In
comitalul Mureş-Turda a fost scoasă la lumină o descoperire interesantă. Ea constă
din două vase de mărime identică, construite după acelaşi model, şi care au apărut
de curând în apropierea castelului baronului Kalman Kemeny. plasat într'un loc
minunat. Locul descoperirii se află pe panta de deasupra pârâului de la "Cetatea
Fetei", piesele de bronz apărând cu ocazia unei ruperi de mal 255 • Locul se găseşte la
piciorul unui munte înalt. încoronat de păduri seculare, pe un platou. deasupra
Mureşului care îşi trimite valurile argintii spre sud-vest. Intreaga regiune e
acoperită cu păduri, chiar şi punctul unde au ieşit cele două vase, este împodobit cu
o pădure de stejari de aproximatix 200-250 de ani.
Ambele vase sunt bombate şi seamănă cu o oală mare, care se
îngustează. tronconic, spre fund. Pereţii au o grosime de 1,5 mm şi sunt făcuţi
din foi de tablă prinse una de cealaltă cu nituri. în aşa fel, încât foile mai mari
se află în partea superioară. mai bombată, iar cele mai mici ca o completare,
în partea de jos. mai îngustă, şi la fundul vasului, ca o secţiune conică.
Bombarea atinge cea mai mare circumferinţă în partea de sus a vasului, unde
se reduce brusc [înclinându-se spre interior], după care, se răsfrânge într'un
unghi ascuţit, drept care vasul are o zonă a gurii largă, ca un cerc [de butoi].
Pe cele două canturi ale buzei, în poziţii diametral opuse, precum şi pe feţele
exterioare, corespunzătoare părţii bombate a vasului se află fixate torţi
bandate, de 6 cm lăţime, pentru a putea fi cuprinse de verigi de bronz solide,
mobile, probabil prin ciocănire, cu un diametru de 10 cm, ele permiţând, ca
mânere, o mai uşoară transportare a vasului. Niturile sunt fixate. la întăriturile
torţilor şi la locurile de prindere [a tablelor de bronz] din interior spre
exterior. Pe faţa exterioară a părţii bombate sunt vizibile două ornamente
puternic adâncite, însoţite de un zigzag. Marginile torţilor sunt marcate de
câte un grup de trei linii paralele. zona dintre ele fiind acoperită cu incizii
triple care se încrucişează.
!nălţimea celor două vase măsoară, socotind de la fund până la gură 49 cm,
diametrul [de fapt circumferinţa] interior al gurii 136 cm. circumferinţa exterioară
154 cm, capacitatea 20-25 litri [recalculată este de 40-43 I]. Culoarea [patina]
vaselor este de un verde murdar. Constituirea patinei la suprafaţa tablei se observă
doar în mică masură. Unul din exemplare este întreg, celălalt a fost deteriorat la
scoaterea lui, de către păstorii care îl găsiseră. Vasele, care depun mărturie pentru

mNota autorului: de fapt o alunecare de teren din susul malului pâna în pârâu.
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un maestru priceput la lucrul în aramă, se află deocamdată în proprietatea domnului
baron Kalman Kemeny. Cu acest prilej mi se pare notabilă încă o circumstanţă, şi
anume că locul care a scos vasele descrise mai sus la iveală aproape de la sine. nu a
făcut obiectul unei cercetări mai amănunţite. Dacă aceasta ar fi fost realizată, poate
că eforturile certătorilor n' ar fi rămas fără rezultate.
Cred că de-abia mă pot înşela dacă, în încheiere, mă pronunţ, în ce priveşte
originea vaselor prezentate, pentru o origine etruscă. Asemenea produse au ajuns
prin comerţ nu numai în regiunile nordice şi sudice ale Italiei, nu numai în
provinciile Gallia şi Germania. ci şi la popoarele trăind în regiunile estice ale
Pannoniei şi ale Daciei, afirmaţie care este dovedită de vasele asemănătoare găsite
la Kurd [citat: ArchErt. caietul din 15 Aprilie 1885] şi în apropierea satului
Bardocz2 56 în Erdovidek pe o spinare de deal, împădurită, în vecinătatea a
treisprezece morminte tumulare. In continuare găsim o dovadă şi în prelucrarea
aramei, care corespunde fără îndoială celei a vaselor etrusce găsite în Italia, Franţa
şi Germania. Iar în ceea ce priveşte originea etruscă a descoperirii de la Vecs,
aceasta se concretizează în prelucrarea lungilor foi de tablă ale celor două vase, în
execuţia şi în forma lor şi, în sfârşit, în prinderea laolaltă, în mod artistic, a tablelor
de bronz prin nituire.
Marosvasarhely, în Mai 1885"257

236

Nota autorului: astllzi Brl!dut, jud. Covasna, Transilvania.
mTraducerea din limba maghiara: Szilvia Guba. Adaptarea româneasca ne aparţine.
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Fig. la. Situarea depozitului de la Brâncoveneşti în contextul descoperirilor de
bronzuri şi al cetăţilor fortificate din zonă: cerc plin: bronzuri datând din
bronzul mijlociu până în HaB; - pătrat plin: bronzuri databile în HaC; semicerc plin: aşezări fortificate databile în HaB-C.
Fig. I b. Brâncoveneşti: presupusa zonă a descoperirii situlelor (haşură în cerc
marat cu linie întreruptă)
Fig. 2. Ferencz Kovacs (1837-1899), autorul primului articol despre situlele de la
Brâncoveneşti ( 1885)
Fig. 3. Brâncoveneşti. Diferite ilustraţii ale situlei ornamentate: a. după Roska
1928; - b. după Roska 1942; - c. după Rusu 1972; - d. după PetrescuDîmboviţa 1977; - e. după Petrescu-Dîmboviţa 1978; - f. după
Soroceanu/Buda 1978; - g. după Gogâltan 1993; - h. după Lazăr 1995.
Fig. 4a. Brâncoveneşti: situla ornamentată (vedere frontală)
Fig. 4b. Brâncoveneşti: situla ornamentată (vedere laterală)
Fig. 5a. Brâncoveneşti: situla neornamentată (vedere frontală)
Fig. 5b. Brâncoveneşti: situla neornamentată (vedere laterală şi profil)
Fig. 6a. Brâncoveneşti: situla ornamentată (vedere frontală)
Fig. 6b. Brâncoveneşti: situla ornamentată (detaliu din zona torţii)
Fig. 7. a. Bologna-Certosa: imitaţie miniaturală de situlă, realizată în lut (după
Montelius 1904) - b. Nove Ko5ariska, după Pichlerova 1969); - c. BolognaCertosa: detaliu din situla historiată (schiţă din Montelius 1904, redesenată
după Zannoni 1876); - d. Bologna-Certosa: acelaşi detaliu (pct. c) din
situla historiată (după Ducati 1931); - e. Bologna-Certosa: acelaşi detaliu
(pct. c) din situla historiată (schiţă după Hoemes 1898). - f. BolognaCertosa: acelaşi detaliu, cu unul din purtătorii situlei (după Zannoni 1876)
Fig. 8. a. Bologna-Certosa: detaliu din fig. 7e, într'un câmp ilustrativ extins; - b.
Bologna-Certosa: situla transportată, mărită de ca. 3,5 x (ambele clişee:
Museo Civico Bologna, reproducere făcută prin amabilitatea dir. dr. C.
Morigi Govi)
Fig. 9. Reprezentarea schematică a plasării cronologice a depozitului de la
Brâncoveneşti pe baza principalelor elemente privind forma
şi
ornamentarea situlelor
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Autour de la datation des situles de type Kurd
de Brâncoveneşti
(dep. de Mureş, Roumanie)
Re sume

Apres plusieures experiences chronologiques, on vient d'oter Ies sceaux
de Brâncoveneşti de leur position traditionelle qui se rapporte a HaAl. pour Ies
placer au carrefour de HaB et HaC, plus exactement en HaB3-HaCl. Cette
mutation ternporelle recroit ses fondaments scientifiques 'par ]'examen des certains
elernents de forme (hauteur des vaisseaux, anneaux) et d'ornarnentation (la petite
situle), ainsi que de l'etat de conservation.
La diffusion et l'evolution du type Kurd (en general, rnais specialernent
en Transylvanie), le milieu culturel et rnetalurgique doit-etre exarniner dorenavant
dans une autre lurniere.
Une variante legerernent arnplifiee de cette etude sera publiee dans la
Praehistorische Zeitschrift.
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Fig. la. Situarea depozitului de la
în contextul descoperirilor de
bronzuri şi al cetăţilor fortificate din zonă:
cerc plin: bronzuri datând din bronzul
mijlociu până în HaB; - pătrat plin: bronzuri
databile în HaC; - semicerc plin : aşezări
fortificate databile în HaB-C.
Brâncoveneşti

Fig. lb. Brâncoveneşti: presupusa zonă
a descoperirii situlelor (haşură în cerc
marat cu linie întreruptă)

Fig. 2. Ferencz Kovacs (1837-1899),
autorul primului articol despre situlele de la Brâncoveneşti (1885)
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Fig. 3. Brâncoveneşti. Diferite ilustraţii ale situlei ornamentate: a. după Roska 1928; - b. după Roska
1942; - c. după Rusu 1972; - d. după Petrescu-Dîmboviţa 1977; - e. după Petrescu-Dîmboviţa 1978; f. după Soroceanu/Buda 1978; - g. după Gogâltan 1993; - h. după Lazăr 1995.
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Fig. 4a. Brâncoveneşti: situla ornamentată (vedere frontală)
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Brâncoveneşti:

situla ornamentată (vedere
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Fig. 5a.

Brâncoveneşti:

situla neornamentată (vedere

frontală)
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situla neornamentată {vedere laterală
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Fig. 6a.

Fig. 6b.

Brâncoveneşti:

Brâncoveneşti:

situla

situla

ornamentată

ornamentată

(vedere frontală)

(detaliu din zona torţii)
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Fig. 7. a. Bologna-Certosa: imitaţie miniaturală de situlă, realizată în lut (după Montelius
1904) - b. Nove Kosariska, după Pichlerova 1969); - c. Bologna-Certosa: detaliu din situla
historiată (schiţă din Montelius 1904, redesenată după Zannoni 1876); - d. BolognaCertosa: acelaşi detaliu (pct. c) din situla historiată (după Ducati 1931); - e. BolognaCertosa: acelaşi detaliu (pct. c) din situla historiată (schiţă după Hoernes 1898). - f.
Bologna-Certosa: acelaşi detaliu, cu unul din purtătorii situlei (după Zannoni 1876)
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Fig. 8. a. Bologna-Certosa: detaliu din fig. 7e. într'un câmp ilustrativ extins;
- b. Bologna-Certosa: situla transportată, mărită de ca. 3,5 x (ambele clişee: Museo
Civico Bologna, reproducere făcută prin amabilitatea dir. dr. C. Morigi Govi)

221
https://biblioteca-digitala.ro

Festschrift fiir Florin Medeleţ- BHAB XXXII

Perioada

!nălţimea

Toarta

Verigi la

Ornamente Starea de

toartă

vasului

conservare

Partea

HaD

inferioară

preponderent
dreptunghiu-

2
1
Hac

lară,

de la
ca. 40 până
la peste
80cm

extremitatea
de jos tăiată
drept

preponderent

şi
păstrate

Partea
inferioară ovalalungită

HaA

exemplare

c.J ornamentate

1
17-38 cm

exemplare

exemplare
neornamentate
(excepţie

Dresda)

în

preponderent
fragmentate
sau
deformate

2

intenţionat

1

Fig. 9. Reprezentarea schematică a plasării cronologice a depozitului de la Brâncoveneşti
pe baza principalelor elemente privind forma şi ornamentarea situlelor
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UNE DECOUVERTE
HOMERIQUE
DANS LA
,
,
V ALLEE DE TELIŢA, LE DEPARTEMENT
DE TULCEA*
Gavrilă

Simion, Elena

Lăzurcă

Les materiaux archeologiques qu'on va presenter et analyser dans ces pages
sont des decouvertes anciennes, realisees dans le cadre d'une campagne de
sauvetage entreprise le long du trace qu'on devait construire en 1987, un des
conduits de transport de gaz des marais, vers Ies pays balkaniques 1•
Dans la topographie des lieux, I' objectif recherche ce trouvait a 1 km vers
l'Oest des confins de la localite Poşta (la commune Frecăţei) et elle etait appelee
par le toponyme «Movila lui Moş Gălăţeanu» (Le tertre du pere Gălăţeanu).
D'autre part, natre decouverte s'inscrit dans une suite de sites emplacee sur
le versant de la vallee de la riviere Teliţa, entre la localite deja mentionnee et son
point de jonction avec Ies eaux des ruisseaux Celic 2 (Fig. I).
Bien qu'on soit a la premiere communication deces decouvertes, on n'a pas
l'intention de faire un rapport a ce propos. Nous sommes quand meme obliges
d' offrir au document qu' on a I' intention de mettre en valeur I' information
necessaire sur le contexte de ses decouvertes.
Selon le toponyme du site, ii s'agit d'un tertre qui s'inscrit dans le groupe
des tombes tumulaires. Malheureusement, ii etait deja entre dans le circuit agricole,
fait qui a eu pour consequent l'avancement du processus de destruction. Dans la
stratigraphie obtenue a la suite des excavations effectuees, on a constate que
jusqu'a 0,20-0,30 m de la surface actuelle se trouve la couche vegetale, marquee
par la profondeur des laboures agricoles. Puis, jusqu'a 0,70-0,90 m profondeur, par
Ies differences de sol, on a etabli la couche qui a constitue la terre deposee pour la
construction du tertre (le manteau de terre), tandis qu'a partir de sa base, en bason
a constate l'existence de la couche vegetale antique suivie par d'autre nuances de
sol, jusqu'a celui jaune sterile.
Toujours la situation stratigraphique on va essayer d'emplacer Ies nouvelles
decouvertes archeologiques.
L'applatisation accentuee a eu comme consequence la destruction et le grand
desordre des squelettes et de l'inventaire de deux ou peut-etre plusieurs tombes
d'inhumation, dont Ies fosses n'ont pas deposee comme profondeur l'actuelle
couche de terre labouree. Sous ce niveau, dans la partie centrale du tertre on a pu
enregistrer dans le plan Ies traces d'une fosse realisee par Ies chercheurs de tresors,
fosse qui a detruit partiellement une tombe d'incineration. Appartenant a la periode
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romaine 3• On n'exclut pas la possibilite que ces tardives interventions: la fosse des
chercheurs des tresors, la tombe romaine d'incineration sur lieu. ait detruit autres
tombes plus anciennes. reliees chronologiquement de la construction du tumulus
(Fig.2). De meme que d'autres extraordinaires decouvertes realisees en d'autres
zone du manteau de terre du tumulus. on mentionne la presence d'une fibule en
bronze de type Glasinac IV, la variante A, qui s'encadre dans Ies limites d'une
chronologie comprise entre 600 et 500 av. J.-C. 4 (Fig.5/1). 11 est tres possible que
cet objet de parure soit apporte dans le mameau du tumulus de pair avec la terre
necessaire pour sa construction, ou provient de l'inventaire d'une tombe
d'incineration decouverte au meme niveau stratigraphique, de meme que ceux de
I' habitation - hutte situee sous la base du tertre.
La tombe d'incineration a urne a ete decouverte dans le manteau de terre
situe vers l'extremite du tertre. dont la description et composition on va presenter
dans la lfme parte de ce paragraphe.
En essayant de mettre nos decouvertes dans un ordre chronologique, on
s'arrete d'abord a l'habitation situee dans la partie centrale, une profondeur
de 1,80 m de la surface du tertre. Les observations stratigraphiques nous
determinent a tirer la conclusion que sur Ies lieux du tumulus ii y avait une
habitation de type hutte ou semi-hutte. La planches de l'habitation arrivant dans
la couche de terre jaune jusqu'a 0,80 m de la base du tertre et avait une surface
de 6,30 X 4,30 m. Les limites etaient marquees par quelques fosses de pieux,
des temoignages des anciens elements qui ont servi la construction des murs.
Une autre fosse situee au centre du plancher a constitue la place du plieur qui
soutenait le centre de la coupole du toit. Les angles du plancher etaient
arrondis, fait qui donnait a l'habitation un aspect ovale. Vers l'angle de NO du
plancher, il y avait le lieu de l'âtre marquee par une surface de terre brOlee, des
morceaux de ceramiques et quelques pierres.
Dans le câte oppose a l'âtre. deux escaliers conserves dans la couche de terre
non frequentee, constituaient la preuve de l'entree dans la hutte.
Une importante quantite de morceaux de torchis. provenant des murs de
l'habitation, de pair avec une serie de fragments ceramiques en differentes formes
de vases. qui se trouvaient sur le plancher, de meme que dans la couche du cendre
trouvant au-dessus ont porte a la conclusion que la fin de ce complexe a ete
violente, provoquee par un incendie. En meme temps ces elements ont permis
I' encadrement chronologique de ce complexe.
A la suite, dans en stratigraphie du site, cette habitation s'inscrit dans une
premiere periode de sa chronologie. La destruction et puis la couverture avec Ies
restes des murs et du toit ont ete suivies par la formation d'un nouveau niveau de
passage, sur lequel on a eleve plus tard un tumulus funeraire, l'aide de la terre

a

a

a
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apportee des voisinages. Dans le manteau de terre de ce tumulus on a conserve in
situ, seulement une tombe d'incineration a !'urne. Ceux-ci etaient entoures par
plusieurs fragments ceramiques. La tombe romaine, Ies enterrements de la couche
superieure deja mentionnee et la fosse des chercheurs de tresors. representent des
interventions ulterieures dans le manteau de tertre el vont hors de natre discussion.
Decouvertes dans I' habitation
- Un important nombre de fragments est occupe par ceux provenant des pots
qui s'inscrivent dans le groupe de la ceramique grossiere (Fig.311-5). Celles-ci ont
une pâte melee avec plusieurs cailloux et des debris piles. Elles ont ete brulees a
basse temperature et a la suite le noyau de ces vases a acquis une couleur noire. Les
vases avaient Ies murs plus ou moins aplanis, passes ou non par un bain de sabie et
decores par une bande alveolee en relief et interrompue ou non par des anses.
- Une Ifme groupe de fragments provient de vases en forme de pots qui
s'inscrivent dans la soi-disant ceramique fine. La pâte est aussi grossiere que celle
de la premiere groupe, mais Ies vases avaient Ies murs bien aplanis, passes par un
bain de sabie et polis. De I' autre câte, leur forme aussi est plus variee, ii y a des
pots moyens ou petits, mais aussi des pots en forme de bol (Fig.3/6-10).
Aussi, un nombre considerable est enregistre par Ies fragments d'ecuelles.
Celles-ci ont ete realisees d'une pâte particuliere, ayant Ies murs bien apianis et
polis. Les Unes gardent encore des elements de la technique hallstattienne plus
ancienne, polies a l'aide des pierres en gravier. en obtenant un eclat metallique.
Leur couieur est noire uniforme tandis que celles passees par le bain de sabie ont
une couleur qui varie du noir au gris, grisâtre. Les vaisseaux ont Ia forme d'une
soupiere, ayant la Ievre large. Les unes de ces fragments gardent sur Ies murs
interieurs une serie de cannelures larges. en spirale (Fig.411-2 et Fig.8/6). II y a
aussi des fragments provenant des vaisseaux plus petits, en forme de bols (Fig.4/45 et Fig.917-8).
On a trouve aussi des fragments provenant des bruleurs des aromates. Ceuxci ont le fond prevu d'un orifice assez large pour Ie tirage de la flamme et Ies murs
perfores, tout comme le passoire (Fig.4/6 et Fig.911). On a trouve aussi des
fragments de brocs ou des tasses ayant des anses surelevees (Fig.4 17 et Fig.8110),
de meme qu'une serie de vaisseaux miniaturaies travaillees grossierement, a main
et des objets de parure - des rasade en argile, un disque, un objet pour frotter en
pierre etc.(Fig.4/8 et 9/2).
Le deuxieme objectif de natre comrnunication est constitue par la tombe
d'incineration. Selon le Iieu ou il a ete trouve et seion la stratigraphie ou se trouve
la vaisseau - urne, il sembie etre une tombe secondaire. La tombe principale pour
Iaquelle a ete construit le tumulus a ete peut-etre detruite a Ia suite des deux
interventions ulterieures.
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La vaisseau urne (inv.41.296) est travaille a main en pâte grossiere meiee
avec des debris pilees et des cailloux. le noyau noir et Ies murs exterieurs gres. Les
murs sont bien aplanis et passes par un bain de sabie. Sa forme est bitronconique et
ii est decore par 4 anses situees sur la ligne de bombee maximum, en position
oblique, la partie superieure dirigee en bas (Fig.5/2). ayant la levre completement
ebrechee. Le vaisseau a Ies suivantes dimensions: h=33 cm, Diam.max.=21 cm.
diam.fond=l3 cm. Autour du vaisseau urne on a trouve plusieurs fragments de
vaisseaux travailles a main (Fig.5/3-4) des os d'animaux. provenant de l'offrande
en chair deposee dans la tombe et quelques fragments de vaisseaux grecques
provenant des amphores et de petits vaisseaux du groupe de la ceramique de luxe,
qui seront mentionnes en bas :
- une ou deux coupe greco-orientales. de type B2 , sans levre (Fig.5/5-6,
inv.40.468 a et b). Leur interieur est couvert par firnis noir sur toute la surface, tandis
qu'a l'interieur le decor est constitue par une bande en firnis noir-brun, a faible eclat.
L' argile est cremeuse, fine, compacte, ayant des fines particules. Elle semble
provenir du Milet et s'encadre dans le Ifln' et le Ilfln' quart du Vfln' s.av.J.-C. 5
- une autre fragment (inv. 40.467) provient d'un coupe greco-orientale de
type B 1 (Fig.517). II provient de la partie superieure du mur, sans levre, ayant le
side-car gauche de l'anse horizontale. A l'interieur, le firnis rouge - rouge brique,
se trouve sur toute la surface (ii est detache par ailleurs), tandis qu'a l'exterieur, ii
se trouve sur la partie superieure sur la levre, de meme qu'a l'exterieur de !'anse.
L'argile est compacte ayant des particules blanches, des coquilles pilees et ii
pourrait etre considere un produit pontique. Le vaisseau s'encadre dans la premiere
moitie du v:fme s.av.J.Ch.
Toujours autour de l'urne on a trouve des fragments provenant d'amphores
qui ponent des traces de teinture rouge dans la partie superieure des anses, sur la
levre ou sur le pied du fond. ainsi que sur Ies surface de la panse (Fig.5/8-10 et
Fig.9/6).
Tel recipients ont ete consideres des produits provenant de Chaos et ils
datent du VI'~me siecle av. J.-C. De pair, on a trouve un fragment d'un vaisseau de
cuisine, travaille a la roue du potier, ayant la couleur grise mais ayant une nuance
beaucoup plus foncee.( Fig. 5111)
Le meme encadrement est attribue aussi au vaisseau urne, dont la forme
bitronconique, jusqu'a l'identite se trouve dans Ies decouvertes de Cemavodă6 , de
7
Piatra-Frecăţei, Salcia, Issacea de meme que dans des autres centres
de
Dobroudja„ Dans la meme zone culturelle, s'encadrent aussi Ies soupieres a levre
brge, attribuees a la culture de type Hârseşti -Ferigile et qui s'encadrent dans la
chronologie des VI - ve!n' siecles avant J.Ch. 8 .
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A câte deces rnateriaux grecques et autochtones qui constituent l'inventaire
de la tombe d'incineration a urne, on a trouve aussi un fragment ceramique qui
presente sur sa surface une serie des signes alphabetiques incises moins connus
(Fig. 617).
Le fragment. dont on va parler dans Ies pages qui suivent. provient d'un
vaisseau autochtone en grand format, travaille a main en pâte grossiere, Ies murs
aplanis, passe par bain de sabie et polis.
II a ete brOle a une haute temperature et puis îl a acquis une couleur
oxydante, ayant des nuances de marron rougeâtre. Tells vaisseaux travailles selon
une technique hallstattienne plus ancienne ont ete decouverts pas loin de ce point .
dans l'agglomeration de Celic-Dere9, ou nous Ies avans trouve de pair avec la
ceramique grecque datant toujours du vrrre siecle avant J.Ch.
Les inscrits alphabetiques ainsi que tout carroyage de la surface de ce
fragment ceramique ont ete stries a l'aide d'un corps dur (un petit bâton) dans la
pâte crue du vaisseau et puis brOles (Fig.611 ).
Les observations pertinentes du graphicien 10 , qui a realise le dessin de cette
piece, ont etabli I' ordre de ces inscriptions appreciees ainsi:
- dans la premiere etape on a trace une serie de stries sur une direction
verticale des quelles on a garde trois sur une importante distance et un sur une tres
petite surface (Fig. 611)
- dans la deuxieme etape on a trace 8 stries horizontales et une autre
verticale pour creer une serie des carrees en vue de l'incision des inscrits
alphabetiques (Fig.6/2).
Ces stries ont ete traces sur verticale, de bas en haut, et sur l'horizontale, de
gauche a droite. Grâce a la forme des stries traces, on peut apprecier l'intention du
createur de realiser une serie de groupes contenant 4 (quatre) carreaux (Fig. 6/3-5
et 7). Nous constatons que Ies signes alphabetiques ont ete inscrits dans Ia premiere
etape dans Ies 4 espaces du gauche, en haut, Ies câtes comprises entre le 10 et le 15
mm ( Fig. 6/4)
II est bien evident que le scribe a pris des positions differentes par rapport au
vase a inscrire: une certaine position pour inciser Ies lignes superieures et une autre
pour celles inferieures.
Les signes marquees presentent des orientations differentes Ies unes par
rapport aux autres (Fig. 6/6).
Les lettres reconnues sur ce fragment ceramique se retrouvent dans une serie
des langues archaîques du monde mediterraneen, mais la composition de l' argile et
la qualite inferieure des outils nous donnent des incertitudes sur Ies interpretations
deces signes incisees dans la pâte crue. Ce que nous pouvons proposer est d'etablir
une certaine frequence des signes identifies par nous dans des differentes langues
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du monde mediterraneen antique. Les concordances ont ete etablies par nous-meme
dans le tableau ci-joint:

Lettres sur
le fragment
ceramique

Autres
interpret
ation
possible

Alphabe
t fonic

Alphabet
greque
ancienne

Dialec
t
ionic 11

Longue
homerique
(lliada 12 )

li

r1

r

gamma

u n
r.1
V
V/

pi

1

r

u

Frequence
dans la
langue
etrusque

Frequence
dans autres
langues
archaiQue

r

1
1

13. 14.l!I

U14

V

V

V (al.cipriot
16)

't:/

14. 15, 17.

18, 19,

I

I

iota

I

I

(al.
aheean2<)

13. 14. ll.

21, 17. 18. 19, 22,

23

'1

o
1t

VI

ny

11

"1

~

o
1~

~~

J!l,

18, 2l. 22. 24

omicron

lamba

"114. 17.

"

I\

O (al.aheean

2

o.,

o

14, IS, 17.

21. 22. 23

~ ~ (al.ahee ~

ll. 17, 19.

21. 22. 24

an et arhaic
tardif20 , 25 )

~ 15.19.23

f\

t.~

eh

I

zeta
c

)

f .~

14.

l!f, 17,26

113

I
)

13.17. IB.
21, 22, 24

$

sigma

$

$

(al.arhaic20
)

~

th

$13.14. ll.
22

~
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Le fragment garde Ies 18 carres incises dont seulement 11 sont plus au moins
complets avec des lettres. tandis que 2 autres sont illisibles. Nous avans identifie au
total 14 lettres, disposees parfois en pair dans un carre. En ce qui concerne leur
rapprochement a un systeme linguistique, on voit. selon le tableau ci-dessus. que 7
lignes du total on des correspondances dans la langue archa'ique de l'Iliade.
montrees par Ies deux inscriptions citees plus haut28 (Fig.711-2). En revanche, toute
la suite des signes se retrouve dans plusieurs inscriptions de langue etrusque29
(Fig.7).
Nos efforts de lire des syllabes et meme de former des mots ont reste sans
resultats.
La raison reside dans la norme de la langue etrusque sur la composition des
mots de bas en haut et de droite a gauche. Malheureusement, dans natre cas, on ne
reconnaît pas le debut du texte, acause dimensions reduites du fragment.
Dans ce cas nous pouvons proposer l'ordre suivant:
1)
De droit a gauche et du bas en haut:

1

~

11

.s )

11

1~ /

r ? 11

vt

r / 11

11

1 v / J 11 /

et dans la transcription en latine :
L li SC li ICHI G? li VG (ou P) I N li IU I LP (ou G)I I
Les analogies etablies entre Ies (signes) lettres etrusques s'expliquent par
une chronologie proche, Ies unes comme Ies autres en se datant immediatement
apres le vrrm: siecle avant J.-C. 30
Ce fait souleve des questions sur )'origine du texte identifie sur la piece
ceramique trouvee dans le tumulus «Movila lui Moş Gălăţeanu» de Poşta.
La litterature indique une importante frequence de telles inscriptions dans le
monde etrusque et en meme temps toute une serie des influences gauloises.
expliquees par Ies pressions des guerriers gaulois sur la peninsule Italique31 •
Pour natre sujet Ies inscriptions peintes avec des traces iberiques sur Ies
amphores d'origine greco - italique decouvertes a Vielle Toulouse apportant des
renseignements importants32 • Leur origine etrusque est toutefois etablie. malgre
leur chronologie differente; ii y a un intervalle de moins de 200 ans entre ceux de
monde etrusque et ceux de vielle Toulouse.
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II est encore difficile d'accepter une origine occidentale du texte du notre
fragment- etrusque ou gauloise- qui pourra s'expliquer par des invasions des celtes
dans ces regions. La difference temporaire des evenements, empeche une telle
suggestion :
II y a deux siecles qui separent la datte de notre inscription datee du Vf"""'
siecle et la chronologie des invasions celtes au Danube et en Transylvanie du IV 0"""'
au Ilf"""' siecle avant J.Ch.
A notre avis, soit qu'il s'agit des signes de langue homerique des regions de
I' Asie mineure soit des Iettres etrusques, elles ont ete incisees sur Ie fragment de
vase getique de Poşta par des grecques provenant des colonies pontiques ou sous
leur influence.
Les autres materiaux grecs, qui accompagnent ce fragment dans l'inventaire
du site, offre une telle suggestion.
Sans pouvoir verifier nous meme Ies donnees de region orientale, nous
pouvons toutefois y rappeler l'inscription grecque trouvee sur une vase indigene de
Nemirovka, datee de VII - V0"""' siecles avant J.-Ch. 33
Parmi Ies inventaires ceramiques de cet etablissement scythe on trouve
egalement des vases grecques archa'iques. A notre avis Ies lettres incisees sur le
fragment de Poşta appartiennent a la langue d'Homere. L'auteur de l'inscription
doit etre identifie, parmi Ies fabricants de vases d'origine de Milet ou de Chios,
comme l'un des connaisseurs de l'reuvre homerique.
II I'a fait connu parmi Ies communautes etablies aux embouchures du
Danube. La signification du texte reste encore inconnu: ii pourrait indiquer un mon,
un document officiel, une inscription funeraire ou une priere, ou, n'importe que
autre message.
Les analogies avec le monde etrusque sont evidentes meme sur ce point.
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NOTES

* Les recherches et Ies observations de terrain ont ete realisees par Elena Lăzurcă, tandis
que Ies etudes et Ies interpretations de materiei archeologiques appartiennent ă dr.
Gavrilă Simion.
1
Les recherches archeologiques ont ete subventionnees par l'Entreprise de Gaz des marais
Mediaş ă laquelle on remercie pour l'aide et pour la comprehension manifestee pour le
sauvetage du patrimoine archeologiques.
2
O.Simion, 2003, pp.213-216.
3
L'grandissement des fouilles en dehors de la surface du tumulus comme dans Ies autres
campagnes archeologiques organisee en 2000, ă conduit ă la decouverte d'une
necropole plane avec le rituel appartenant ă la periode romaine, assez longue. Sa
presentation ferra l'objet d'une autre etude.
4
T. Bader, 1983, p.71-77, pi. 24 I 142.
5
Les determinations des fragments de vases grecques ont ete faites par Mihaela MănucuAdameşteanu, dont nous remercions dans ce contexte.
6
Berciu D., D.l.D., I, 1965, p.111.
7
G. Simion, 2003, p.158, fig. 2/8; idem, Peuce, 2003, p. 125-126, fig.6 şi 7.
8
G. Simion, 2003, p.158. fig.2/1-2; p.206, fig.1311-2 şi 4; Seb.Morintz, 1957. p.117-132.
9
G. Simion. 2003. p.230. fig.5/c.
10
Nous remercions encore une fois a madame Camelia Geanbai qui a reproduit tous Ies
details representes sur ces tessons, ainsi qu'a monsieur ing. Lucian Mandroiu qui a fait
Ies analyses du tesson au microscope. On a pu completer dans ce contexte nos
informations en ce qui concerne le sens dans lequel ont ete le carroyage et quelques
details sur Ies traces alphabetiques representes.
11
Rudolf Wachter, Troia, 2001, p.78, fig.83.
12
Ibidem. p.80, fig.84 şi p.99. fig.99.
13
George Dennis, 1982, II, p.101.
14
Giovanni Calonna, 1988, p.104.
15
Raymond Bloch, 1966, Fig.63, 64. 73 şi 74.
16
Dinu Adameşteanu, 1983, p.94.
17
George Dennis, 1982, I, p.302.
18
Ibidem, 1982. II. p.187.
19
Ibidem, 1988, p.94.
20
Dinu Adameşteanu, 1983, p.64.
21
George Dennis, 1982, I, p.91
22
Ibidem, 1982, II, p.126.
23
Ibidem, 1982, II, p.197.
24
Ibidem, 1982, II, p.148 şi 159.
25
Rudolf Wachter, Op.cit, p.78, fig.83.
26
Giovanni Calonna, 1988, p.93.
27
Anna Pujol Puigvehi, II, 1989, p.30, fig.177.
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28

voir Ies notes 11 et 12.
voir Ies notes 13, 17, 18, 21-24 et surtout, Ies notes 14. 19. 26 et Ies inscriptions de la
fig. I. 2 et 1O/c.
30
Giovanni Calonna, 1988, p.93-104, fig.2 şi 10-c.
31
Otto-Herman Frey, 1988, p.364-381.
32
Michel Vidai şi Jean-Pierre Magno!. 1983. p.l-28.
33
Les informations nous ont ete offertes par Vasilica Lungu, dont nous remercions dans ce
contexte.
29
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Materialele arheologice pe care le vom prezenta şi analiza în paginile de faţă
sunt descoperiri mai vechi, realizate în cadrul unei campanii de salvare întreprinsă
pe traseul pe care urma să se construiască în 1987. una din conductele de transport
de gaz metan spre ţările balcanice 1•
În topografia locului, obiectivul cercetat se afla la 1 km spre vest de la
marginea localităţii Poşta (corn. Frecăţei) şi purta toponimul ,Movila lui Moş
Gălăţeanu". De altfel. descoperirea noastră se înscrie într-o suită de situri
amplasate pe versantul văii râului Teliţa, între localitatea amintită şi confluenţa
acesteia cu apele pârâiaşului Celic 2 (Fig.1 ).
Cu toate că suntem la prima comunicare a acestor descoperiri, nu avem însă
în intenţie să facem un raport asupra lor. Suntem totuşi obligaţi să dăm
documentului pe care vrem să-l evidenţiem, informaţia necesară asupra contextului
descoperirii sale.
După cum ne spune şi toponimul sitului, avem de-a face cu o movilă care se
înscrie în grupul mormintelor tumulare. Din nefericire, ea intrase mai demult în
circuitul agricol, fapt ce a determinat ca procesul de aplatizare să fie destul de avansat.
În stratigrafia obţinută prin săpăturile efectuate s-a constatat că, până la 0,20 - 0,30 m
de la suprafaţa actuală se află stratul vegetal, marcat de altfel de adâncimea arăturilor
agricole. În continuare, până la 0,70 - 0,90 m adâncime, prin diferenţele de sol s-a
stabilit stratul care a constituit pământul depus pentru construcţia movilei (mantaua de
pământ), iar de la baza lui mai jos s-a constatat existenţa stratului vegetal antic, urmat
de alte nuanţe de sol, până la cel galben-steril.
Tot în situaţia stratigrafică vom încerca să amplasăm şi noi descoperirile
arheologice făcute.
Aplatizarea accentuată la care s-a ajuns a dus la distrugerea şi răvăşirea
scheletelor şi a inventarului de la două, sau poate la mai multe morminte de
înhumaţie, ale căror gropi n-au depăşit ca adâncime actualul strat de pământ arat.
Sub acest nivel, în partea centrală a movilei s-a putut consemna în plan urmele unui
*

Cercetările şi

observatiile de teren au fost realizate de Elena Uzurcă iar studiile şi interpretările asupra
materialului arheologic apartin lui O.Simion
1
Săp~turile arheologice au fost subventionate de Întreprinderea de Gaz Metan Mediaş cărora le aducem alese
multumiri şi pe această cale pentru întelegerea manifestată fa\ă de salvarea patrimoniului arheologic.
2
G. Simion. 2003, p.213-216

233
https://biblioteca-digitala.ro

Festschriftfiir Florin

Medeleţ-

BHAB XXXII

şanţ

realizat de căutătorii de comori. şanţ care a distrus parţial un mormânt de
incineraţie pe loc din perioada romană 3 • Nu excludem posibilitatea ca aceste
intervenţii târzii: şanţul căutătorilor de comori şi mormântul roman de incineraţie
pe loc, să fi distrus alte morminte mai vechi, legate cronologic de construcţia
tumulului (Fig.2). Ca descoperiri deosebite în alte zone din mantaua de pământ a
tumulului, menţionăm prezenţa unei fibule de bronz tip Glasinac IV. varianta A,
4
care se încadrează în limitele unei cronologii cuprinsă între 600 şi 500 a.Cr.
(Fig.5/1). Este foarte posibil ca acest obiect de podoabă să fi fost adus în mantaua
tumulului o dată cu pământul pentru construcţia ei sau provine din inventarul altor
morminte care au fost distruse de intervenţiile ulterioare. Fibula respectivă
concordă. după cum vom vedea, din punct de vedere cronologic cu celelalte
materiale provenite de la un mormânt de incineraţie descoperit în acelaşi nivel
stratigrafic, precum şi cu cele din locuinţa bordei situată sub baza movilei.
Mormântul de incineraţia cu urnă s-a descoperit în mantaua de pământ
dinspre extremitatea movilei, dar a cărei descriere şi componenţă le vom prezenta
în partea a doua a acestui paragraf.
Încercând să orânduim descoperirile noastre într-o ordine cronologică, ne
oprim mai întâi asupra locuinţei situată în partea centrală la adâncimea de 1,80 m
de la suprafaţa movilei. Observaţiile stratigrafice ne determină să concluzionăm că
pe locul tumulului a existat la început o locuinţă de tip bordei sau semibordei.
Podeaua locuinţei ajungea în stratul de pământ galben la 0,80 m de la baza movilei
şi avea o suprafaţă de 6,30 x 4.30 m. Limitele ei erau marcate de câteva gropi de
pari, mărturii de la fostele elemente care au servit la construcţia pereţilor. O altă groapă
amplasată în centrul podelei a constituit locul parului care susţinea centrul cupolei
acoperişului. Colţurile podelei erau rotunjite, fapt ce dădea locuinţei un aspect oval.
Spre colţul de NV al podelei se afla locul de vatră, marcată printr-o suprafaţă de
pământ ars, bucăţi de ceramică şi câteva pietre. În partea opusă vetrei, două trepte
păstrate în stratul de pământ neumblat. constituiau dovada intrării în bordei.
O cantitate apreciabilă de bucăţi de ceamur provenite de la pereţii locuinţei.
împreună cu o serie de fragmente ceramice de la diferite forme de vase, care erau
răspândite pe podea şi în stratul de cenuşă de deasupra ei. au stabilit sfârşitul
violent, printr-un incendiu, precum şi o încadrare cronologică a acestui complex.
Ca atare. în stratigrafia sitului, această locuinţă se înscrie ca o primă
perioadă din cronologia lui. Distrugerii şi acoperirii adâncimii ei cu resturile de la
pereţi şi acoperiş, i-a urmat formarea unui nou nivel de călcare peste care s-a înălţat
Extinderea săpăturilor în afara perimetrului movilei, ca şi în alte campanii arheologice organii.ate în anul 2000,
au dus la descoperirea unei necropole plane cu acest ritual din perioada romană, destul de întinsă.
Prezentarea ei va constitui subiectul unei alte comunicări.
4
T. Bader. 1983, p.71-77, pi. 241142.

3
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ulterior un turnul funerar cu pământ adus din imediata vecinătate. În mantaua de
a acestui turnul s-a păstrat in situ doar un mormânt de incineraţie cu urnă.
Acesta era înconjurat de mai multe fragmente ceramice. Mormântul roman,
înmormântările din stratul superior de care am amintit şi groapa căutătorilor de comori,
sunt intervenţii ulterioare în mantaua movilei şi sunt în afara discuţiei noastre.
Descoperiri în locuinţă
- Un număr apreciabil de fragmente îl ocupă cele provenite de la oalele care
se înscriu în grupa ceramicii grosiere (Fig.3/1-5). Acestea au o pastă amestecată cu
multe pietricele şi cioburi pisate. Au fost arse la temperatură joasă, fapt ce a
determinat ca miezul acestor vase să capete o culoare neagră. Vasele aveau pereţii
mai mult sau mai puţin neteziţi, trecuţi sau nu printr-o baie de slip şi decoraţi cu o
bandă alveolată în relief şi întreruptă sau nu de apucători.
- O a doua grupă de fragmente provine de la vase în formă de oale care se
înscriu în aşa numita ceramică fină. Pasta este tot aşa de grosieră ca cea din prima
grupă dar vasele aveau pereţii mai bine neteziţi, trecuţi printr-o baie de slip şi
lustruiţi. Pe de altă parte şi forma lor este mult mai variată, de la oale de format
mijlociu sau mic, până la oale cu aspect de bol (Fig.3/6-10).
De asemeni. un număr considerabil îl înregistrează şi fragmentele de la
străchini. Acestea au fost realizate dintr-o pastă mai aleasă. cu pereţii bine neteziţi
şi lustruiţi. Unele mai păstrează încă elemente din tehnica hallstattiană mai veche,
lustruite cu pietre de prund până s-a obţinut un luciu metalic. Culoarea acestora
este neagră -uniform pe când a celor trecute prin baia de slip culorile pereţilor
alternează de la negru la gri-cenuşiu. Vasele au o formă de castron, cu buza lată şi
evazala. Unele dintre aceste fragmente păstrează pe pereţii interiori o serie de
caneluri largi, cu aspect spiralic (Fig.411-3 şi Fig.8). Sunt şi fragmente de la vase
mai mici, în formă de boluri (Fig.4/4-5 şi Fig.9).
S-au mai găsit şi fragmente de la arzătoare pentru mirodenii. Acestea au
fundul prevăzut cu un orificiu destul de larg pentru tirajul flăcării şi pereţii
perforaţi, ca la strecurătoare (Fig.4/6 şi Fig.9). Se fac prezente şi fragmente de la
căni sau ceşti cu toarte supraînălţate (Fig.417 şi Fig.9), precum şi o serie de vase
miniaturale lucrate grosier cu mâna şi obiecte de podoabă - mărgele din lut
(Fig.4/8), un disc, un frecător din piatră ş.a.
Cel de-al doilea obiectiv al comunicării noastre îl constituie mormântul de
incineraţie. După locul în care a fost găsit şi stratigrafia în care era amplasat vasulurnă, se pare că a fost un mormânt secundar. Mormântul principal pentru care s-a
construit turnului se poate să fi fost distrus de cele două intervenţii ulterioare.
Vasul-urnă (inv. 41.296) este lucrat cu mâna din pastă grosieră amestecată
cu multe cioburi pisate şi pietricele, cu miezul negru şi pereţii exteriori de culoare
gri. Pereţii sunt bine neteziţi şi trecuţi printr-o baie de slip. Forma lui este
pământ
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decorat cu 4 apucători amplasate pe linia de bombare maximă, în
cu partea superioară îndreptată în jos (Fig.5/2) şi buza ciobită
complet. Vasul are următoarele dimensiuni: h = 33 cm, Diam.max. = 21 cm,
diam.fund = 13 cm. În jurul vasului-urnă s-au găsit mai multe fragmente de vase
lucrate cu mâna (Fig.5/3-4), oase de animale de la ofranda de came depusă în
mormânt şi câteva fragmente de la vase greceşti provenite de la amfore şi de la
vase mici din grupa ceramicii de lux şi pe care le nominalizăm:
- Una sau două cupe greco-orientale, tip B2 care sunt Îară buză (Fig.5/5-6,
inv.40.468-a şi b). Interiorul lor este acoperit cu firnis negru pe toată suprafaţa. iar
în exterior decorul constă dintr-o bandă cu firnis negru-brun, cu luciu slab. Argila
este cremoasă, fină, compactă. cu particule albe. I se poate atribui o origine din
Milet şi se încadrează în cel de-al doilea şi al treilea sfert al sec. VI a.Cr. 5
- Un alt fragment (inv. 40.467) provine de la o cupă greco-orientală de tip
B 1 (Fig.517). El este din partea superioară a peretelui, fără buză. cu ataşul stâng al
toartei orizontale. În interior firnisul de culoare roşu-cărămiziu se află pe toată
suprafaţa (pe alocuri desprins), iar în exterior el se află pe partea superioară, pe
buză ca şi în exteriorul toartei. Argila este compactă, cu particule albe (cochilii
pisate) şi ar putea fi atribuit ca fiind un produs pontic. Vasul se încadrează în prima
jumătate a sec.VI a.Cr.
Tot în jurul urnei s-au găsit şi fragmente provenite de la amfore care poartă
urme de vopsea roşie pe partea superioară a toartelor, pe buză sau pe piciorul
fundului, precum şi pe suprafeţe de pe pansă (Fig.5/8-10). Astfel de recipiente au
fost atribuite ca produse de Chios şi se datează în sec. VI a.Cr. Împreună cu ele s-a
găsit şi un fragment de la un vas de bucătărie, lucrat la roată. de culoare gri şi
acoperit cu o angobă tot gri dar cu o nuanţă mult mai închisă (Fig.5/11).
Aceeaşi încadrare se atribuie şi vasului urnă a cărei formă bitronconică, până
la identitate, o găsim în descoperirile de la Tariverde6 , de la Piatra - Frecăţei,
Salcia7 , Isaccea. precum şi în alte centre din Dobrogea. În acelaşi areal cultural se
încadrează şi castroanele cu buză lată şi evazată. atribuite în general culturii de tip
Bârseşti - Ferigile, şi care se încadrează în cronologia secolelor VI-V a.Cr. 8
Alături de aceste materiale greceşti şi autohtone care alcătuiesc inventarul
mormântului de incineraţie cu urnă, s-a mai găsit şi un fragment ceramic care are
incizate pe suprafaţa lui o serie de semne alfabetice mai puţin cunoscute (Fig.6).
poziţie oblică,

' Determinările fragmentelor de la vasele greceşti au fost făcute de Mihaela Mănucu Adameşteanu, căreia îi
aducem mul\umiri şi pe această cale.
6
Berciu D., D.l.D., I. 1965, p.111.
7
G. Simion, 2003, p.158, fig. 2/8, idem, Peuce, 2003, p. 125-126, fig.6 şi 7.
'G. Simion. 2003, p.158, fig.2/1-2: p.206, fig.1311-2 şi 4: Seb.Morintz, 1957, p.117-132.
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Fragmentul asupra căruia ne vom opri în paginile ce urmează provine de la
un vas autohton de format mare. lucrat cu mâna din pastă grosieră, cu pereţii
neteziţi, trecuţi printr-o baie de slip şi lustruiţi. El a fost ars la temperatură ridicată,
fapt ce i-a dat o culoare oxidantă cu nuanţe de maron-roşcat. Astfel de vase. lucrate
într-o tehnică hallstattiană mai veche. au fost descoperite nu departe de acest punct,
în aşezarea de la Celic-Dere9, unde le-am găsit împreună cu ceramica grecească
datată tot în secolul VI a.Cr.
Însemnele alfabetice, ca şi întregul caroiaj, de pe suprafaţa acestui fragment
ceramic au fost striate cu un corp dur (beţigaş) în pasta crudă a vasului şi apoi ars
(Fig.6/1).
10
Observaţiile pertinente ale graficianului care a întocmit desenul acestei
piese au stabilit ordinea realizării acestor însemne, apreciate astfel:
- în prima etapă s-au trasat o serie de striuri pe direcţie verticală din care s-au
păstrat trei pe distanţă apreciabilă şi unul pe o porţiune foarte mică (Fig.6/2).
- în cea de-a doua etapă s-au trasat opt striuri orizontale şi încă una verticală,
pentru a se crea o serie de pătrate în vederea încrustării însemnelor alfabetice.
Aceste striuri s-au trasat pe verticală începând de jos în sus, iar pe orizontală
de la stânga la dreapta. Prin forma striurilor trasate se poate aprecia intenţia
creatorului de a realiza o serie de grupaje din câte 4 carouri (Fig.6/3-4 şi 7). Se
constată apoi că semnele alfabetice s-au înscris în prima etapă în cele 4 căsuţe din
stânga sus. cu laturile cuprinse între 10 şi 15 mm (Fig.6/4). Se vede cu claritate
cum scribul a avut o anumită poziţie faţă de vasul pe care s-a scris iar pentru
încrustarea semnelor din caroiajul de jos, cel care a realizat încrustarea a ocupat cu
totul altă poziţie. Semnele respective au o altă cursivitate în comparaţie cu celelalte
(Fig.6/6).
Însemnele de pe fragmentul ceramic respectiv se găsesc într-o serie de
alfabete arhaice folosite de lumea mediteraneană, dar compoziţia lutului şi
insuficienta fineţe a instrumentarului folosit la scrierea lor au dus la naşterea unor
neclarităţi precum şi o serie de îndoieli asupra corectitudinii lor. Pe de altă parte,
faptul că avem de-a face cu un fragment dintr-o suprafaţă inscripţionată, nu putem
formula nici un cuvânt. Singurul lucru pe care îl putem face este să stabilim
frecvenţa acestor semne în diferitele alfabete utilizate de lumea mediteraneană antică
şi pe care am încercat a le etala în tabelul sinoptic ce urmează

9
'

G. Simion, 2003, p.230, fig.5/c.
Multumim şi pe această cale doamnei Camelia Geambai care a acordat toată atenţia redării corecte a grafiei de
pe acest fragment precum şi domnului ing. Lucian Mîndroiu care a analizat fragmentul la microscop aducând
informa\iei noastre completări asupra sensului în care a fost trasat caroiajul şi unele detalii asupra semnelor
alfabetice realizate

0
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Rudolf Wachter, Troia, 2001, p.78, fig.83.
Ibidem, p.80, fig.84 şi p.99, fig.99.
13
George Dennis, 1982, li, p. 101.
14
Giovanni Calonna, 1988, p. 104.
15
Raymond Bloch, 1966, Fig.63, 64, 73 şi 74.
16
Dinu Adameşteanu, 1983, p.94.
17
George Dennis, 1982, I, p.302.
18
Ibidem, 1982, li, p.187.
19
Ibidem, 1988, p.94.
20
Dinu Adameşteanu, 1983, p.64.
21
George Dennis, 1982, I, p.91
22
Ibidem, 1982, II, p.126.
23
Ibidem, 1982, II, p.197.
24
Ibidem, 1982, II, p.148 şi 159.
25
RudolfWachter. Op.cit, p.78, fig.83.
12

238
https://biblioteca-digitala.ro

O (alf.aheean
20)

~ ~ (alf.ahe
ean şi arhaic
târziu20 , 25 )

014,l!I,

17, 21. ll, 23

~ll.17,
19, 21. 22. 24

~ l!li.19.23

Gavrilă

t.~

eh

I

zeta
c

)

s
~

Simion, Elena

Lăzurcă

f .~
. u.

I"

I
)

sigma

14

17. 26

s

13.17.

18. 21. 22. 24

$

(alf.arhaic 2

th

°)

$13,14.
1.5. 22

~

17,27

Aruncând o pnv1re atentă asupra fragmentului ceramic inscripţionat,
din cele optsprezece carouri păstrate complet sau parţial s-au incizat
cu semne alfabetice doar unsprezece, din care două mai păstrează doar mici
încrustaţii, total indescifrabile. Unele din carouri cuprind câte două semne. altele
doar unul, astfel am reuşit să descifrăm aproximativ patrusprezece semne, din care
unele sunt grupate câte două într-un carou.
În ceea ce priveşte atribuirea lor unui anumit sistem alfabetic. din tabelul
sinoptic alcătuit mai sus observăm că cele mai multe (şapte la număr) se regăsesc
în alfabetul arhaic de la începuturile Hiadei. cunoscut de noi pe două inscripţii
citate mai sus 28 . În schimb, toate însemnele de pe fragmentul nostru se regăsesc în
mai multe inscripţii atribuite alfabetului etrusc 29 (Fig.7). Încercarea noastră de a
transpune semnele din carouri în silabe şi a forma chiar unele cuvinte nu a dus la
nici un rezultat. Acest lucru este determinat de faptul că citirea oricărui text în
limba etruscă se face de jos în sus şi de la dreapta la stânga iar în cazul textului
nostru, păstrându-se doar pe un fragment, nu se cunoaşte unde ar putea fi începutul.
Încercarea de a întocmi o ordine după grupajul grafic gândit şi exprimat în
rândurile de mai sus ar fi următorul:
I - De la dreapta la stânga şi de jos în sus:
Dacă prima similitudine dintre textul inscripţiei noastre şi cele descoperite în
lumea etruscă constă în asemănarea dintre semnele alfabetice, a doua relaţie este
dată de contemporaneitatea acestor descoperiri. Şi unele şi altele se încadrează în
perioada post secol VII a.Cr 30 , fapt ce ridică o serie de întrebări referitoare la
provenienţa inscripţiei de pe fragmentul ceramic descoperit în Movila lui moş
Gălăţeanu de la Poşta.
constatăm că

26

Giovanni Calonna, 1988, p.93.
Anna Pujol Puigvehi. li, 1989, p.30, fig.177.
28
vezi notele 11 şi 12.
29
Vezi mai sus notele 13, 17, 18, 21-24 şi mai ales notele 14, 19, 26 şi inscripţiile din fig.
30
Giovanni Calonna, 1988, p.93-104, fig.2 şi 10-c.
27
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Aşa după

cum am constatat din bibliografia citată, observăm o densitate
a unor astfel de inscripţii în lumea etruscă dar şi o serie de influenţe
asupra acestei civilizaţii aduse de războinicii galii în incursiunile lor din peninsula
apreciabilă
31

italică •

Ne sunt tot aşa de bine cunoscute seria de inscripţii pictate în caractere
iberice pe amfore de origine greco-italică descoperite în Toulousul -Vechi (Vieille
Toulouse)3 2• Identitatea acestor semne cu formele semnelor alfabetice etrusce nu
suportă nici o discuţie. Cronologia lor diferă însă foarte mult. Între cele descoperite
în lumea etruscă şi cele din Toulouse-ul Vechi este o distanţă în timp de cel puţin
200 ani.
Este foarte greu să acceptăm teza că şi descoperirii noastre i se poate atribui
o origine apuseană - etruscă sau gallică - favorizată e incursiunile celţilor. Dar şi
în acest caz, distanţa în timp este prea mare. Între cronologia inscripţiei noastre sec. VI a.Cr - şi prezenţa celtică la Dunăre şi pe văile râurilor din Transilvania, care
se înscrie cel mai devreme la sfârşitul sec. IV şi începutul sec. III a.Cr., se
interpune o perioadă de cel puţin două secole.
Încrustarea semnelor din alfabetul arhaic homeric din regiunile Asiei Mici
sau alfabetul etrusc pe un fragment autohton getic din zona Gurilor Dunării nu o
putem trece decât tot pe seama prezenţei sau a influenţei coloniştilor greci, după
cum ne orientează chiar materialele greceşti care îl însoţeau.
N-am avut posibilitatea să consult personal informaţia cu privire la astfel de
descoperire în părţile răsăritene dar, se pare că un astfel de document cu semne
alfabetice greceşti, scrise tot ~e ceramică autohtonă, s-a găsit şi în regiunea nordpontică din apropierea Olbiei 3 •
Ca atare. creatorul acestui text care a încrustat pe acest vas autohton semnele
în care s-a scris Iliada nu putea fi decât unul din creatorii acelor vase de origine
milesiană sau de Chios, purtători ai eposului homeric spre lumea autohtonă de la
gurile Istrului. Mesajul lui rămâne pentru noi o enigmă. un simplu nume, un act de
învoială sau un text cu scop funerar, o rugăciune poate sau orice alt mesaj, ca şi
cele din lumea etruscă.

31

Otto-Herman Frey, 1988, p.364-381.
Michel Vidai şi Jean-Pierre Magnol, 1983, p.1-28.
33
lnformatia mi-a fost dată de Vasilica Lungu, căreia îi mulţumim şi pe această cale.
32
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"'

vers Isaccea

Fig. I - Le plan topographic de la valle de Telitza, dans la zone
. Ouest du village Poşta. avec des sites archeologiques identies.
·,:.("., Le site archeologique fouille: "Movila lui Moş Gălăteanu"( 5)

<~s.<}~·::.:·.
.· ,, .. "·
··

Monastaire Celic-Dere

2 - etablisement romain
3 - necropole greco-romain
4 - necropole romaine a cremat ion sur place
{]- site protohistoriqm

6 - tombe ii cercle de pierres
7 - etablisement romai
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- detail de fouilles

I - Vue general

2 - Coupe stratigraphique
centrale du tumulus

3 - Vue sur Ie centre du tumulus:
la fosse de la tombe romaine et
la fouille des voleurs de la tombe
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Fig. 3 - Trouveillcs dans l' ctabliscmcnt: fragmcnts des vascs modclcs
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Fig. 5 - Le mobilier du tumulus trouve
dans la couche superieure:
I - fibule en bronz
2 - 4 - vases modeles
5 - I O- vases grecs toumes
11 - vase en ceramique grise

9

245
https://biblioteca-digitala.ro

Festschriftfur Florin Medeleţ- BHAB XXXII
Fig. 6 - Fragment de vase ccramique a lettres ineisces

I - 5 - l'ordre de realisation sur fragment

6 - reconstitution

7 - la photo de fragment trouve
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Fig. 7- I. Le debut de l'Iliade d'apres un manuscrit ancien (Troy, p.80, fig.84);
2. Texte de l'Iliade. ch.23, sur un vas signe par Sophilos (580-570 av.J.C) avec Ies
representations des dons funeraire dedic a Patrocle (Troy, p.99, fig.99);
3. lnscription sur une tombe etrusque (GDennis I, p.302), reproduit par des lettres romains
- LARIS PUMPUS ARNTHAL CLAN CECHASE;
4. Inscription sur la tombe de la familie Cilinii (Dennis, II, p.148);
5- 7. Inscription sur des steles (G Colonna, p.93, fig. I; p.94, fig.2; p. I 04, fig. I O/c);
8. Inscription sur un fragment ceramique iberique (A.Pujol Puigvehi);
9-10. Inscriptions iberique de Vieille-Toulouse (M.Vidal)
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Fig. 8 - Types de vases ceramiques de hutte
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I - 4 : vases d'epices brules (deux fragments, vase miniature et obijets d'habitat);
5 : vase • urne;
6 : fragment d' amphore abandes rouges, trouve acote de I'urne .
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THE SYMBOLISM OF SOME
REPRESENTATIONS IN THE THRACIAN ART
(4th _ 3rd CENTURIES B.C.)
Valeriu Sîrbu

In the 4lh - 3'd centuries B.C. it was a period of prosperity for the Getic
society, while the aristocratic elite were connected to the mentalities of the
Odrysian, Macedonian or Scythian royal courts.
In order to maintain, ideologically, their domination, the Getic basilei
created their own mythology, esoteric, probably. represented by a common
patrimony of objects, representations and decorative compositions made. mostly,
by local craftsmen în a specific manner and a high artistic levei. The syntagma
"gold and silver kings" is well proved by the numerous treasures found on the
Thracian territories.
The geographical area we are referring to is the territory that lays between
the Balkan Mountains, the Carpathian Mountains and the Black Sea, in the 4lh_ 3'd
centuries B.C. (Fig. 1). We have chosen to study this area and this span of time
because, for the Thracian peoples there was the most brilliant period of maximum
development and historical affirmation, with a society with a structure and
hierarchy, while the elites had created themselves an ideology and an art with
specific features.
Certain centers of power and authority are archaeologically attested by the
presence of fortresses, fortified enclosures, wealthy tumular graves, rich hoards
while the basilei are rnentioned in the epigraphic sources and by the ancient
authors 1•
Characteristic objects. Being alrnost alt of them made of gold and silver,
the characteristic objects rnay be divided in three categories: a) ceremony objects
for riders (helrnets, cnernids, necklaces, bracelets, rings etc.), b) appliques for the
horses harness and c) drinking vessels (rhytons, phialae, goblets, bowls, jugs etc.)
(Fig. 2-9) 2 •
The typical tools and objects found. as well as the specific rnanner of
rendering the iconographical scenes and the inscriptions rnade on sorne of the
objects attest the existence of the manufacturers and workshops in the Thracian
territory 3 .
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We think that the "workshop" term must be understood. rather as a" models
school". a centre of irradiating typical iconographic scenes. than a sedentary or
mobile place of making such objects.
Without speaking of certain objects origin or the iconographic resemblances
with other cultural areas. it is obvious that certain objects and a series of scenes
depicted on them are made in a Getic specific manner and are meant to serve their
own cause4 .
These figurative items have been discovered. almost entirely in tumular
graves or isolated hoards. but never in the cult places (sanctuaries in the open air.
buildings)5.
lconographic themes. We are going to present the main iconographic
themes and some possible interpretations.
Horsemen. In mast of the scenes one can see a horseman in motion. to the
left or to the right, no helmet or shield. but sometimes with a mail coat and the
spear ready to attack or the bow, in the right or the left hand. while the other hand
hold the reins or is put on the horse6 . We can see such scenes on the helmet and the
cnemid nr. 1 found at Agighiol (Fig 313; 411), and on the six appliques found at
Letnica (Fig.2). In other representation, the rider holds a bowl in the right hand - an
applique at Letnica (Fig. 218 ).
Hunting scenes. This kind of scenes in which the rider attacks with a spear. have
been found on the appliques at Letnica and Lukovit\Fig. 3/5-6) and another one, at
Oguz8 (Fig. 3/4), on the belt plaque at Lovec and on the jug nr.159 at Rogozen (Fig. 3/1).
The !ion, the bear and the wild boar are the attacked animals, powerful, even
ferocious beasts, consequently, hunting them seems to be a "test" that basilei had
to pass in order to get the throne; we could conclude that we are dealing here with
sacred and initiation acts 9.
Under no horseman scene appears the name of a deity. they wear neither
helmets, nor shields. and there is never to be seen a human confrontation, a fighting
scene 10• That's why we believe they are kings or high aristocrats hunting (on the
Letnica applique, the rider attacking a bear, wears a mail coat and cnemids Fig.315) or in certain ceremonial scenes (presenting the bow or holding in their
hands vessel with sacred connotations - rhytons. phialae) 11 •
Characters on the throne (Fig. 411-3). We consider that the scenes
rendering male characters sitting on a throne, as in the cnemid nr. I at Agighiol
(Fig. 4/lb) or the helmet of Băiceni (Fig. 412) represent basilei. The items around
him or the ones he holds in his hands suggest his rank (for example, the throne, the
bow) and his sovereignty over the territory (i.e., the "homed" eagle, the snake) as
well, or even the cult acts he had to fulfill, such as libations with the rhyton and the
phiala 12•
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On the Poroina rhyton. two female characters are symmetrically rendered,
each one holding in her hand a rhyton and a phiala (Fig. 413), and they may be
deities or princesses; the high rank is stressed by the item - rhyton. the hieratic
position of the character and the two cult vases as well.
On the cnemid nr. 1. found at Agighiol. the same basileus is rendered in two
different moments: riding a horse and sitting on a throne (Fig. 411); if we add to all
these, the images on the helmet, a part of the same ceremonial complex, we could
assume that on these obJects they represented three important moments in the life
of the king buried here. 1 •
The sacred feature of the representations is suggested by the throne
symbolising the centre of the uni verse, the power and authority. and the cult
vessels they hold in their hands (rhyton, phiala) and the "horned" bird, as a
deity epiphany 14 •
The female characters riding lions appear only on the jug nr. 155 of
Rogozen, where they complete a scene with a lion attacking a stag 15 ; taking into
account the hieratic character of the representation, the bow and arrow
presentation, and the lions riding, we could state they are deities (Fig. 312).
Sacrifices. Two unique scenes are represented on the helmet found at
Poiana - Coţofeneşti: on the cheek pad, a persan wearing a tiara slaughters a
ram, while on the back - head, there are, on two levels, metaphorical beings,
anthropo - demons and fabulous creatures with a mammal leg in the mouth 16
(Fig. 5/2a-b). The ram sacrifice may have been dane for rejecting chaos and
terror, featured by the metaphorical creatures, and rebalance, that way, the
.
.
17
umverse
an d t h e soc1ety
.
In the Oguz grave, there was a harness applique on which a winged character
seems to slaughter a lion with a dagger 18 (Fig. 612).
lnvestiture scene. Over the 10 caryatids of the Guinina Moguila tumulus of
Sveshtari there is a painting with a female persan in the middle presenting a crown
to a rider 19 (Fig.511); the entire scene renders a whole procession with gifts,
consequently, we may say there is a goddess investing a dynast.
Quadrigae. On a jug found in the Vraca tumulus, two quadrigae are
rendered face to face led by two men 20 ; the scene is so realistic and dynamic that it
suggests a real race( Fig. 615).
On the other hand, the horses represented on the jug nr. 157 found in the
Rogozen hoard have wings and there are two female characters in every chariot21
(Fig.614). One could state this is a sacred scene because the two quadrigae are
situated face to face, the winged horses have their back legs up, the characters are
not watching the race, and they hold certain objects in their hands: one of them, a
bow and an arrow, and the other one, a seven effloresces branch.
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On a plaque found in the Duvanli- Goliamata Moguila grave. the winged
goddess Nike drives a quadriga 22 .
Hierogamy. The erotic scene on a harness applique of Letnica illustrates
either the myth of a dynast origin, or the sacred origin of his royalty; in the latter
case, the union between a goddess and a dynast is meant to ensure his kingdom's
authority and prosperity 23 (Fig. 613 ).
Winged characters. Being all female, they appear on a plaque at Duvanli,
representing the Nike goddess on the jug nr. 158 of Rogozen, in a scene suggesting
her being the "mistress" of animals 24 (Fig.611) and on two hamess appliques of
Oguz. where the persan seems to slaughter a !ion (Fig. 6/2). The celestial symbol
of the wings and the solemnity of the scenes may suggest that we are dealing here
with feminine deities.
Apotropaic eyes. On the Getic helmets one could see "ophthalmic eyes"25 ,
with waving eyebrows. meaning the master "sees everything" on the earth and in
the "world beyond" as well; these objects have been found in complexes made with
a funerary purpose (Fig. 8). That's why this kind of motive is found only on gold
and silver helmets with a rich and significant iconography.
Being made only of precious metals (gold, silver, gilded silver) and
displaying an exceptional iconography, the helmets discovered in the Getic area
(Băiceni, Agighiol, Peretu, Poiana-Coţofeneşti, and the one, that is now at Detroit
Institute of Arts) must have had an exceptional importance. It is obvious that these
helmets were nat worn in battles, as they couldn't ensure the protection and. mast
of all, they could get the enemy's attention on the bearer's rank.
"The procession of animals". In the ancient peoples' mentality the
importance and role of animals, implicitly, the animal decoration motives, were
due to their qualities that humans don't have: tlying, living in the water and under
the earth. and then. the power, the ferocity, forecast of weather and the natural
disasters etc. 26 .
In the Thracian toreutics. real and metaphorical animals are present as well 27 .
"The procession of animals" is a typical composition of the Agighiol
workshop which emanates a certain ideologica! and iconographical unity 28 . There
is a homed bird with a fish in its beak and a rabbit in its claws. followed by a stag,
an eight-legged metaphorical animal and a he-goat; in front of them. there is
another predator. and on the goblets bottom, a voracious creature holding an animal
in the claws and a mammal leg in the mouth 29 • This scene appears on the goblets
discovered at Agighiol. Rogozen and the Iran Gates (Fig. 7), as well as on the
helmets of Peretu and Detroit (the last two miss certain representations of animals)
(Fig. 812-3).
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The scene with a homed bird - rabbit - fish may suggest the domination of
the basileus over his territory, the three animals indicating the area that belongs to
him: the air. the earth, the sea30 •
It îs more difficult to decipher the composition stag - metaphorical animal he-goat. but the lots of qualities attributed to these animals - even by creating a
metaphorical one - speak for themselves about the scene: the stag - a permanent
regeneration. the eight-legged and winged anima I- the possibility of reaching
inaccessible places, and the he-goat - the receptacle for chasing the evil and
demons ( "scapegoat" ).
The scenes roade an the goblets bottom. where a metaphorical. voracious
beast attacks other mammals. illustrates, through the place and iconography, the
underworld and is meant to inspire fear.
The harness appliques are. mostly. roade of gold and silver and bear
mythological scenes (Fig. 9). We could find. an a large part of them. horse heads
or just horses. Due to the fact that the horse îs the aristocrat's permanent
companion at war. hunting and ceremonies, its presence an the hamess appliques
had to multiply the animal power and its master to accomplish bis goals.
On other appliques. there are either real. potent animals. such as the lion. the
bear. the stag. the buii. the boar, the eagle. or metaphorical, fabulous creatures. like
the sphinx. the dragon, the centaur etc. 31 •
Certainly, in mast cases, there are scenes with a lot of animals and if we
take into account the whole of a discovery with dozens of objects bearing such
representations, then, we could say that myths, legends or rites are rendered an
them.
A specific type of appliques bas been created an the Getae lands.
representing horse heads in spiral. the so-called "spiral snouts" reaching a high
levei of abstracting 32 •
Final considerations. The aristocratic elite becoming more hierarchical, the
royal institution led to an ideology and a mythology to legitimate their power and
authority. a phenomenon pointed aut by a series of prestige objects, through which
they showed their noble origin. they exhibited their wealth and bravery 33 • The
toreutics representations illustrate the supreme values cultivated by the Thracian
aristocratic elite, such as prestige and personal accomplishments, the aspiration
towards an over human status, by heroicity rites 34 •
Their efforts of building (tumuli, funerary chambers, bas-relieves and
paintings) as well as the sacrifices accompanying the deceased suggest the fact that
the grave was considered the ultimate home, but alsa a power center, an axis mundi
for the contemporaries and descendants as well 35 •
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These objects being buried by the deceased side in the grave means
that the social scale in the "world beyond" was considered similar to that in
the earthy life. Thus, and only this way, we could understand why the
community was giving up such values, because only a strong religious
motivation could Jead to these acts, without creating a feeling of frustration
among the alive. This way, we could demonstrate that the sacrifice
institution at the Getic. Thracian elite was very strong. if they slaughtered,
for the deceased benefit, humans (the favorite wife?) 36 , the favorite animals
(horses. hunting dogs) and valuable objects 37 .
One can remark. in the Thracian art, a balance between the anthropomorphic
and the zoomorphic representations, by rendering the organicism of the faces.
pointing aut the ferocity of the animals, while rejecting their monstrosity, by
rejecting the morphic union between the vegetal and the animal kingdom, by a
moderate presence of the geometric motives 38 .
We haven't. so far, enough proofs to speak about zoolatry, as Jang as neither
the written sources, nor the archaeological discoveries tell us whatsoever about the
beasts being the subject of a cult or some deity substitute39 •
What we can state insofar is that animals codify certain qualities of the
deities, the heroes or the basilei, they have been represented just to suggest, to
point om and to multiply their powers.
In considering the part played by the figurative representations in the Thracian
world, it's necessary to take into account the fact that there was an illiterate society,
where the image speaks better than the word, and the metaphorical language
expresses the best a message issued from a mythical mentality40 •
We haven't found the name of a local deity, mentioned or nat in the written
sources, under the toreutics representations, and this is nat to be explained by their
ignorance in writing, since, whenever they considered the information was worth to
be written. they did it so; see, for example, the Rogozen hoard41 •
The Thracian art is narrative, as it "tells a story" and, being symbolised,
initiatory as well, so it is addressed only to those knowing the codes. Deciphering it
is a difficult approach, because nat only the written sources are missing, but the
images, the decorative compositions are arranged according to the internai logistics
of myths, rites. legends etc., Jet alone the fact that today we cannot restare the
initial arrangement of the objects in hoards and graves.
These "magnificent tumuli" were a perpetuai memento of the aristocratic
elite's opulence and glory, an expression of their power, as masters of the territo!{
and resources, as they irradiate and concentrate, at the same time, their authority 4 •
The wealthy goods and the iconographic scenes, glorifying their traditions were
meant to ensure a prominent place and protection in the "other world" tao.
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It îs beyond any doubt that these treasures have a social determination,
because only the basilei could have kilos of gold and tens of kilos of silver. and
they were the only persons allowed to appear ac ceremonies wearing such objects
and figurative representations.
Because of the poor written sources and the multi meanings iconographic
representations. our interpretations could never be complete or beyond any doubt,
but we have to take the chance, if we want to understand the Thracians' mythology
and religion. Thus. let's figure out these "golden and silver princes" in ceremonial
processions, where the sumptuous equipment and the decorative scenes were meant
to impress the audience by the wealth and heroic traditions of their owners. by the
magica] powers of the representations, ensuring them, this way, authority, prestige
and a prominent place in the society43 •
Beyond the uncertainties conceming the interpretation of some figurative
representations. the archaeological discoveries attest, with no doubt, the existence
of a "Thracian patrimony" of objects, images and decorative compositions, that is a
distinct "voice" of the Antiquity, created for internai reasons and to serve their own
cause.
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SIMBOLISMUL UNOR REPREZENTĂRI
ALE ARTEI TRACICE (SEC. IV-III. A. CHR.).
Rezumat

Tracii dintre Munţii Balcani şi Carpaţi au cunoscut, în sec. IV-III a. Chr., o
de dezvoltare deosebită, fenomenul fiind ilustrat de variate categorii de
monumente şi piese.
Cristalizarea artei tracice este atât rezultatul unei evoluţii interne. cât şi a
influenţelor exercitate de neamurile vecine (grecii, sciţii, ahemenizii etc.), îndeosebi în
rândul aristocraţiei.
Principalele categorii de artefacte toreutice cu reprezentări decorative. aproape
în totalitate din aur şi argint, sunt: a) piese de prestigiu pentru cavaleri (coifuri,
cnemide. coliere, inele, brăţări etc.), b) servicii pentru băut ( rhytoane, phiale. pocale,
căni, boluri etc.) şic) aplice pentru harnaşamentul cailor.
Existenţa unor ateliere şi a unor meşteri traci este atestată atât prin categoriile tipice
de piese. instrumente şi tipare. cât şi epigrafie (îndeosebi prin tezaurul de la Rogozen).
Dintre scenele şi compoziţiile tipice artei tracice noi ne vom referi la: cavaleri,
vânătoare, personaje masculine şi feminine pe tron ori în cvadrigi, sacrificii,
învestitură, hierogamie, personaje feminine cu aripi, ochii « oftalmici », « procesiunea
animalelor», aplicele de harnaşament .
Ierarhizarea aristocraţiei şi apariţia unei constelaţii de basilei au impus crearea
unei ideologii proprii. care să le justifice şi să le legitimeze puterea, fenomen evidenţiat
de piesele de prestigiu prin care ei îşi evidenţiau originea ilustră. îşi etalau bogăţia şi
faptele de bravură. Astfel. elita aristocratică a încerat să-şi creeze un statut eroic în
societate şi să obţină nemurirea în « lumea de dincolo ».
Descoperirile arheologice documentează un <<patrimoniu tracic» de piese, imagini
şi compoziţii decorative creat din motive interne şi pentru a servi o cauz1i proprie.
Într-o societate iliterată, cum a fost cea tracică. imaginea a fost purtătoare de
mesaje, întrucât aceste motive şi compoziţii decorative reprezentau adevărate
ideograme ce «povesteau » scene din mitologia şi viaţa aristocraţilor şi basileilor.
Se poate afirma, deci, că arta tracică a fost atât o artă narativă, cât şi una
iniţiatică, întrucât. fiind simbolizată, se adresa doar celor care cunoşteau «codurile»
miturilor, legendelor, riturilor etc. Arta «prinţilor aurului şi argintului » a fost,
indiscutabil, o « voce » distinctă în mozaicul spiritual al Antichităţii şi ea reprezintă o
moştenire deosebită pe care tracii au lăsat-o umanităţii.
epocă

262
https://biblioteca-digitala.ro

Va leriu Sîrbu

Fig. 1. Getae tumuli and treasures (IV''-JJr' centuries B.C.).

Legend: I. tombs, 2. hoards, 3. isolatedfinding, 4. stamps.
1 Agighiol, 2 Băiccni , 3 Borovo, 4 Braniccvo, 5 Buneşti, 6 Chimogi, 7 Craiova, 8 Găvani,
9 Letnica, JO Koprivcc, 11 Kralcvo, 12 Lukovit, 13 Pcrctu, 14 Poiana-Coţofcn eşti,
15 Poroina, 16 Porţile de Fier, 17 Ruec, 18 Sboryanovo-Sveshtari, 19
21 Căţelu Nou, 22 Oprişor, 23 Radovanu.

Stânceşti,

20 Zlokucene,
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Fig. 2. Letnica. Harness appliques with riders. (after B. Kull 1997).
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Fig. 3. Hunting sccncs. 1-2 Rogozen, 3 Agighiol, 4 Oguz, 5 Letnica, 6 Lukovit.
(after I. Marazov 1996, P. Alexandrescu 1983, E.E. Fialko 1995, B. Kull 1997).
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Fig. 4. Male (1-2) an<l fcmalc (3) pcrsonages sitting on a thronc. 1 Agighiol, 2 Băiccni, 3 Poroina.
(aftcr P. Alexandrescu 1983, M. Petrescu-Dâmboviţa 1995, D . Bcrciu 1969).
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2a

2b

Fig. 5. I Investiture scene: Sveshtari - Guinina Moguila, 2 sacrifice: Poiana - Coţofeneşti .
(aftcr D. Gcrgova - 1996, I Daci - 1997).
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3

2

5
Fig. 6. Scenes with winged characters ( 1-2), hierogamy (3), quadrigae (4-5).
1,4 Rogozen, 2 Oguz, 3 Letnica, 5 Vraca.
(after Der Thrakische 1989, E.E. Fialko 1995, I. Marazov 1996).
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Fig. 7. Goblcts. 1-2 Agighiol, 3 Metropolitan Muscum of Arts - New York, 4 Rogozen.
(after Alexandrescu 1984, Nikolov 1988).
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Fig. 8. Hclmcts. I Agighiol, 2 Dctroit Institute of Arts, 3 Pcrctu.
(after Alexandrescu 1983).
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6

5

Fig. 9. Haruess appliques. 1-2 Găvani, 3-5 Lukovit, 6 Craiova, 7-8 Băiceni.
(after V. Sîrbu, N. Harţuche - 2000, B. Kull - 1997, M. Petrscu-Dâmboviţa - 1995).
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EXPERTISE OSTEOLOGIQUE SUR DEUX
SQUELETTES DE CHEVAL ET DE CHIEN
DE L'EPOQUE LA TENE, DE SEUŞA "LA
CĂRAREA MORII"
,
(DEPARTEMENT D' ALBA)
Georgeta El Susi

La localite Seuşa appartient a la commune Ciugud, le point „La cărarea
morii" etant positionne sur la rive gauche de Mureş, vis-a-vis de la viile d' Alba
Iulia. En deux fosses contemporains. appartenant a La Tene tardif (l:re"le - r' siecle
av. J.Chr.) 1 ont ete decouverts un squelette de cheval et un autre de chien. On
mentionne que Ies deux complexes sont places dans le perimetre de I' etablissement
de la meme epoque. Le fosse ne. 5/1997ff. (trorn;on) IV, place au bout nordique du
site contenait un squelette de cheval. Le complexe a ete delimite entre -1,90 m -2,
80 m, son depât contenant trois phases. La premiere phase envisage le sediment sur
le sterile, la deuxieme est liee de la deposition du cheval (entre -2,10-2.05 m). Le
remplissage complet du complexe (la III ~me phase) a ete accompli pendant
I' epoque romaine. Conformement aux informations foumies par Ies auteurs de la
recherche archeologique. Ies os du cheval ont ete trouves en connexion
anatomique, I' animal ayant la tete orientee vers I' est. Le squelette qui nous a
parvenu pour l'analyse est incomplet. en manquant des vertebres et des os longs.
Le crâne est brise. Ont ete conserves fragments de la region occipitale,
parietale, le nasal droit, le maxillaire gauche et de la dentition isolee. Le front plan,
sans etre abîme au niveau des orbites baisse legerement vers Ies nasales, qui ont un
trajet convexe avec Ies bouts diriges en bas. La longueur du nasal est de 185
mm. La valeur Ect. - Ect. (1), d'approximativement 175 mm indique un front
relativement etroit. Bien que Ies parietaux soient incomplets ils suggerent une
convexite pas trop accentuee de la boite crânienne. Les lignes temporales sont a
peu visibles. La crete sagittale externe est etroite, peu esquissee, en descendant
lentement vers celle occipitale. La protuberance occipitale faiblement
developpee, avec une configuration lamellaire, s'allonge en arriere.
Le
neurocrâne parait qui'il avait eu presque de 250 mm longueur (a son etat
complet), une valeur modeste. Les orbites incompletes paraissent petites, on ne
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peut se preciser rien de leur forme. Les apophyses jugulaires sont legerement
convexes et courtes. Une partie de la crete maxillaire (gauche) qui semble bien
pointee, commence son trajet au niveau de P4/M 1• son bout terminal n'etant pas
visible grâce a la fragmentation de la piece. L'arcade zygomatique n'est pas trop
forte. Le foramen infraorbitaire est localise entre P 3JP4. La serie jugale reconstituee
n' est pas trop Jongue, en mesurant 171 mm. chiffre clas se dans I' intervalle
moyenne de variation de chevaux de la necropole Gete de Zimnicea (166-178 mm)
2
3
• M est courte ayant une longueur de 26 mm. aussi le protocâne, avec une
longueur de 11.5 mm, (mesuree sur le P4). Le pli caballoid est bien dessine sur P2 P4. L'erosion des dents est uniforme. Hypothetiquement. I' animal etant tue dans un
stade pas trop avance, l'usure inegale ne s'etait pas developpee.
La mandibule a Ies apophyses d'articulation et la region anterieure
deteriorees, la dentition etant dissipee. La ligne inferieure est legerement convexe,
Ies segments montants sont courts et vigoureux. Les cretes d'insertion musculaires
sont peu visibles. La longueur jugale comporte une valeur modeste, 164 mm. La
valeur est placee sous la limite inferieure des chevaux de Zimnicea (168-180 mm)
3
• Les incisives ont une table d'erosion ovale typique pour un animal abattu autour
de 9-11 ani. L'existence d'un canin bien developpe plaide pour l'appartenance des
restes pour un mâle.
Le squelette du cou et du tronc est incomplet. De la region cervicale on a
preserve seulement I' atlas, la region toracale est presente par seize vertebres, celle
lombaire par quatre et celle coccygienne par cinq pieces. Les apophyses epineuses
ne sont trop developpees suggerant un garrot et un dos pointus. La croupe est
relativement etroite et pas trop haute. Les os du bassin sont mal conserves. Les
indices foumis par ces pieces confirment le fait que I' animal ait ete tue autour de
9-11 ans (la suture de la symphyse ischio-pubienne est deja accomplie) 4. En ce qui
concerne le sexe, le developpement du tubercule pubien dorsal certifie
l'appartenance du squelette pour un mâle.
Squelette des membres. De ces regions manquent Ies omoplates, Ies
humerus, le radius gauche, le metacarpe droit, le metatarse gauche. En general,
Ies phalanges sont bien preservees, en exceptant Ies pieces distales, mal
conservees. Les donnees metriques des os longs ont fourni une hauteur au garrot,
en moyen de 137,5 cm (Kiesewalter) et 136-144 cm (Witt). Pour le metacarpe on
a estime un indice de gracilite de 15,3. valeur placee vers la limite superieure de
la classe "sous moyen". La croupe n'est plus haute que le garrot, ainsi, la taille
evaluee sur metatarse (136,4 cm) est un peu plus basse que celle estimee sur
metacarpe (137,1 cm).
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Tableau 1 - Les rapports inter segmentaires des os longs
Radius/Metacarpc
Femur+ Tibia+Metatarse
Femur/Metatarse
Metatarse/Metacaroe
Tibia/Metatarse
Femur
Tibia
Metatarse

149,5
389+348+264
147,3
118,9
131,4
38,8
34,6
26,3

Les valeurs des rapports inter segmentaires suggerent un quelconque
allongement du segment proxima! des membres par rapport a celui distal. Sur tibia
et radius on a estime une taille autour de 138-139 cm et une valeur plus reduite sur
Ies metapodes ( 136-137 cm). On doit ajouter que I' hauteur au garrot estimee sur le
femur est la plus petite. 136.5 cm. Malheureusement Ies humerus nous manquent
pour completer Ies donnees des rapports inter segmentaires. En accord avec Ies
renseignements pour Ies chevaux de I' Age de Fer. notre individu n'est un
representant typique ni pour la classe des chevaux "de douzaine", ni pour la classe
"d' elite" 5 . 11 s' approche par sa taille. Ies membres presque graciles, la tete petite,
bien proportionnee en rapport du corps, des exemplaires typiques "d'elite", mais
pas en sensu strict. Ce fait demontre encore une foi que Ies chevaux de La Tene
roumain "ne peuvent quand meme pas constituer des groupes fermes ...
representant une masse assez heterogene ... Malgre cette chose ils se situent aux
câtes des chevaux thraces ... qui constituait le groupement des ci-nommes chevaux
de !'Est" 6•
En ce qui concerne la technique de sacrifice, on ne peut pas se faire aucune
appreciation. Sur le squelette n'ont ete pas identifies des traces d'intervention
humaine. seulement des traces de feu.
Pathologie. A la longue de la colonne thoracique sont visibles quelques
vertebres atteintes par une spondylosis deformans et anchylopoetic 7 • En
consequence, Ies dernieres vertebres ont Ies corps unis, n' existant aucune
mobilite. Grâce a ce pont osseux qui joint Ies corps des vertebres, la colonne
est immobile dans cette region. Au niveau des vertebres dorsales (T 16-17),
l'affection n'a trop avance: Ies corps ne sont pas unis, seulement Ies processus
articulaires craniales sont grossis et !ies entre eux. Les vertebres T 11-12 ont
Ies corps semi-immobilises (dans un manchon osseux), aussi Ies apophyses
craniales. Au contraire, Ies vertebres T 13-15 ne sont pas atteintes par la
maladie. Les vertebres T 9-1 O ont Ies corps lies, entre eux existant un espace
vertebral trop large pour Ies nerfs. Ă la cause de la supra sollicitations de la
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colonne toracale. le cheval a gagne l'infirmite, bien qu'il ne soit trop mature.
et pouvait encore etre exploite beaucoup du temps (Fig. 1. 2). Grâce a cette
maladie, le rendement economique etait diminue, fait qui a soutenu le choix
de !'animal pour le sacrifice.
Sur une câte, on observe un orifice entoure par un grossissement du tissu
osseux, consequence a un processus inflammatoire. Possiblement I' ecuyer a frappe
I' animal par le pied. Au membre posterieur droit nous signalons la soudure du
naviculaire au cuneiforme lateral. sans l'existence d'une deformation de
I' articulation. Les deux os ne sont pas lies du metatarse. Une quelconque ankylose
de I' articulation existait, qui aurait eu conduit a une immobilisation de la jointure si
I' animal avait vecu davantage.
L'expertise osteologique des restes de chien
Du fosse ne. 10/2000/S VI/ provient un squelette presque complet d'un
chien. Les ossements ont ete trouves en position anatomique, le corps de I'animal
etant depose sur la câte droite. la tete etant orientee vers I' est. Le squelette est
presque complet, lui manquant le segment coccygien de la colonne. De cette partie
a ete identifiee seulement la premiere vertebre. celle qui s'articule sur le sacrum.
Conformement aux donnees des auteurs des fouilles, en situ, la region osseuse de la
queue manquait. En ce cas on presume que la queue a ete coupee durant la vie.
Cette coutume existe encore, surtout a la campagne, la coupure de la
queue « determinant » I' accentuation du comportement agressif de I' animal.
Le crâne et Ies mandibules ont ete bien preserves. Le museau est long,
relativement etroit, Ies alveoles des canines proeminentes. Les nasales sont
longues, en s'elevant legerement vers Ies frontales, par consequent, le profile du
front est plus eleve que celui du museau. Le front n'est pas trop large, Ies orbites
sont petites et proches. La crete sagittale et occipitale sont developpees, mais elles
ne proeminent trop en arriere. Les parietaux sont a peine courbes. Le triangle
occipital est large et haut et Ies bulles tympaniques ne sont trop grands. Les arches
zygomatiques sont bien developpees. En ce qui concerne la dentition, I'animal a
perdu l'incisive ne. 1 durant sa vie, en determinant I'obturation de I'alveole. La
dentition est moyenne erodee, en parlant d'un animal pas trop vieux. Les
mandibules sont relativement courtes et puissantes. Les longueurs basales Dahr et
Brinkmann de 183,6 et 188,7 enserrent Ies pieces dans la categorie sous moyen, fait
confirme par la valeur de la taille. Les dimensions du crâne s'approche des ceux
d'un loup, mais, en considerant le modeste developpement de la dentition et des
impressions musculaires, on peut parler d'un exemplaire domestique, de grande
taille, c'est-a-dire, d'une femeile de chien-loup. L'inexistence dans l'echantillon de
!'os penien nous conduit vers cette assertion.
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Selon Ies mensurations des os des membres on a estime une taille en moyen
de 60,2 cm. Une quelconque asymetrie (d'un centimetre) existe entre la partie
gauche et droite. 60,5 cm est la taille pour Ies os de la partie gauche et 59,2 cm
pour Ies correspondants de droite. Les indices des diaphyses 8 etablissent une
robustesse moyenne du squelette appendiculaire.
Les exemplaires de grande taille sont communs a La Tene de la Roumanie 9 .
Nous Ies avons identifiees en Transylvanie, a Sighişoara 10• Şimleu -„Cetate" et
Şimleu -„Observator" 11 • Un exemplaire plus grand a ete identifie a Ziridava. Un
crâne avec une longueur basale de 208 mm y a ete decouvert, l'auteur 16 precisant
qu'on parle d'un chien-loup.
Pathologie. Une câte presente un calus vers sa region sternale, resultat d'un
processus de fissure (possible) de l'os. Un coup applique par l'homme a favorise
le developpement de cette formation, neanmoins 13 • Sur le squelette de I' animal ne
sont pas visibles des traces de coupure. qui auront determine la mort du chien. Soit
que I' animal decede en conditions naturelles, soit qu'il fut tue pour l'enterrer.
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EXPERTIZA OSTEOLOGICA A UNUI
SCHELET DE CAL ŞI A UNUIA DE CÂINE DIN
EPOCA LA TENE DE LA SEUŞA
"LA CĂRAREA MORII" (JUD. ALBA)
Rezumat

Localitatea Seuşa cu punctul "La cărarea morii" aparţine comunei Ciugud şi
este plasată pe malul stâng al Mureşului, vis-a-vis de municipiul Alba Iulia. În
două gropi contemporane datate în La Tene (sec. 11-1 î. Chr.) s-au descoperit un
schelet de cal şi unul de câine. de analiza lor ocupându-ne în prezentul material. În
groapa 5/1997ff. (tronsonul) IV. plasată în extremitatea nordică a sitului s-a
descoperit scheletul de cal. Individul aparţinea grupei de rase orientale. având o
talie medie, de 137,5 cm, extremităţi semigracile, putând fi considerat un exemplar
tipic cailor "ordinari", cu întrebuinţări multiple în activităţile cotidiene. În privinţa
modului de sacrificare, nu putem face nici o precizare. Cel puţin, pe oase nu există
urme de intervenţie. Specificăm doar că avem condilii occipitali întregi, nelezaţi,
iar pe porţiunea de neurocraniu păstrată nu e detectabilă vreo urmă de lovitură
cauzatoare de moarte. De-a lungul segmentului toracic al coloanei vertebrale sunt
vizibile porţiuni atinse de o spondiloză anchilozantă şi deformantă. Anchiloza fiind
avansată animalul va fi avut un randament economic scăzut, determinând. probabil
sacrificarea lui.
Din Gr. 10/2000/S VI/ provine un schelet de câine. Oasele s-au găsit în
poziţie anatomică, având corpul depus pe partea dreaptă, cu capul orientat spre est.
În principiu sunt prezente aproape toate oasele. cu excepţia segmentului coccigian
al coloanei vertebrale. Din această parte s-a identificat o singură vertebră, cea care
se articulează pe sacrum. Potrivit datelor fumizate de descoperitori, câinele
respectiv nu avea regiunea osoasă a cozii (segmentul coccigian pe care nu l-am
găsit în materialul trimis spre analiză). În acest caz rămâne o singură ipoteză, să i
se fi tăiat coada animalului în timpul vieţii, pentru a fi mai rău Conform
măsurătorilor pe oasele extremităţilor, s-a obţinut o talie în medie de 60,2 cm.
Analiza indicilor de robusteţe arată o robusteţe medie a oaselor din scheletul
apendicular. Astfel de exemplare de talia unui lup sunt comune Latene-ului târziu
de la noi.
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DonnCcs mCtriqucs des os du chcval , cf. A.voo den Oricsch, 1975
OCCIPITAL

34 - Largcur au oivcau des coodylcs

88

35 -1..argeur au nivcau des apophyscs paraocipitales

109

36 - Largcur de foramen magnwn

37

37 - Hautcur de foramen magnum

39

MAXILLA

Lg. jugale

Ml-M3

P2-P4

M3

P2

77

94

26121

4In2

171
MANDIBULA
Lg. jugale

Ml -M3

P2-P4

M3

P2

HlaM3

HlP4

H ante P2

H au coodyie

163

79

84

28/14,5

32117,5

105

15

51

206

Ul.NA gauche

DPA

SDO

59,S

46

Bpc.
44

RADIUS dr.
GI

LI

BFp

Bp

so

BFd

Bd

IJd

Kicsewalter

Witt

332

319

15

82

41

63

74

45

138,4

136-144

FEMUR
GLC

GL

so

Bd

Kiescwaltcr

Will

350

389

47

93

Ga.

136,5

136-144

350

389

41,S

93

Dr.

136,5

136-144

TIBIA
GL

LI

Bp

so

Bd

IJd

Witt

I. diaf.

347

319

96

39

13,S

43

Ga.

136-144

11 ,2

348

320,5

96

39

73 ,5

44

Dr.

136-144

11 ,2

Kiesewaltcr

METACARPE ga.
GL

LI

Bp

Op

so

BFd

Bd

IJd

Kiescwalter

Witt

222

214

so

33

34

49,S

41,S

37

137,1

136-144

OS CARPALE3
GB

OS PISIFORME
GB

41

stg.

44

OS CARPALE2
GB

stg.

23

stg.

OSCARPI
RADIALE
GB

GL

40

68

ga.

68

dr.

stg.

PATELLA

SACRUM
GB

GL

210

223

METATARSE dr.
GL

LI

Bp

Op

so

BFd

Bd

IJd

I diaf.

264

256

48

41

31

47,S

47

39

11,7
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TALUS

CALCANEUS

LmT

GB

GH

Bfd

GL

GB

58

59,5
59,5

57,5

50

stg.

110

50,5

stg.

57,5

50

dr.

110

50,5

dr.

58

OSTARSALE4

OSTARSALE3
GB

GB

44,5

ga.

36

ga.

44,5

dr.

36

dr.

PHALANX l(antcrior)
GL

BFp

Bp

Op

so

BFd

Bd

I diaf

87

50,5

35

35 ,5

43,5

47,5

40,8

87

50,5

56,5
56,5

35

35,5

43,5

47,5

40,8

PHALANX I (posterior)
GL

BFp

Bp

Op

so

BFd

Bd

I diaf

84

52

58,5

38

35

42

47

41,6

84

52

58,5

38

35

42

47

41,6

GL

BFp

Bp

Op

so

Bd

I. diaf.

45

46

54

32

45

49

100

45

46

54

32

45

49

100

I. diaf.

PHALANX 2 (a)

PHALANX 2 (p)
GL

BFp

Bp

Op

so

Bd

47

46

52

34

44

44

93,6

47

46

52

34

44

44

93,6
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H - hauteur: Ga. - gauche; Dr. - droit
Donnees metriqucs des os du chien- le crâne

o
2
3
3a

4

5
6

7
Sa

9

3

5
6
7

8
9

o

Longueur totale: Akr - Pr.

204

Longueur condylaire
Longueur basilaire

198
185

Axe bazicranien

54

Axe bazifacial

131

Longueur super. du neurocrâne: Akr - point frontal moyen

97

Longueur du crâne visceral: Na - Pr

103

Longueur faciale: point moyen - Pr

114

Longueur nasale: Na - Rh

80,5

Longueur MI - Pr.

86

Longueur Sta - Pr

100

Longueur Sta - Pr

99

Longueur Sta - Palatinooralc

33

Longueur des dents a I' alveole

71

Longueur des molaires

20

Longueur des premolaires

51

Longueur du M 1

19

Longueur du MI

a I' alveole

17,5

Longueur du M2

13,5116,5

Largueur de I' occipitale: Ot - Ot

70

Largueur au niveau des condylcs occipitaux

41

l..argueur au niveau des apophyses para occipitales

55

l..argueur du foramen magnum

20

Hauteur du foramen magnum: Ba - Op

17

Largueur du neurocrâne: Eu ·· Eu

53

Largueur zygomatique: Zy - Zy

III
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2
3
4

5
6
7
8
9

o

o
I
2
3
7
8
9

o
I
2
3
4
6

Largueur minimum du neurocrâne

32

Largueur minimum du frontal: Ect - Ect

51

Largueur minimum entre Ies orbites: Ent - Ent

35

Largueur maximum palatal

67

Largueur minimum palatal

38

Largueur du bot

41

Hauteur maximum orbitale

30

Hauteur du crâne

62

Hauteur du crâne sans la crete sagittale

55

Hauteur du triangle occipital: Akr - Ba

53

Mandibula

Ga.

Longueur totale

157

Longueur angulaire

156

Longueur PI - M3

78.5

78,5

Longueur P2 - M3

71

71

Longueur MI - M3

35

35

Longueur PI - P4

43,5

43,5

Longueur P2 - P4

36

36

Longueur Ml

22

22

Hauteur mandibule au niveau du Ml

26.5

26.5

Hauteur partie montante

63

63

Hauteur mandibule post MI

26

26

Hauteur mandibule entre P2/P3

20

20

Longueur du canin

11,5

11,5

Longueur basale (Brinkmann 1924): 1,21x2

188,7

Longueur basale (Brinkmann 1924 ): 1,37 x 4

193,1

Longueur basale (Brinkmann 1924 ): 1,46 x 5

186,8

Longueur basale (Dahr 1937): 2,9 x 8-44

183,6

Dr.

186,8
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Scapula

Ga.

HS

157

Dr.

SLC
GLP

21.51-1

Taillc

63,7

28,5
33

Humerus

Ga.

Dr.

Atlas

Gl

181,5

182

GB

87,5

Bp
SD

43
15,5

44
15,5

GL

37

Bd

35

36

Axis

Dd

28,5

28.5

H

41

I. diaph.

8,5

8.2

LA Pa

56

Taillc

61.1

61,3

LCDe

59

Radius

Ga.

Dr.

Ulna

Ga.

Dr.

Sacrum

GL

186,5

187,5

GL

218

218

GB

50

Bp

21

21

DPA

24

24

GL

43,5

SD

14

14,5

SDO

16

16

Bd

58,2

25

26

I dializar 7.5

7.7

Taillc

60

60,3

Taille

58,2

Femur

Ga.

Dr.

Tibia

Ga.

Dr.

Pelvis

GL

202

201,5

GL

203,5

203

GL

157

Bp

42

42

Bp

38.5

39

LAR

28

SD

15

15

SD

14

14.5

Bd

36,5

36

Bd

24.5

25,5

Taillc

59,4

59,2

I diafizar 7,4
Taille

7,4

60,8

60,6

Calcaneus

Ga.

Dr.

Talus

Ga.

Dr.

Gl

47

47

Gl

31

31

GB

21

21

Taille

Gauche

Droite

Scapula

63,7

Humerus

61,l

Radius

60

60,3

Ulna

58,2

58,2

61,3

Femur

60,8

60,6

Tibia

59,4

59,2

Media

60,5

59,9

General

60,2cm
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Fig. I Aspecte patologice pe coloana vertebrala a calului de la Seusa
Aspects pathologiques sur la colonne vertebrale du cheval de Seusa

Fig. 2 Aspecte patologice pe coloana vertebrala a calului de la Seusa - detaliu
Aspects pathologiques sur la colonne vertebrale du cheval de Seusa - detail
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UN MEDIC GRECO-ROMAN
ÎN AŞEZAREA DACICĂ DE LA OCNIŢA?
Aurel Rustoiu

Cu ocazia unui simpozion organizat de Muzeul Banatului din Timişoara în
toamna anului 1999, Florin Medeleţ prezenta o comunicare deosebit de incitantă pe
tema metodelor medicale tradiţionale practicate de daci, dar şi de alte comunităţi
învecinate, contemporane acestora. Observaţiile magistrului timişorean sunt
completate de o serie de descoperiri care atrag atenţia asupra posibilităţii ca în
Dacia preromană să fi activat şi unii medici veniţi din aria mediteraneeană. Aşa
este cazul instrumentelor medicale provenind din aşezarea de la Ocniţa.
Descoperite şi cunoscute de mai multă vreme, ele nu au fost analizate suficient din
punctul de vedere al semnificaţiilor medicale.
Piesele în discuţie au fost recuperate din puncte diferite ale sitului dacic de la
Ocniţa. Este vorba de următoarele artefacte:
l.
Sondă pentru ureche (specillwn oricularium, auriscalpium) realizată
din bronz. Lungimea - 18,3 cm. A fost descoperită „în aşezarea civilă, nivelul IIl" 1
(fig. 1/3).
2.
Sondă- linguriţă (cyathiscomela) realizată din bronz. Lungimea - 16,3
cm. A fost descoperită pe terasa I a Cetăţii 12 (fig. h).
3.
Capacul unui tub de bronz pentru păstrat instrumente medicale (theca
vulneraria). Înălţimea - 4,2 cm; diametrul gurii - 2,5 cm. Pe suprafaţa exterioară sa constatat un ornament interpretat ca „figură umană, foarte stilizată". Piesa a fost
descoperită în nivelul II de pe terasa II a Cetăţii 13 , nu departe de locul în care a
fost găsită piesa precedentă (fig. li 1).
Piesele menţionate îşi găsesc analogii apropiate în mediul roman, cunoscând
o utilizare îndelungată.
Sonda pentru ureche se compune dintr-o tijă lungă având un capăt ascuţit şi
celălalt prevăzut cu o mică linguriţă plată sau de formă concavă. Sondele pentru
ureche erau folosite în consultarea bolilor de urechi, dar şi de către oftalmologi.
4
Există şi cazuri în care instrumentele de acest fel erau utilizate în cosmetică •
Sondele pentru ureche se numără printre cele mai răspândite instrumente medicale
din Imperiul roman. Analogiile pentru examplarul de la Ocniţa sunt numeroase5.
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Sonda - linguriţă se aseamănă cu spatula - sondă (spathomela), având forma
unei tije cu un capăt prevăzut cu un bulb, iar celălalt cu o spatulă de formă albiată
(spre deosebire de spatulele - sondă care sunt plate). Tija este uneori ornamentată
sau torsionată. În medicina antică sondele - linguriţă şi spatulele - sondă au
cunoscut utilizări multiple. Cu extremitatea în formă de bulb se amestecau
prafurile pentru prepararea medicamentelor. Cealaltă extremitate, spatula
propriu-zisă, servea la oprirea hemoragiilor nazale, la investigarea cavităţii
bucale, se efectua cauterizarea locală după înlăturarea cordonului ombilical etc.
Sondele-linguriţă şi spatulele-sondă au fost utilizate şi în alte domenii, fapt care
explică numărul mare şi larga lor răspândire. Astfel, în cosmetică erau folosite
la prepararea fardurilor, iar meşterii olari obţineau cu ajutorul lor vopselele
pentru ornamentarea vaselor6 • Nu este întâmplător faptul că astfel de piese sunt
prezente în epoca provinciei Dacia. în aşezările specializate în confecţionarea
ceramicii de la Micăsasa 7 şi Cristeşti 8 • Pe teritoriul Daciei preromane sondelinguriţă şi spatule-sonde din bronz au mai fost găsite în aşezarea de la Poiana
(jud. Galaţi) 9 şi în cetatea de la Luncani - Piatra Roşie (jud. Hunedoara) 10 , în
timp ce exemplare din os sau materii minerale provin de la Divici (jud. Caraş
Severin)11, Mereşti (jud. Harghita) 12 şi Brad (jud. Bacău) 13 • Cu excepţia pieselor
de la Poiana şi Brad, restul exemplarelor constituie apariţii singulare în cadrul
staţiunilor menţionate şi de aceea este posibil ca ele să fi fost utilizate în alte
scopuri decât cele medicale (fig. 4).
Tubul de bronz descoperit la Ocniţa a servit la păstrarea unor instrumente
medicale. În lumea romană tuburile de acest fel îşi fac apariţia în sec. I p.Chr. În
14
această perioadă sunt datate 25 de exemplare descoperite la Pompei • Ele sunt
folosite până în sec. III p.Chr. după cum sugerează pisele descoperite la Balcic
(Bulgaria) 15 şi Szombathely (Ungaria) 16• Alte tuburi din bronz pentru păstrat
instrumente medicale au fost descoperite la Montbellet (Franţa) 17 , Maaseik (Belgia
- fig. 3)) 18 , Koln (Germania) 19, Sremska Mitrovica 20 , Salona 21 (Croaţia), Karanovo
(Bulgaria)22 şi într-un loc necunoscut din Israel 23 • În general, tuburile menţionate
conţineau instrumente utilizate de oftalmologi (fig. 3).
Este greu de spus dacă piesele descoperite la Ocniţa au aparţinut unui singur
set de instrumente medicale. Însă, o astfel de „trusă" a existat cu certitudine.
Prezenţa capacului de tub pentru păstrat ustensile folosite în practica medicală
probează acest fapt. Utilizarea instrumentelor respective presupuneau cunoştinţe
medicale speciale şi, de aceea, ele nu puteau să aparţină decât unui medic originar
din zona mediteraneeană obişnuit cu practica medicală din acea regune.
În aşezarea de la Ocniţa sunt atestaţi şi alţi „străini" provenind din aceeaşi
arie sudică. Un argument în acest sens îl constituie un dolium din care s-au păstrat
fragmentele cu inscripţiile BA:EIAE[YE] şi 8IAMAPKO:E EilOEl24 (fig. 1.4).
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Textul respectiv a ridicat de-a lungul ultimelor decenii o serie de probleme de
interpretare. Unii cercetători au considerat că este vorba de un basileus cu numele
Thiamarcus, care rezida în nordul Olteniei 25 • M.Babeş 26 , urmat apoi de alţi
27
specialişti , a optat - pe bună dreptate, după părerea mea - pentru o altă
interpretare: basileus cu nume necunoscut, Thiamarcus a făcut vasul. Din toreutica
tracică timpurie se cunoaşte un exemplu asemănător. Astfel, în tezaurul de la
Rogozen se află un vas de argint pe care a fost inscripţionat în greceşte textul:
Kotios eg Beo( s)!Disloias epoiese (Kotys din Beos/Disloias a făcut vasul) 28 •
Prin urmare. în cazul vasului de la Ocniţa, Thiamarcus este numele olarului,
acesta fiind trac şi având o origine sud-dunăreană, regiune în care antroponimul
respectiv este atestat apoi şi în secolele următoare 29 • În acest caz, ar putea fi vorba
de un meşter care a deprins olăritul într-un atelier aflat în apropierea centrelor
greceşti, dacă nu cumva într-un oraş grecesc. În mediul respectiv trebuie să fi
învăţat şi scrierea în limba greacă.
Studierea atentă a fragmentelor păstrate din vasul de la Ocniţa, permite
avansarea şi unei alte ipoteze. Între literele 8IA şi MAPKOL există un spaţiu care
ar putea sugera că este vorba de cuvinte diferite 30 • Astfel, literele 8IA ar constitui
terminaţia unui cuvânt anterior, iar MAPKOL ar reprezenta numele meşterului olar
care a realizat vasul.
Prezenţa unor „specialişti" străini în aşezarea dacică de la Ocniţa nu este
surprinzătoare. Aşezarea respectivă a constituit un centru economic de primă
31
mărime, prosperitatea ei datorându-se exploatării şi comercializării sării din zonă •
Numărul mare de „importuri" provenite din lumea celtică, din Imperiul Roman ori
din alte regiuni ale Daciei, constituie tot atâtea argumente în acest sens 32 • Înflorirea
economică a atras negustori, meşteri şi alte persoane specializate în activităţi
diverse, printre care s-a numărat. foarte probabil un medic greco-roman.
Activitatea la Ocniţa a unui medic sosit din Imperiu nu este singulară. În
capitala Daciei preromane, la Sarmizegetusa Regia, a fost descoperită, în urmă cu o
jumătate de veac, o trusă medicală aparţinând tot unui medic grec sau roman (fig.
2). Ea a fost găsită într-o locuinţă dacică incendiată în timpul războaielor dacoromane de la începutul sec. II p.Chr. Trusa conţinea o pensetă de bronz (vulsella),
lama de fier a unui bisturiu (scalpellus, culter, scalper), o placă rectangulară de
cenuşă vulcanică (provenind potrivit analizelor efectuate - din zona
mediteraneeană) şi cinci căni miniaturale servind la păstrarea unei substanţe
medicamentoase. Toate aceste obiecte au fost depuse într-o casetă de lemn din care
s-au mai păstrat fragmente ale brâului de tablă de bronz care placa lemnul cutiei şi
mânerul de fier cu cuiele de fixare 33 • La Sarmizegetusa Regia sunt atestaţi, de
asemena, numeroşi străini care şi-au desfăşurat activitatea în diverse domenii. Este
vorba de arhitecţi şi meşteri în construcţii, metalurgi 34 etc.
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Medicii greco-romani atestaţi la Ocniţa şi Sarmizegetusa Regia se adugă
astfel altor categorii profesionale prezente în Dacia preomană. În legătură cu aceşti
„specialişti" străini, izvoarele literare sunt foarte tăcute. Acest fapt era remarcat şi
de N.Gostar în urmă cu mai bine de două decenii. Profesorul de la Iaşi sublinia că
„nu putem să nu admitem că şi în statul dac funcţiona un sistem legislativ care să
facă deosebirea între autohtoni şi cei numiţi. la greci şi romani, meteci, peregrini.
Din păcate însă. nu dispunem de nici un izvor vechi, care să ne îngăduie
surprinderea vreunei asemenea reglementări juridice" 35 • Sursele arheologice, aşa
cum cred că am reuşit să sugerez în rândurile de faţă. sunt în măsură să
demonstreze într-o oarecare măsură activitatea unora dintre aceşti străini.
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D.Berciu, Buridava dacică, Bucureşti, 1981, p. 102, fig. 22/1.
Idem. loc.cit., fig. 22/2.
3
Idem, op.cit., p. 108, pi. 91/8, 96/1.
4
E.Kilnzl, Trierer Zeitschrift, 47, 1984, p. 176; O.Alicu, S.Cociş, Apulum, XXVI, 1989, p.
224.
5
E.Kilnzl. op.cit., p. 179, pi. 22/L31-46.
6
E.Kilnzl. op.cit., p. 171. 173.
7
l.Mitrofan, Apulum. XXXII. 1995, p. 186, pi. 5/3.
8
N.Man, Marisia, XXIII-XXIV. 1994, p. 47.
9
R.Vulpe, E.Vulpe. Dacia, III-IV, 1927-1932, p. 344, nr. 27, fig. 126/13; S.Teodor.
Arheologia Moldovei, XX, 1997, p. 31, fig. 15/19 (considerat ac de păr). Ultima piesă citată
îşi găseşte analogii apropiate într-un mormânt de la Ephesos: E.Ktinzl, JRGZM, 38, 1991. 2,
fi· 533, nr. 31, pi. 46/31.
C.Daicoviciu, Cetatea dacică de la Piatra Roşie, Bucureşti, 1954. pi. XV/16.
11
M.Gumă et al., Banatica, 9, 1987, p. 214, pi. XX/4.
12
V.Crişan, Şt.Ferenczi, ActaMN. 3111. 1994, p. 394, pi. VIl/9.
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V.Ursachi, 'Zargidava. Cetatea dacică de la Brad, Bucureşti, 1995, p. 137, fig. 26/1-2, 4.
14
M.Feugere, E.Kilnzl, U.Wiesser, JRGZM, 32, 1985. p. 447, pi. 56; H.Heymans.
Arclzăologisches Korrespondenzblatt. 9, 1979, 1, p. 97.
15
M.Feugere, E.Ktinzl, U.Wiesser. op.cit., p. 448, pi. 57/1.
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Idem. op.cit., p. 448, fig. 7.
17
Idem, op.cit, p. 436-447.
18
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19
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T.Kancewa, Akten der /O. lnternationalen Tagung uber antike Bro11ze11 - Freiburg 1988,
Stuttgart, 1994, p. 235, fig. 4-5.
23
L.J.Bliquez. Saalburg Jahrbuch, 49, 1998, p. 84, fig. 1/1.
24
D.Berciu. op.cit„ p. 136-141; idem, SC/VA, 25, 1974. 3. p. 382-386, fig. 2-3.
25
1.1.Russu, AllACluj, XIX, 1976, p. 33-37; idem, Epigraphica. Bucureşti, 1977, p. 33-40;
D.Berciu, loc.cit.; l.H.Crişan, Burebista şi epoca sa. 2nd Ed., Bucureşti, 1977, p. 441;
1.Glodariu, Sargetia, XX, 1986-1987, p. 94 etc.
26 M.Babeş, SC/VA, 33, 1982, 2, p. 256.
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1.Glodariu, Istoria românilor, I, Bucureşti, 2001, p. 779.
28
P.Alexandrescu. SC/VA, 38, 1987, 3, p. 242.
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385-386.
1

2

°

291
https://biblioteca-digitala.ro

Festschriftfiir Florin Medeleţ- BHAB XXXII

31

În legătură cu exploatarea sării din Dacia preistorică F.Medeleţ, Analele Banatului SN
4/1, 1995, p. 285-301.
32
A.Rustoiu, Analele Banatului SN VII-VIII, 1999-2000, p. 336.
33
C.Daicoviciu, N.Gostar. l.H.Crişan. Materiale. III. 1957, p. 259-263. fig. 2.
34
A.Rustoiu, Războinici şi artizani de prestigiu în Dacia preromană. Cluj-Napoca. 2002, p.
77-82.
35
N.Gostar. V.Lica, Societatea geto-dacică de la Burebista la Decebal, Iaşi, 1984, p. 110.

LISTA FIGURILOR
tub (1) şi instrumente medicale (2-3) din bronz; 4 - dolium cu
în greceşte (după D.Berciu; 4- fără scară).
Fig. 2 - Trusa medicală de la Grădiştea de Munte (Sarnzizegetusa Regia); 1-5 ceramică; 6, 8 - fier; 7 - cenuşă vulcanică; 9 - bronz (după C.Daicoviciu et al.).
Fig. 3 -Trusă medicală de la Maaseik (după H. Heymans).
Fig. 4 - Răspândirea instrumentelor medicale romane în Dacia preromană: 1 instrumente medicale; 2 - truse medicale. 1. Brad; 2. Bucureşti - Căţelu Nou;
3. Divici; 4. Grădiştea de Munte (Sarnzizegetusa Regia); 5. Mereşti; 6. Ocniţa;
7. Piatra Craivii; 8. Piatra Roşie; 9. Poiana- Galaţi.
Fig. 1 -

Ocniţa:

inscripţie
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Fig. 2-Trusa medicală de la Grădiştea de Munte (Sarmizegetusa Regia); 1-5 6, 8 - fier; 7 - cenuşă vulcanică; 9 - bronz (după C.Daicoviciu et al.).
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Fig. 4 - Răspândirea instrumentelor medicale romane în Dacia preromană: 1 instrumente medicale; 2 - truse medicale. l. Brad; 2. Bucureşti - Căţelu Nou; 3.
Divici; 4. Grădiştea de Munte (Sannizegetusa Regia); 5. Mereşti; 6. Ocniţa; 7.
Piatra Crai vii; 8. Piatra Roşie; 9. Poiana - Galaţi.
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DIE TRAIANSSĂULE: EINIGE
RELIEFDARSTELLUNGEN
ALS QUELLENGESCHICHTE
FUR DIE GETO-DAKISCHE RELIGION
Silviu Sanie

In der geschichtlichen Forschung wurde die Trajanssăule besonders
der Wiederaufbauungsversuche des Verlaufs der beiden Kriege der Jahre
101-102 und 105-106 n. Chr. erwăhnt. Einige Forscher behaupten. daB die
Reliefdarstellungen die dakisch-rămische Gegeni.iberstellung zu Beginn des 2. Jhd.
n. Chr. verewigen, und keine dakische Kultverbănde wiedergeben 1• Die
Erforschung der Bilder der Săule ni.itzte zur Ergănzung der Informationen i.iber die
getisch-dakische Geisteskultur, wurde aber minimal bewehrtet.
Die Hauptinterpreten der Săule waren groBe Historiker (W. Froehner, C.
Cichorius. Th. Birt, K. Lehmann-Hartleben) die i.iber Rom und rămische Kunst
beurteilten, und ihr Ruf veranlaBte mehrmals die Zuschrift ihrer vorgeschlagenen
Erklărungen ohne jedwelche Zuri.ickhaltung. Dank Gr. G. Tocilescu, Teohari
Antonescu, Radu Vulpe, Constantin Daicoviciu und Hadrian Daicoviciu, und
besonders der vollkommenen Erkenntnis der topographischen Realităten und
archăologischen
Entdeckungen trug unsere Historiographie zur vălligen
Entzifferung vieler Szenen bei.
Die Bilder der Săule, die die Geisteskultur der Geto-Dakern widerspiegeln,
sind wenige und von ungleichem Wert. Beeindruckte die getisch-dakische Religion
Herodot. Strabon und so viele andere, die sie insbesondere vermittelt kannten, so
ist es schwer zu glauben, daB sie nicht das Interesse der Historiker und anderer
Gclehrter geweckt hatte. die die Kaiserarmee begleiteten und eigentlich
Persăhnlichkeiten waren, die mit den dakischen Wirklichkeiten direkt in Kontakt
kamen. Trajans hypothetisches Muster der Auffassung der Comentarii de bello
Gallico ist im Schwerpunkt der Aufzeichnungen i.iber Religion zu finden. Diese
dienten vermutlich als Grundlage zur plastischen Ubertragung von Apollodor aus
Damaskus. Das alles veranlaBte mich, die Măglichkeit wegzulassen, daB Optimus
Princeps keine eigenartige, originale Elemente des jenigen Volkes hervorhob,
welches Rom die Stime anbot.
anlăl31ich
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In einem meiner Aufsătze liber die dakische Plastik formulierte ich auch
folgende Behauptungen: a) bei den Geto-Dakem existierte auch ein "Kult des
Hauptes"; b) auf der Săule sind auch Heiligtilmer dargestellt; c) es erscheinen
Kultgegenstănde und Symbole, die den Beweisen liber Kulte und Glauben nlitzlich
sein kănnten 2.
Die Reliefdarstellung mit der Szene XXV, nach der Aufzăhlung von C.
Cichorius, besteht aus vielen Kultbildern (Taf. 1/1; IU3). Vor den Mauem der
dakischen Burg kănnen zwei rechteckige Innenrăume unterscheidet werden, die
je zwei kegelformige "Obelisken" einrahmen. In ihrer Umgebung scheinen
auch vier hohe Săulen einen Sonderzweckraum abzugrenzen. In der
jahrhundertelangen Exegese liber die Trajanssăule erhielten die Darstellungen
sehr verschiedene Interpretationen. W. Froehner schrieb als einziger darliber,
auch wenn ohne zu begrlinden, daB sie "eher vermutliche religiăse Denkmăler
wăren, als Grabstela" 3 • C. Cichorius schătze sie als "Wolfsfallen, so ăhnlich
wie die in den keltischen Burgen" 4 ein, und dieselbe Bilderlăuterung ist auch
bei den jlingsten Interpreten der Trajanssăule 5 wiederzufinden. Constantin und
Hadrian Daicoviciu gestanden. daB es schwierig sei irgendeine sichere
Interpretation zu finden oder zu akzeptieren 6 , und Radu Vulpe, der letzte unter
den rumănischen Gelehrten, die ein ganzes Werk der Trajanssăule widmeten,
schloB sich C. Cichorius Meinung an 7 •
In der Erforschung der getisch-dakischen Religion zieht die Analyse dieses
Teils der Szene XXV die Notwendigkeit der Bestimmung, der Eingliederung und
der Ergănzung der Daten hinsichtlich folgender drei Probleme an:
a) das Weiheareal bei den Geto-Dakem;
b) die Sanktuarientypen;
c) die bătylischen ldole.
Hinsichtlich der letzten. wenn sie auch wirklich existiert haben. so ist ihre
Darstellung auf der Trajanssăule nicht das Ergebnis der Phantasie der rămischen
Bildhauer, da diese die Realităten anderer Gebiete des Rămischen Reiches în ihren
Werken libertrugen.
a) Die umschlossenen, heiligen Răume, ohne daB sie zu Tempeln
herabgesetzt werden, konnten manchmal mit der Bergspitze, mit der Umgebung
rund um die Ritualbrunnen oder mit der Zone der "heiligen Băume" verwechselt
werden. Diese zuletzt erwăhnten waren Freiluftaltăre, umringt von Xaona, Holzoder Steingestalten der Gottheiten. Die Vielfalt der Kultmaterialien aus Holz în den
keltischen und germanischen Gebieten 8 veranlaBt mich zu hoffen, daB auch im
getischen Raum jemals Holzidole zum Vorschein kommen werden. so wie die
quadratischen Brunnenkasten der Eichenholzbrunnen von Ciolăneştii din Deal
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erhalten blieben. Das Weiheareal, das als ein fi.ir eine oder mehrere Gottheiten
vorbehaltener heiliger Raum eingeschătzt wurde, war markiert und vermutlich zu
einem unantastbaren Innenraum bestimmt. und zwar war die Bestimmung ăhnlich
derjenigen eines Heiligtums - Opfer- und Gebetplatzes.
Der Platz, der den heiligen Innenrăumen gewidnet war, hăngt natUrlich auch
von der geographischen Zone, in der sich die Siedlungen befanden, ab. Die
Manigfaltigkeit des getischen Reliefs im weiten getischen Raum bewirkte
hăchstwahrscheinlich. daB sie die Stellung auf hohen Plattformen ader Berg- oder
Hi.igelspitzen. neben Heilquellen, in Lichtungen, in der Năhe eines abgeblitzten
Baumes, usw. einnahmen.
b) Die Darstellung auf der Ri.ickseite einer Mi.inze von Byblos 9 (Taf. 11/2)
brachte mich zur Meinung, daB jedwelcher Zweifel hinsichtlich der Interpretation
der Darstellung aus der Szene XXV auf der Trajanssăule als Heiligtum mit
bătylischen Idolen ausgeschlossen wird. Rechtwinklige Heiligti.imer kamen in
zahlreichen dakischen Burgen und Siedlungen zum Vorschein 10 • nur die Bătylen
blieben vorlăufig als unbestătigte Elemente.
SchlieBen in der Rege) die Akropolen den Temenos ein. so wird es verlangt
die Bedeutung beider Innenrăume mit bătylischen Idolen in Betracht zu ziehen. Es
wurden, zum Beispiel, in Bâtca Doamnei - Piatra Neamţ, in der Năhe der
Akropolengrenze, auf der si.id-ăstlichen Terasse. neben dem vermutlichen Platz des
Burgtors zwei Heiligti.imer entdeckt. Es handelt sich aber um Heiligti.imer mit 28
Tambouren und nicht mit Bătylen.
Ein interessanter Aufsatz 11 , der schon vor i.iber 30 Jahren erschien und
sich dber nicht auf die Darstellungen der Trajanssăule bezog, hat trotzdem
einige Elemente. die die von mir vorgelegte Hypothese, hinsichtlich der
Gleichstellung der erwăhnten Verbănde als Heiligti.imer, folglich indirekt
ergănzen und bestătigen. Sein Verfasser gibt einen kurzen Uberblick i.iber die
Mannigfaltigkeit der Bedeutungen der Ziffer 2 in der Philosophie (erstens in
der pythagoreischen), den Glauben und der Mythologie em1ger
Bevălkerungen des Altertums, behandelt das Vorhandensein der Zwillinge
unter den Stiftern und Errichtern einiger Stădte (Romulus und Remus in Rom,
Amphion und Zethos in Theben) und in der Astrologie, wo die Einheit aus der
Dualităt entspringt, usw. Erwăhnt werden auch noch die Polarelemente (TagNacht; Mann-Frau; Leben-Tod; rechts-links, untergeordnet-i.ibergeordnet), die
Stelle die die Dioskuren (Polydeukes und Kastor) in der griechischen
Mythologie einnehmen, usw.
Die Verbindung zwischen untergeordnet-iibergeordnet, Erde und Himmel
wurde gemăB der Glauben vieler Bevălkerungen des Altertums durch die
Săulen erzeugt und so ist auch das isolierte Vorhandensein des Săulenpaares in
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den Heiligti.imern erklărbar. In einigen Gebieten werden die beiden Săulen als
Symbole der Sonne und des Monds betrachtet. wobei das Verkni.ipfen dieser
beiden Himmelskărper die Ewigkeit bedeuten. Archăologisch und literarisch
kann das Vorhandensein einiger Zweisăulentempeln angefangen vom 15. Jhd.
v. Chr., zur Zeit der Herrschaft von Tutmosis dem 3. bewiesen werden. Es folgt
Amons Tempel aus Karnak und danach im phănikischen Milieu und in
Solomons Tempel, der 586 v. Chr. durch Nabuchadnezar zerstărt wurde. Auf
einer Mi.inze aus Tyr blieb die Darstellung zweier nebeneinanderstehenden
12
Săulen erhalten •
Sowohl die Bedeutung, als auch die darauf figurierten Darstellungen und die
aufgesetzten Farben waren manchmal verschieden, je nach den erwăhnten Milieus
und Epochen. Das Săulenpaar. so wie es auf den Reliefs der Trajanssăule
dargestellt wird, ăhnelt dem Săulenpaar, das im Tempel anzutreffen ist.
c) Der Hăhenkult, der Kult der Berge ader nur der Berggipfel erlebte eine
groBe Verbreitung wăhrend des Altertums. Die literarischen und epigraphischen
Nachrichten zeugen im Orient vom Baal Liban- und vom Baal Hermon- ader Zeus
Casios-Kult 13 . Diese Kulte sind aber auch in der indoeuropăischen Welt, im
allgemeinen, und besonders bei den Germanen 14 wohl bekannt und man hat alsa
keinen Grund die Măglichkeit des Vorhandenseins dieses Kults bei den Dakern
abzustoBen 15 .
Es wird im allgemeinen zugegeben, daB der konischformige Stein den
spitzen Bergwipfel schildert, wobei gemăB den verbreitesten Mythologien die
Berge als beliebtester Hăhenaufenthalt einiger Gătter gelten. Die phallischen
Bedeutungen. die den Bătylen zugeschrieben wurden, scheinen weniger
unbegri.indet zu sein, da die Bătylen auch als Symbol einiger Găttinnen anzutreffen
sind.
Die Altăre, die anfangs nur Steine waren, worauf sich die Opferungen
vollzogen, neigten schrittweise mit der Gottheit i.ibereinzustimmen und wurden
endlich zu heiligen Steinen. Die konische Form, die sich vom Altar und vom
heiligen Stein loslăste, ahmte den Berggipfel nach, der "Himmel und Erde"
verband. In den westsemitischen Sprachen kann der Name selbst von Beth'el als
"Haus Gottes" i.ibersetzt werden. Die zu klare Etymologie rief aber auch
Gegenstellungen hervor, und zwar besonders hinsichtlich der Ubernahme der
Ausdri.icke in der griechischen Sprache.
Am Anfang war die suggerierte Idee. diejenige eines belebten Steines "lithos empsichos" und die Bătylen markierten nur den Platz der Gottheit und
vertraten sie, mit der Zeit konnte sich die sagenhafte Erinnerung einer Theophanie
einpflanzen. Tempel mit bătylischen Idolen wurden von zahlreichen Historikern
beschrieben, darunter Tacitus 16 und Herodianus 17 .
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Es ist zu bemerken, daB die bătylischen Idale ein langdauemdes "Leben"
gekannt haben. und zwar angefangen vom 3. Jht. 18 und bis in die Bltihte der
19
rămischen Epoche • Hăufig werden sie auf den mithraischen Kultreliefdarstellungen
angetroffen. insofem sie nur eine găttliche Anwesenheit. ader auch nur das
Zeichen und Sinnbild der Gottheit hervorhoben und wurden als Aufnahmestelle der
găttlichen Macht betrachtet.
Die Tatsache. daB sie vorlăufig nicht im getisch-dakischen Raum entdeckt
worden waren, kănnte den absichtlichen ader zufălligen Zerstărungen, der
Wiederverwendung verdankt werden. Auch kann angenommen werden, daB es in
einigen Gebieten Holzbătylen gab, so ăhnlich wie mit den aus gebranntem Ton
bearbeiteten Tambouren der Heiligttimer ader ihre Nachahmungen, die sich
dennoch zerstreut haben kănnen.
Da sie als universelle Aufnahmestellen sowohl ftir chtonische als auch ftir
uranische Gottheiten, Gătter und Găttinnen. betrachtet werden. kann die
Darstellung der beiden Bătylen nicht dem Versuch die Fragen hinsichtlich des
Charakters der Gottheiten zu beantworten ntitzen. Sie bieten nur die Măglichkeit
an, die Anwesenheit einiger Paare in jedem der beiden zueinander naheliegenden
Heiligttimer (Zalmoxis und Gebeleizis ?) zu bemerken.

Das Banner.
Das Aussehen des dakischen Banners faBte seit Jahrhunderten die
Aufmerksamkeit der Forscher, und zwar handelt es sich um einen Wolfskopf. der
sich in einem spindelformigen Kărper mit schlangenăhnlichen Windungen
fortsetzt, und er hat <labei in der Năhe der Stelle, wo er an einer Sttitze befestigt
wurde, rechtwinklige Streifen. Auf der Trajanssăule kann solch ein Dragone in
Szenen, die Kampfaugenblicke schildem. in der Heiligttimerzone ader mit der
20
Găttin Victoria zwischen zwei Trophăen bemerkt werden (Taf. 1/3; 11/1).
Der Drache erscheint mit einigen Unterschieden in den erwăhnten Szenen.
Findet eine Bewegung der Menschen ader der Luft statt, so geratet der Wind
durchs offene Wolfsmaul in den serpentinenformigen Kărper und bringt ihn in eine
waagerechte ader in eine der waagerechten nahe Iiegenden Lage.
Die rumănischen geschichtswissenschaftlichen Forschungen tiber dem
Banner hat man sowohl einigen rumănischen Geschichtswissenschaftlem, als auch
den Kommentaren hinsichtlich der Hypothesen em1ger auslăndischen
Wissenschaftler zu verdanken. Sie wurden von seiten der Forscher V. Pârvan 21
und D. Tudor 22 , mit einer Entfemung zwischen den beiden von einem halben
Jahrhundert, einigen eingehenden Exegesen unterlegt.
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Vasile Pârvan war der Meinung, daB der Drac he (Draco) einen
der Luft darstellt: und daB es sich um die mythische Darstellung
"des Gottes, der die durch den Sturm wtitende Luft durchschweift..„." 23
handelt. Er betont zu allen Angelegenheiten, daB dieser Draco einem Kult des
Himmels korrelativiert werden muB und nicht einem Kult der unterirdischen
Welt, so wie der serpentinenfărmige Kărper beeinfltissen kănnte. Der
bertihmte Gelehrte sah in diesem Signum ein religiăses Symbol, sogar ein
Schutzsymbol, ein -potr6paion, eine Form des Aberglaubens. ein gegen dem
Băsen bentitzbares Symbol. Den Platz den es in den getischen Kulten und
Glauben hătte einnehmen kănnen, schien ihm vergleichbar mit dem des
Wildschweines bei den Kelten. Vasile Pârvan dachte, daB der Herkunftsort
des Banners in Vorderasien lag, wo der Prototyp eines solchen Drachens
schon Ende des 2. Jts. v. Chr. erscheint und versucht danach festzustellen wer
die Verbreiter dieses Draco nach den getisch-dakischen Gebieten hătte sein
kănnen. Der Verfasser von "Getica" schătzte ein, daB dieses Banner,
eigentlich ein ethnisches Symbol, die einzige "plastische Darstellung mit
religiăsem Charakter im getischen La Tene" bildet und, "daB es zweifellos
eine religiăse Idee darstellt" 24 • Endlich meint er, daB das Vorhandensein
unter den rămischen Signa militaria eines solchen Draco, der gleich dem auf
der Trajanssăule ader auf den Tăfelchen der danubischen Ritter zu sein
schien, den iranisierten Dako-Getern zu verdanken sei 25 .
Die interessanten Hypothesen des Gelehrten. die in den Seiten seines
monumentalen Werkes ausgedrtickt wurden, ergănzen sich manchmal, aber
widersprechen sich auch andersmal. Die Behauptung, daB das Banner die einzige
Darstellung mit religiăsem Charakter wăhrend des getischen La Tene-s gewesen
sei, hătte auch anhand der archăologischen Materialien, die schon zu seiner Zeit
bekannt waren, abgestoBen werden kănnen.
Werden die Zăsuren zwischen Beschreibung, Feststellung der Bedeutung,
Funktion und Herkunft, danach des Vorhandenseins in spăteren Epochen beiseite
gelassen, so ist die Tatsache zu behalten, daB V. Pârvan wesentlich einschătzte, daB
das Banner ein "Nationalsymbol". ein religiăses Symbol und gleichzeitig
Schutzsymbol gewesen ist. wobei diese Elemente die Grundlage jedwelcher
nachfolgender Forschung bildeten.
In der beachtlichen Synthese liber die danubischen Ritter im Rămischen
Reich analysierte der verstorbene Professor D. Tudor auch das Vorhandensein
des Banners mit suspendierter Schlange, so wie es auf den Kultreliefs erscheint.
lndem er bemerkt, daB ftir die Daker der Drache eine symbolische Abbildung
des Sieges sein kănnte. ein wichtiges Symbol ftir ihr Militărleben und ihr
religiăses Leben, betonte er, daB die Banner auf den Tăfelchen mit den Reliefs
Dămonen

302
https://biblioteca-digitala.ro

Silviu Sanie

der danubischen Ritter, mit suspendierter Schlange. ohne noch etwas angehăngt
zu haben, verschieden sind von denen, die auf der Trajanssăule dargestellt
wurden 26 •
D. Tudor sprach gleichfalls dafilr, daB das Vorhandensein dieses Banners auf
den Reliefen der danubischen Ritter nicht der skytischen ader dakischen Welt zu
verdanken sei, wie es A. J. Reinach. V. Pârvan. u. a. annahmen, da es erst zur
Hălfte des 3. Jhd. festzustellen ist, als der Drache unter den Signa der rămischen
Armee zu bemerken ist, und zwar getragen von einem Draconarius 27 .
An wenigen Stellen seines Aufsatzes "Die Daker und der Wolf' bespricht
der Gelehrte Mircea Eliade das Banner 28 •
Sollte es nicht die einzige religiăse Darstellung des getisch-dakischen La
Tene-s sein, wie es Vasile Pârvan an einem Augenblick behauptete, so ist der
"dakische Drache" indiskutabel eine der wichtigsten Darstellungen und es verlangt
sich Achtung der Entzifferung der Bedeutung der Bestandelemente und des
Ganzens zu gebieten. Der Wolfskopf kănnte die irdische Umgebung suggerieren,
der Schlangenkărper die unterirdische und die angehăngten, einzelnen Streifen, die
im Winde flattem, kănnten eventuell dem Aussehen der Fedem năher stehen. und
zwar als Symbol der Luftumgebung.
Der Wolf hătte auch andere, den Attributen von Apollo Lykios 29 nahen
Bedeutungen haben kănnen. Die abgebildeten Wolfsprotomen auf dem Fries der
Trophăe von Adamclisi wilrde einen neuen, bildhauerischen Beweis des
besonderen Platzes. den dieses Tier in der mythisch-dakischen Zoologie einnimmt,
bilden. Es handelt sich um Elemente, die die Hypothese unterstiltzen, wonach es
selbst die Quelle des Ethnonyms sein sollte.
Die Plastik, mit Ausnahme eines Fundstilckes von Cârlomăneşti (Kreis
Buzău) 30 , dessen Zuschrift bestritten wurde 31 , und die Toreutik 32 bestătigten
vorlăufig durch relativ wenig Materialien die Verbreitung dieses Symbols.
Kommt man zurilck auf das Ensemble. so kann man annehmen, daB das
Banner gruppenartig Symbole zusammenbringt, die vergleichbar sind mit denen,
die in der skytischen Welt, wo sie verbi.indet erscheinen, anzutreffen sind:
Wildschweinprotome, Fischkărper und Vogelschwanz, so ăhnlich wie auf der
Beinschiene von Stânceşti 33 • Dieses Ensemble suggerierte eine Gottheit, die die
Attribute dreier Umwelten zusammenfaBte: Erde, Wasser und Luft. Die eingeritzte
Darstellung auf dem GefaB von Budureasca (Kreis Prahova) 34 scheint vermutlich
gleichartige Symbole zu schildem .
Das Banner war lăngst nicht nur eine "Kampfflagge", sondem trug
auBerhalb seiner symbolischen Bedeutung auch die Eigenschaft des
Kultgegenstandes in dem Kult des Banners. da die dakische Religion, so wie die
Religionen anderer indoeuropăischen und semitischen Bevălkerungen, so einen
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Kult kannten. Dieser aufgehangene Draco hătte die Schilderung der vom hăchsten
getischen Gott beherrschten Dămonen darstellen kănnen. Manchmal wird er auch
als găttlicher Ersetzer angetroffen und wird in Kulturnzilgen oder auf dem
Schlachtfeld so wie andere Signa getragen 35 •
ln einem beachtlichen Aufsatz Uber den Bannerkult, den man J. Przyluski 36
zu verdanken hat, erwăhnt der Autor zahlreiche Quellen, die die Tatsache
bestătigen, daB in Indien in einer sehr frilhen Zeitspanne die Sitte war Steinpfosten,
auf denen ein Rad oder ein găttliches Tier saB, zu errichten. Es waren Săulen, die
in Zusammenhang mit der kosmischen Achse oder mit dem groBen mythischen
Pfosten, der das himmlische Gewălbe sttitzte, lagen. Am Anfang des 1. Jhd. v. Chr.
wurde in Besnagar eine solche Săule, auf deren Spitze ein mythischer Vogel,
Garuda genannt. sitzt, errichtet. Sie trăgt auch eine Inschrift, in deren Text sie
Garudadvhvaja genannt wird. was ''Banner von Garuda" heiBen soli. Eine feste
Săule nennt sich dhvaja, was im allgemeinen ein bewegliches Banner bezeichnet. J.
Przyluski bemerkte, daB durch die Săule von Besnagar die gegenseitige
Ansteckung von zwei religiăsen Begriffen bestătigt wird, und zwar die feste Săule
trăgt ein heiliges Sinnbild und das mobile Banner trăgt ein analoges Sinnbild.
Das Werk De dea Syria. wclches Lukian zugeschrieben wird, besteht auch
aus der Beschreibung des berilhmten Tempels von Hierapolis. wo der Verfasser
zwischen den Statuen von Hera (Atargatis) und Zeus (Hadad) ein anderes Idol
(c6anon), gleichfalls aus Gold, erwăhnt. Dieses ăhnelt aber nicht mit den Statuen
der beiden Gottheiten. Es wird von den Syriern "Banner" (shmejon) genannt und
bekommt keinen besonderen Namen dazu. AuBer den Symbolen der beiden
Gottheiten trug das Banner auf seinem oberen Teii auch eine Goldtaube. In
Hierapolis kam auch ein dem Banner gewidmeter, tragbarer Altar zum Vorschein.
Darstellungen eines solchen Semeions wurden auch in Dura Europos und in
anderen Orten, wo sich der Kult der syrischen Găttin verbreitete, entdeckt. Aus De
dea Syria (§ 33) wird erfahren, daB zweimal jăhrlich das Banner gesenkt wurde
und wăhrend der Prozession um das Suchen des Wassers getragen wurde.
Bei den Skyten war an der Pfahlspitze ein Eisen-Akinakes, und zwar an
Stelle des Simulakers von Ares (Mars) 37 angebracht. Sie opferten jăhrlich diesem
alten Dolch Pferde, Văgel und Kriegsgefangene. Im Bannerkult der Skyten wird
festgestellt, daB der "Gott" beweglich und kriegerisch war, Eigenschaften die sich
dem Verhalten der angriffslustigen und nomadischen Skyten perfekt eigneten. Der
Kult des Banners, ein Kult der vielfaltigen găttlichen Symbole, war bei den
Ăgyptern bestătigt 38 , und zwar Jahrtausende noch vor seiner Erkenntnis in der
getischen Welt.
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Die Hypothese. daB das dakische Banner ein Kultgegenstand hătte sein
als Gott oder nur als găttlicher, mobiler Ersatz. scheint mir also glaubhaft,
da mir auch das Vorhandensein einiger ăhnlicher Kulte aus der vorderasiatischen,
indischen und aus der etwas năheren, skytischen Welt bekannt ist.
Das Suspendieren der Simulakren, so wie es erwăhnt wurde, konnte sowohl
anlăBlich der Vorstellung der antropomorphen Figurinen, als auch einiger
zoomorphen Figurinen beobachtet werden 39 • Der vom Hauptgott gesendete Bote
wird an einem Augenblick des Verlaufs des Ritus in den Speeren aufgespieBt, als
ob es eine Gestalt vortăuschen wtirde. die in der Luft hăngen bleibt.
Welcher sollte der Zweck sein ftir das Anbringen auf einer Unterlage und
was bedeutete im Denken derjenigen Epoche ein suspendiertes Simulaker ?
Funktionell angesehen, wurde das Symbol schon von sehr weiter Entfemung
sehbar, so stand es auch tiber der Menschenmenge und dominierte. Symbolisch
hătte es auch bedeuten kănnen. daB es sich von der Erde loslăste und daB die
uranischen Valenzen betont wurden.
Die Tatsache. daB an einem bestimmten Augenblick des Kampfes Signifer 40
ein Tarabostes ist, măglich einer der Priester des Hauptgottes, kann ftir die
Bedeutung des Banners erlăutemd sein.
Weiter noch. bin ich der Meinung, daB die Szene, wo die Găttin Victoria
zwischen den beiden Trophăen die besiegte Bevălkerung verankert, eine komplexere
Bedeutung trăgt. Trotz der ftir eine Trophăe gewăhnliche Aufteilung der Stticke kann
beobachtet werden, daB wăhrend der "găttliche Ersatz" zum Helm aufblickt, befindet
sich sowohl die auf der rechten Trophăe mit Sagum und auf der linken mit einer
Lorica squamata bekleidete Gestalt, als auch die Angriffs- und Verteidigungswaffen,
măgliche Kultgegenstănde, Vexilla. an ihrer rechten Stelle (Taf. I/3). Haben die
Dracones keine zum Helm gedrehten Kăpfe mehr. so zerfăllt alles in Unordnung,
wie es im unteren Teii der Darstellung bemerkt werden kann 41 •
Hăchst măglich, daB in den dakischen Heiligttimem der Hauptgott von zwei
Bannem flankierte hătte sein kănnen, so ăhnlich wie in der Trophăenszene. Meine
Hypothese sttitzt sich auch auf einige rezente Entdeckungen und glaubhafte
Rekonstruktionen des germanischen Milieus 42 .
Das dakische Banner trăgt also vielfăltige Bedeutungen, vereint Attribute
der Hăchstgottheiten, erfreut sich eines Kults, da es entweder ein "beweglicher
Gott" ist oder einer mit einem stabilen Platz, so wie es auf der Trajanssăule
dargestellt wird.
Die dakische Welt trăgt trotzdem zur Fortbestehung des Symbols in der
rămischen Epoche, zum Vorhandensein auf den Tăfelchen der danubischen Ritter,
sei es auch mit einer Lticke von tiber einem Jahrhundert, und mit all den
indiskutablen Erscheinungsunterschieden, bei. Im rămischen Dazien gibt es
kănnen,
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vorlăufig keine Inschriften flir Dracones, mit verschiedenen schmtickenden
43
Beiwortem, wie in Rom • in Afrika (Thugga. Caesarea, Krenschela) 44 und etwas
45
năher, in Moesia Superior, bei Scupi . Dennoch wird aus dem Text einer
interessanten Inschrift auf einer in Apulum entdeckter Votivsăule 46 , eine mogliche
dolichenische Inschrift 47 , erfahren, daB die Widmer einen mit drei Schlangen
kămpfeden Adler retteten. Unter den zahlreichen, durch die reiche Symbolistik
bewirkten Interpretationsvarianten der Metapher der Schlange und des Adlers zăhlt
auch diejenige, wo die drei erwăhnten Dracones Daker darstellen sollten, die den
Adler, den Numen des Jupiter. Symbol der Ramer, zu toten versuchten.
Die dem Muster auf der Trajanssăule getreuen oder von ihm entfemten
Darstellungen des dakischen Banners setzen sich durch die Signa des romischen
Reichsgrenzmilitărs fort.
Eine der Originalerscheinungen der Auffassungsweise der Kelten, die
Hăufigkeit der Kopfdarstellungen und die sehr verschiedenartigen Formen hătten
einen Einfluf3 auch auf die dakische Welt austiben konnen.
Der in dem Orient (Adonis). in der griechisch-romischen (Poseidon-Neptun)
und thrakischen Welt (Orpheus) verbreitete Mythos des krafterzeugenden Kopfes
und die Korrelation zwischen Kopfkult. mit der kreisformigen Form der Kopfe,
und dem Sonnen- und Wasserkult blieb hochstwarscheinlich nicht entlang der
Donaulinie stehen.
Schon bei der Veroffentlichung einiger Figurinen mit Eintiefung fiir die
Hochhebung 48 und der Betrachtungen liber das getische Banner schlug ich die Idee
vor, daB auf der Trajanssăule Szene XXV, die sechs, vor den Burgmauem in
SpieBen (oder Pfahlen) aufgespieBte Schădel auch eine andere Bedeutung haben
konnte. als die im allgemeinen angenommene. und zwar: Kopfe romischer
Gefangener zur Zeit der Kriege des Domitianus gegen die Daker". obwohl sich in
ihrer Năhe ein romisches Vexillum befindet 49 . Ich bin der Meinung, daB auf der
Trajanssăule auch durch diesen Abschnitt der Szene XXV das Vorhandensein eines
Kopfkults bei den Geto-Dakem dargestellt wird.
Jedes der erwăhnten Fundmaterialien und zahlreiche andere Keramik- oder
Metallkopfdar~tellungen sind Elemente, die gemeinsam zur Untersttitzung der
Hypothese, !aut derer auch in der Welt der Daker ein Kult der Kopfe vorhanden
war, fiihren. Da folglich die eventuelle Quelle nicht ein Unikat ist. bleibt also die
Moglichkeit einiger Parallelismen, und nicht nur der zur Zeit des unmittelbaren
Kontaktes stattfindenden Nachahmungen, offen.
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COLUMNA LUI TRAIAN: UNELE
REPREZENTĂRI CA IZVOARE ISTORICE
PENTRU RELIGIA GETO-DACICĂ
Rezumat

Columna lui Traian a beneficiat, mai ales după descoperirea tiparului, de
numeroase monograii, studii şi albume cu reprezentările sale.
În ultimele două decenii au apărut de asemeni câteva importante cărţi despre
Columnă, studii moderne în care imaginile de pe suprafaţa ei sunt cercetate ca
secvenţe cinematografice ale filmului care înfăţişează cucerirea Daciei.
În paginile rezumate aici, pornind de la convingerea că monumentele de cult
nu puteau lipsi din acele "Comentarii ... " despre războiul cu dacii scrise de
împăratul Traian şi transpuse în piatră de Apollodor din Damasc. propunem o nouă
interpretare a scenei XXV (numerotarea C. Cichorius - PI. XXXV/l), conform
căreia amintita scenă ar ilustra sanctuare şi nu capcane de lupi.
Pe parcursul argumentaţiei sunt prezentate probleme privind: spaţiul sacru la
daci, tipurile sanctuarelor şi unele consideraţii asupra idolilor betilici.
Sunt de asemeni comentate funcţiile şi semnificaţiile stindardului şi aduse
argumente în sprijinul existenţei unui cult al capetelor la daci, asemănător cu cel
existent la alte popoare indoeuropene (celţi, sciţi ş.a.).
Alături de zidurile cetăţii dacice scena XXV ar înfăţişa în ansamblu un
complex de cult dacic (sanctuare, stindard, capete suspendate).

ABBILDUNGSVERZEICHNIS
Tafel I: Trajanssăule: Szenen XXV (1) und LXXVIII (3); Schmiden,
Fellbach (Kr. Rems Murr, Deutschland): Rekonstruktionsvorschlag einiger
Fundstilcke, welche in einem reichen, keltischen Votivbrunnen zum Vorschein
kamen (2).
Tafel li: Trajanssăule: Szene LXXV (1), Sequenz von der Szene XXV (3)
und Mi.inze von Byblos (2).
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Tafel I: Trajanssăule: Szenen XXV (1) und LXXVIII (3); Schmiden, Fellbach
(Kr. Rems Murr, Deutschland): Rekonstruktionsvorschlag einiger Fundstticke,
welche in einem reichen, keltischen Votivbrunnen zum Vorschein kamen (2).
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Tafel II: Trajans săule: Szene LXXV (1), Sequenz von der Szene XXV (3)
und MUnze von Byblos (2).
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CONTRIBUTIONS CONCERNANT LA
CONNAISSANCE DU PALEOCHRISTIANISME
EN DACIE ROMAINE
Ion

Stângă

Le moment de la penetration. ou plutât dit de la presence de premiers elemencs
chretiens dans l'espace nord-danubien, demeure l'un des aspects vivement disputes par
Ies historiens roumains contemporains. La pauvrete des sources ecrites, le laconisme et
le nombre reduit d'informations. leur caractere contradictoire, donnent lieu diverses
interpretations des sources ecrites concemant Ies debuts du christianisme. D'autre point
de vue, Ies temoignages paleochretiens livres par Ies fouilles archeologiques, de plus en
plus nombreux et varies d'ailleurs, sont nies en totalite ou, par contre, sont couverts de
trop grand interet.
A partir de Vasile Pârvan et Nicolae Iorga ..I'histoire du probleme" se fait
suivre dans une riche bibliographie concemant le theme, surtout apres 1990. Nous
rappelons en ce sens Ies travaux des auteurs suivants. contenant egalement Ies
informations Ies plus recentes: RUSU 1991, 81-112; GUDEA 1994, 95-1 JO;
ZUGRAVU 1997; MADGEARU 2001.
Pour notre part, nous considerons qu'â present existe un nombre
suffisant d'informations ecrites, mais surtout archeologiques, confirmant I'existence
durant Ies siecles If-IIl 0 , de certaines communautes chretiennes, pas trop
nombreuses, dans la province Dacie. non seulement dans Ies sites fortifies ou dans
le milieu urbain, mais aussi dans le cadre rural.
Le fait est connu qu'un grand nombre d'unites militaires de la Dacie
proviennent des provinces romaines d'Asie (PETOLESCU 2002. 45), dans
Iesquelles au debut du IV 0 siecle Ia moitie de Ia population etait chretienne
(MADGEARU 2001. 18). Les troupes orientales„ amenent" leurs divinites et sont
accompagnees par une nombreuse population civile ayant diverses occupations:
agriculteurs, artisans, marchands (RUSU 1991, 82; PETOLESCU 2002, 45).
Mircea Rusu indique Ies nombreuses tribus. chacune avec sa religion, venues
en Dacie ex Mo orbe romano. Par consequent, le christianisme s'insere dans la suite
des cultes orientaux, tel ceux de Mithras ou Jupiter Dolichenus, entres et repandus
en Dacie par Ies unites militaires ou Ies colonistes (SANIE 1981, 25-26; RUSU
1991, 82). Comme Ies autres cultes orientaux. le christianisme est au debut un culte
talere par l'Empire. entre Ies adeptes d'un culte ou d'un autre existant normalement
des disputes en vue d'attirer Ies proselytes (RUSU 1991. 82-83).

a
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L'epoque des Severes s'est averee prospere pour la province Dacie. tout
comme pour I'Empire en general. feconde par suite pour le christianisme
(MADGEARU 2001. 28). I'apparition des persecutions antichretiennes se faisant
per~ue une fois avec l'edit de I'an 250. emanant de Trajan Decius (ZUGRAVU
1997, 184).
Concernant l'aire de distribution de premiers chretiens en Dacie, nous ne
pouvons pas affirmer d'une maniere categorique que la religion chretienne soit
exclusivement urbaine et que le milieu rural. demeure entierement pa"ien. ne puisse
pas etre pris en consideration (MADGEARU 2001. 29. 31). Environ 54 points avec
(RUSU 199 I. 86). ont ete
decouvertes paleochretiennes. dates des siecles
inventories. tandis qu'au voisinage des centres militaires et ports danubiens ou
sieges des unites militaires sont connus aussi quelques sites romains ruraux
(ZUGRAVU 1997, 186).
Nous pensons que seulement le manque des fouilles systematiques de la vie
romaine rurale en Dacie cause pour l'instant la pauvrete des informations
concernant non seulement la presence de l'element chretien dans le milieu rural
durant Ies siecles ne - Ille. mais aussi la contribution, pour la meme periode. de
I'economie romane rurale a !'economie de la province (STINGA 2002. 127).
Les considerations ci-dessus. se referant au moment de la penetration et de la
presence de premiers chretiens en Dacie, a leur milieu de diffusion, sont le fruit de
nos recherches personnelles de l'an 1990 dans un site romain rural complexe dans
la commune Gârla Mare, departement de Mehedinţi, point km fluvial 840
(STINGA 1996, 235-242; STINGA 1997, 621-634; STINGA 1999; STINGA 2002,
127-137).
Depuis 1990 jusqu'a present nous avans recherche dans ce point une villa
rustica avec mur d'enceinte, un magasin - depât de grandes dimensions, une
construction rattachee aux activites portuaires, un faur de potier. une modeste
habitation a base de pierre et torchis laquelle. une fois detruite a ete employee
comme depât de dechets ceramiques resultes d'un ou plusieurs fours de potier des
alentours (STINGA 2002, 132-135. fig. 2-5) (Fig. I).
Le materiei archeologique et numismatique decouvert propose un
encadrement chronologique entre le regne de Trajan, tres proche du moment de
creation de la province ( 106), et le milieu du
siecle (Ies demieres monnayes,
decouvertes jusqu'a present, semblent etre des emissions de Severe Alexandre
(222-235), peut etre de Gordien III aussi (238-244). Dans le stade actuel Ies
monnayes ne sont pas traitees et lues en totalite).
A part I'encadrement chronologique du site, quelques conclusions
preliminaires s'imposent dans l'economie de cet article.

Ir- nr
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- La ferme agricole a appartenu, paraît-il. a l'un des quelques veterans
demobilises a la suite des guerres daciques, devenu proprietaire en Dacie (STINGA
2000, 106). La ferme est une unite economique de production autonome, engrenee
aussi dans le commerce sur le Danube.
Elle a d'etroites relations commerciales avec Ies villes grecques du Proche
Orient:
- trois grafitti sur Ies vases sont grecs (STINGA 1997, 633, fig. 5); une
amphore et
- un mortariwn portent des estampilles grecques que nous ignorions jusqu'a present
- (inedites); sur un nombre de 55 monnayes decouvertes durant Ies
campagnes 2001 et 2002, 16 sont Ies emissions de la viile de Nicee. De meme, une
applique en forme de rosette emaillee porte sur la face le calendrier juif (STINGA
1999, 98, fig. 3/3).
Certainement, d'autres elements que nous ne rappelons pas maintenant,
supposent Ies relations economiques avec Ies regions orientales de l'Empire. La
presence des marchands grecs et de leurs produits est, d'ailleurs dans toute
l'Oltenie, une realite constatee deja auparavant (TUDOR 1978, 115-116).
Nous avans brievement passe en revue Ia presence des elements greco-romains
orientaux, entre lesquels cenains elements chretiens, dans le site rornain de Gârla Mare,
dans l'intention de demontrer l'existence d'etroites liaisons entre celui-ci et une region
rornaine a nombreuse population chretienne durant Ies If- Ilf siecles.
1.
Cuillere eucharistique (Fig. 213)
L: 8, 6 cm, la: 2 cm. Conservee entiere, en bon etat, coulee en bronze, cette
cuillf.r~ manque de soin dans l'execution. Pareille a d'autres objets de Gârla Mare,
semble etre le produit d'un atelier local. Une autre cuillere, de datation ulterieure,
est connue a Orşova (RUSU 1991, fig. 11/4)
2.
Piece cruciforme (Fig. 2/4)
L: 10 cm, la: 2, 2 cm. Piece en fer, feuille de lierre a longue petiole, a la
pointe allongee, terminee en croix. L'image de l'objet est celle d'une croix. La piece
a fait partie d'un ensemble qu'on ne peut pas reconstituer. Nous n'avons pas la
certitude de I'attribution du culte, bien que la croix figure comme symbole chretien
avant le IV• siecle (MADGEARU 2001. 24 et la note 36).
3.
Epingle a cheveux a tete enforme de colombe (Fig. 2/2)
L: 2, 3 cm, la: O, 8 cm. La piece manque de tige. La colombe, coulee en
bronze, est d'une realisation soignee, a proportions harmonieuses. Les epingles a
cheveux a la tete en forme de colombe sont bien connues dans la region (Reşca,
Orşova, Drobeta Turnu Severin) (RUSU 1991, 92 et la note 48). Un autre auteur
suggere pour la forme de ces tetes d'epingle le symbole de Venus, messager de
l'amour (ZUGRAVU 1997, 184 et la note 99).
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4.
Epingle a cheveux a tete enfomze de coq (Fig. 213)
L: 10, 7 cm, la: 2 cm. Bronze coule en piece unique. finissage par martelement
et polissage. Le coq est rendu d'une maniere schernatique, Ies parties le mieux traitees
etant le bec et la crete. Comme symbole paleochretien le coq apparaît sur une gemme
de Romula-Re1ţca representant. a ce qu'il paraît. deux coqs affrontes (TATULEA 1994,
fig. 37/24) et a l'interieur d'un paysage iconographique paleochretien plus riche,
decouvert a Alba-Iulia (RUSU 1991. PL 1215).
5.
Fond de petit pot portant le signe de la croix (Fig.
Un petit pot fragmentaire en pâte rouge-brique grumeleuse, de la categorie des
vases de production locale, porte sur le fond legerement profile, le signe de la croix,
incise avant la cuisson. Diametre du fond: 3, 4 cm.
6.
Petit pot avec signe de la croix Travaille en meme pâte que le fragment
precedent H: 8, 7 cm. d. bouche: 6, 6 cm. d. maximal: 8, 8 cm. d. fond: 4 cm. La croix est
incisee toujours avant le cuisson. Si le signe de la croix sur le fond des deux vases est
accepte comme symbole paleochretien, cela veut dire que le potier etait chretien et ses
produits etaient destines a des chretiens de la communaute de Gârla Mare. Nous agreons
la suggestion de N. Gudea (GUDEA 1994, 95-110), qui propose une ample et
convaincante argumentation en interpretant ces signes comme symboles paleochretiens et
non comme marques de potier ou motifs omementaux. Le fait que Ies signes cruciformes
de Gârla Mare se trouvent sur le fond des deux vases confirme la proposition de N.
Gudea concemant la preference pour l'encadrement des signes cruciformes dans un
cercle (GUDEA 1994, 99). La datation des signes cruciformes sur Ies vases de Gârla
Mare correspond aux propositions de datation de l'auteur mentionne, tout comme le fait
qu'ils sont le resultat d'une action consciente et deliberee (GUDEA 1994, 102).
7.
Fond de vase avec chrismon incise (Fig2/5)
Le fond de vase (d: 6, 6 cm), fragmentaire, appartient probablement a un pot de
dimensions moyennes, au fond legerement profile, produit d'un atelier local de Gârla
Mare. Le signe a ete incise toujours avant la cuisson. La forme est bien repandue sur le
territoire de !Empire (GUDEA 1994, 108, fig. 5). A Drobeta est deja bien connu le
chrismon d'or date dans une periode plus tardive (MICLEA, FLORESCU 1980, 111,
no. 358), tout comme celui de Gomea, specifique pour le IV siecle (MADGEARU
2001, 23 et la note 30).
8.
Anneau a gemme gravee d'un poisson (Fig. 1/1)
L'anneau est travaille en argent, en une seule piece, avec chaton incorpore,
contenant la pierre gravee. Dimensions de l'anneau: 1. 8 cm; Dimensions de la pierre:
O, 7 x O, 5 mm. Le poisson sur la gemme de Gârla Mare se ressemble en forme et
representation avec Ies poissons representes sur la gemme de Romula, datee
differemment par Ies historiens, a partir du IT' siecle jusqu'aux siecles IV - V
(MADGEARU 2001, 26 et la note 44).
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ORAŞE ALIATE ÎN BANAT
ÎN SECOLELE XV-XVII
Radu Ardelean

Un eveniment particular din istoria Banatului. cu caracter special, consemnat
în ultima zi a anului 1550. a trecut mai degrabă neobservat. ori n-a mai fost evocat,
după ştiinţa mea, de la prima lui semnalare. anume convenţia de într-ajutorare
încheiată între târgul (oppidum) Caraşova şi oraşul regesc Caransebeş, suficient de
interesantă, cred. spre a justifica această rememorare.
Ca atâtea alte date despre Banat, şi această informaţie i se datorează
binemeritatului istoric Frigyes Pesty, care a publicat mare parte a arhivei familiei
Macskasi de Tincova, coborâtoare din chinezii (de) Măcicaş, adecă Măcicăşanu
cum se vor fi numit iniţial (după unii Măciucaş!), care a adunat nu numai actele
privitoare la moşiile spiţei, dar şi din cele ale oraşului Caransebeş, districtului
(scaunului) ori comitatului Severin. unde au ocupat funcţii de conducere. Editorul
i-a şi dedicat un micro-comentariu, semnalând uniunea defensivă a celor două
oraşe la articolul Caraşova (Krasso )1, documentul în cauză tipărindu-l în al doilea
tom al diplomatariului 2 • după care îl reproduc mai la vale:
Nos Benedictus Worgytth iudex de oppido krasso, Necnon Andreas
Dmitrowytth, Petrus olbytthh, Stephanus miklosewit, Petrus filius myc,
franciscus Paulowyth, Lazarus dragul, et georgius olah, etc. Defecte et
segregate persane dicti oppidi krasso: necnon vniuersitas inhabitatorum
eiusdem, a maximo usque ad minimum: recognoscimus serie presentium
vniuersis et singulis presentibus et futuris Quibus in Cumbit, Quod nos quam
presentes tam fururi, iudex, atque vnuiersi populi oppidi nostri krasso,
obligamus nosmet ipsos, prudentes et circumspectos iudices iuratosque cives
item Senatores et omnes populos c1u1tatis regie karansebes atque
pertinentiarum lllius, Quam modernos Tam futuros, Contra quoslibet
aduersarios uel hostes impedimento et molestatione iuxta possibilitatis nostre
exigentiam, im omnibus Tuere, protegere, et auxily nostri habundantem opem
ferre, Quam personis Tamque rebus et bonis eorundem, in nullisque
persecutionibus eorum, eosdem destituere, ita Tamen quod et ydem nobis
similiter, Quam presentes Tamfuturi in omnibus necessitatibus nostris uel vnde
accedentibus iuxta possibilitates ipsorum sint et fiant obligati: Tuere defendere,
et auxilium ipsorum prestare, Quam personis Tam rebus et bonis eorundem: ut
fuit alias quoque constitutio inter nos Tempore videlicet antiquo: modo Tamen
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nouam et inrefrangibilem pacem Componimus: in Cuius Rei memoriam literas
nostras presentes Sigillys nostris Compressas et obsignatas pro firmitate
Eterna duxinms Dandas: in oppido krasso in festo Siluestri pape, anno Domini
millesimo Quingentesimo quinquagesimo.
Trecut în româneşte, ar veni cam aşa:
Noi, Benedict Vorghici, jude [primar] al târgului Caraşova, cum şi Andrei
Dmitrovici, Petru O/bici, Ştefan Micloşevici, Petru, fiul lui Micu, Francisc
Paulovici, Lazăr Dragul şi George Românul şi alte preţuite şi alese obraze ale
zisului târg Caraşova: cum şi obştea locuitorilor acestuia, de la cel mai mare până
la cel mai mic: recunoaştem prin şirurile acestea, faţă de toţi şi fiecăruia din cei
cuveniţi, aceştia de acum [trăitori}, cât şi viitori. că noi. atât cei de faţă, cât şi
urmaşii, jude [primar] şi toţi locuitorii târgului nostru Caraşova, ne legăm ca pe
cuminţii şi înţelepţii juzi [primari], juraţi, de asemenea pe sfătuitorii [senatorii]
oraşului regesc Caransebeş şi [locurilor] celor ce ţin de el, atât pe aceştia de
acum, cât şi pe cei viitori, să-i ocrotim şi să-i apărăm împotriva oricăror piedici şi
supărări ale potrivnicilor şi duşmanilor şi să le dăm tot ajutorul ce poate fi cerut
puterilor noastre, atât în privinţa obrazelor. cât şi a trebilor şi averilor lor şi să
nu-i părăsim în nici un necaz, aşa însă ca şi aceiaşi să fie şi să se ţină datori întracelaşi chip ca pe noi, cei de faţă şi viitori, în toate nevoile noastre, de ori unde sar ivi [acelea] : să ne susţină, apere şi să ne dea ajutor după puterile lor, atât prin
oamenii, cât şi cu fapta şi averea lor: aşa cum de altfel afost vechea legătură între
noi din timpul [stră]vechi: totuşi în acest chip rânduim o înţelegere nouă şi de
nesfărâmat : întru aducerea aminte a cărui lucru alcătuim şi Înmânăm înscrisul
nostru de faţă, cu peceţile noastre apăsate pecetluit pentru tărie veşnică : în târgul
Caraşova, de sărbătoarea Papei Silvestru [cel Sfânt/, în anul Domnului una mie
cinci sute cincizeci.
Documentul era scris pe hârtie, cum arată editorul 4, din care magistratul
târgului (orăşelului) va fi deţinut un stoc, tocmai în vederea redactării unor acte, de
ceea ce dau seama şi cele şase sigilii aplicate (desprinse în mare parte la momentul
publicării) 5 • Notăm că, deşi în cuprinsul înscrisului sunt enumerate nominal opt
persoane - judele şi şapte „obraze (persoane) alese'', care vor fi îndeplinit funcţia
de juraţi, fără ca aceasta să fie specificată ca atare, deci gradul de instituţionalizare
urbană la Caraşova era încă redus - au fost aplicate mai puţine peceţi, semn că nu
toţi notabilii deţineau astfel de instrumente şi mai ales că târgului nu i se conferise
un sigiliu. Documentul este redactat în limba latină comună a epocii, şi ne putem
întreba dacă târgul îşi putea permite luxul de a salariza un notar permanent, ori
oficiul îl îndeplinea sporadic preotul locului. Preot catolic, se cuvine a preciza, iar
asta nu numa; pentru datarea. după sărbătoarea Sfântului Papă Silvestru, căci până
în secolul al XVII-iea documente emise de reformaţi (persoane private şi
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demnitari) menţin această particularitate de sorginte catolică. Dacă în momentul
respectiv nobilimea română din districte (scaune) şi orăşenii (români sau hospites
de alte etnii) trecuseră în mare măsură la Reformă (în varianta calvină), în cap
tocmai cu caransebeşenii, la Caraşova s-a păstrat - şi se menţine până acum! - o
enclavă catolică. Aşezată din vale de cetatea regală Caraşova, cu primă atestare la
1230(.l, localitatea (Karasov) este prima oară întâlnită documentar în legătură cu
dijmele papale, fiind consemnată la 1333 ca sediu de protopopiat catolic (care
funcţiona probabil în legătură cu garnizoana cetăţii), iar o Caraşovă Mare este
pomenită la 13587• Dar influxul de populaţie catolică slavă. caracteristica aparte a
Caraşovei, s-a produs în a doua parte a secolului al XIV-iea, dinspre Bulgaria (în
legătură cu acţiunea la Vidin a lui Ludovic I), iar în secolul al XV-iea dinspre
Serbia şi Bosnia. după toate aparenţele 8 , adausurile din secolul al XVIII-iea (mai
puţine) ducând la o configuraţie aparte, monograful pe care l-am citat susţinând că
de fapt caraşovenii, ca etnie aparte, s-au format în Banat din amestecul imigranţilor
(între care puteau fi şi români balcanici. albanezi) 9• o ipoteză credibilă. La
menţinerea catolicismului va fi concurat şi relativa izolare - cum în Secuime unde,
pe alocurea, nici Reforma n-a izbutit să pătrundă (ca să nu spun caţere!).
Pe lângă populaţia slavă catolică, arătată de numele primarului - Vorghici şi simili-juraţilor D(i)mitrovici, Olbici. Micloşevici, Paulovici (Pavlovici),
constatăm şi reprezentarea românilor cu vocaţie citadină, fenomen specific
Banatului şi cvasi-absent în Ardeal (cu excepţia parţială a Braşovului. dacă am
considera suburbia Şcheilor). Din opt notabili - cu primar cu tot - trei sunt români:
Lazăr Dragul (cu specifica terminaţie în-/), George Românul (Olah - cognomen
derivat din etnonim şi devenit patronim) 10 şi Petru, fiul lui Micu (Petrus, filius Myc
- fără terminaţia -ovici sau -evici, specifică sârbilor mai ales şi croaţilor într-o
măsură, nu bulgarilor, semn că aceştia vor fi fost copleşiţi numeric, mai existând
varianta evocată de exegeţii problemei că primul val era originar din regiunea de
întrepătrundere bulgaro-sârbă). Aceşti români proveneau din districtul/scaunul
Caraş/ Caraşova/Obârşia (Izvorul) Caraşului. menţionat la 1451 alături de celelalte
şase (atunci. prin donaţia abuzivă a Comiatului), şi în formaţia completă de opt
districte/scaune valahe privilegiate din mult citata diplomă de la 1457, al cărui
sediu politic era cetatea Caraşova 11 , supremul oficial fiind castelanul aceleia, pe
lângă care se va fi dezvoltat - ori a crescut, dacă preexistentă - ca o „Vărălie" şi
Caraşova-aşezarea, cum la Ilidia, Jdioara şi în alte părţi. Românii de aici erau deci
de extracţie rurală, nu însă nobili, caz în care faptul ar fi fost menţionat. ori ni l-ar
fi indicat predicatul. Nu cred că se poate risca a extinde proporţia românilor
enumeraţi în document (trei din opt) la aceea a întregii populaţii a târgului, dar se
poate presupune totuşi că ei alcătuiau un procent semnificativ din ea, fiind
reprezentaţi şi în conducere. Alcătuită, aceasta, din „necărturari", adecă din
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analfabeţi sadea, care nu numai că nu învăţaseră cititul şi scrisul. dar nici să se
semneze, punând în loc - cum am văzut - numai pecetea spre încredinţare, asta pe
când la Caransebeş, partenerul de alianţă, şcolarizarea în mediul nobiliar cel puţin
se afirma. Să spunem totuşi că acest document din 1550 consemnează prima
atestare a Caraşovei ca „orăşel" I târg (oppidum) 12 , dar cât de mare şi înfloritoare o
fi fost rămâne o necunoscută. Tocmai tăcerea documentelor de până în momentul
1550 ne îndrumă să credem că populaţia nu va fi depăşit câteva sute de locuitori şi
nu era prea activ angrenată în viaţa economică a provinciei, ci doar în aceea a
micro-zonei. Paradoxal, cel puţin în lumina prejudecăţilor noastre curente, ea pare
a fi „crescut" sub stăpânire otomană, căci la prima conscripţie austriacă dn 1717 sau numărat acolo 400 de case (pe care, pentru a aproxima numărul populaţiei,
demografii obişnuiesc a le înmulţi cu coeficientul 5 sau 4,5) adică aproape tot
atâtea câte în Caransebeş (cu 422), pe când Logojul avea doar 218! 13
Caraşova era oricum legată de Caransebeş prin solidaritatea districtelor/
scaunelor bănăţane privilegiate 14• care avea şi valenţe de întrajutorare militară, în
cadrul obligaţiilor defensive care le incumbau potrivit reglementărilor Regatului,
cu specificări aparte pentru partea sa de sud. Dar tocmai aceasta era problema
acum! Regatul, începând cu lovitura de la Mohacs din 1526 era în cădere liberă,
sfâşiat întâi între partida „turcofilă" pro-Zipolya şi cea „ferdinandistă". La 1540
Ioan Zipolya a murit, fiul său rămânând candidatul turcilor, pentru o parte din
Regat doar, căci la 1541 aceia ocupaseră Buda, iar nordul era deţinut de Ferdinand
de Habsburg, armistiţiul din 1544 neclarificând situaţia (Principatul Transilvaniei
este socotit a se fi întemeiat în 1541, deşi Ioan Sigismund va mai reclama ulterior
titlul de Rege). În Banat jocurile politice le făcea Petru Petrovici, numit comite de
Timiş în 1534 şi care a fost şi ban de Severin între 1544 şi 1549 (atestat
documentar), dar puterea lui s-a exercitat până la 1551, în calitate de căpitan
general al părţilor de sud ale Regatului, cu atât mai mult cu cât, fidel Isabellei,
Regina mamă, câştigase şi încrederea Sultanului, menţinând Banatul - inclusiv cel
montan - în orbita otomană (până în 1551, când a predat austriecilor provincia pe
care o conducea) 15 • După 1526 o parte din Banatul de vest fusese de altfel ocupată
de otomani 16 şi, semnificativ, cetatea Caraşova şi-a încheiat existenţa de 300 de ani,
ultima ei atestare datând din 1520, presupunându-se că a fost cucerită şi distrusă în
cursul zguduirilor din 1526 17 •
Oamenii se simţeau ameninţaţi de acea formidabilă încleştare între Imperii după ce un Regat care fusese o mare putere în Evul Mediu se prăbuşise dintr-o
lovitură aproape. Şi erau avizaţi la solidarităţi locale, oricât de precare ar fi fost
acelea. Nu numai inter-urbane, cum dă seama documentul pe care îl evoc, dar şi
intra-urbane, cum cunoaştem un caz chiar la Caransebeş, partenerul Caraşovei din
1550. Este vorba tot de un act solemn 18, sub prestare de jurământ (prestito
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juramento), prin care, la 20 septembrie 1544 (deci în aceeaşi perioadă tulbure
dintre 1526 şi 1552. când se aleg apele de pământuri pentru această zonă) ajutorii
de primar (jurati judices collaterali), în număr de şase, alături de cincizeci de juraţi
şi consilieri/sfătuitori (jurati cives et consules) şi toţi cetăţenii şi locuitorii oraşului
regesc (ceterique universi cives et inhabitatores huius Regie Civitatis Karansebes)
se leagă faţă de primarul (judex supremus) Ladislau (Vladislav) Racoviţă să stea
alături de el cu credinţă, iubire şi sfat la bine şi la rău, fără a-l părăsi în nici o
împrejurare, neprecupeţind nici o cheltuială pentru oraşul lor (id promisimus,
nosque eidem obligamus quod eundem tam in prosperis, quam eciam adversis [. .. ]
in nullum eventum rerum deseremus. sed illi fideles amatores et consultores, patrie
non parcendo rerum ac bonorum nostrorum, et expensarum diffusioni semper
aderimus, penesque illum abstabismus). Simetric, primarul, cealaltă parte a acestui
contract sui-generis de bună credinţă, se angaja să stea alături de orăşani (idemque
dominus judex noster se mutuo nobis simi/o modo obligavit). Specific pentru
Caransebeş, devenit oraş de reşedinţă pentru mulţi nobili din district/scaun (şi din
altele chiar), primarul provenea dintr-o „mare familie" de nobili români bănăţani,
afirmată de la sfârşitul secolului al XV-iea (numele/predicatul familiei venea de la
moşia Racoviţa, din imediata proximitate a oraşului şi ajunsă în posesia acestuia
prin donaţia lui Ioan de Hunedoara - locaţie care le va fi folosit la ascensiune).
Ladislau Racoviţă, zis şi Pribeagul (Pribek), pentru că în copilărie fusese rob la
turci (cunoscând deci din amară experienţă ceea ce se putea din nou întâmpla), mai
fusese primar (judex supremus civitatis Karansebes) în 1541, iar în 1543 pârcălab
(castel/anus) al cetăţii, alături de Andrei (de) Bizere 19• Credem că lui i s-a datorat
iniţiativa legământului „intra-urban" mai sus arătat.
La 1550, când cu „uniunea" reînnoită propusă de caraşoveni, nu ştim cine
conducea Caransebeşul, căci de la Ladislau Racoviţă (Pribeagul) din 1544
documentele au un lapsus până la 1551. când primar este arătat George Vaida
(Voivod), alt nobil de sorginte românească - aşa cum clar îl arată numele de
descendent de familie voivodală, reales în 1552 - căci funcţia era anuală şi, de o
vreme era monopol nobiliar la Caransebeş, unde valahii nobili, dar şi plebei cu
vocaţie citadină i-au întrecut deja numericeşte pe hospites şi începuseră a-i asimila
poate lingvistic; castelan al „oraşului şi districtului Caransebeş" era în februarie
1552 Francisc Măcicăşanu, ceea ce explică, cred. prezenţa documentului menţionat
în arhiva familiei 20 .
Iniţiativa legământului din 1550 vine, cred, din
partea orăşenilor din
Caraşova. Nu figurează nici un nobil printre membrii magistratului. Orăşel deschis,
fără ziduri protectoare (iar cetatea din apropiere, cum s-a văzut, pustiită la acea
dată), departe de centrul de putere care era Caransebeşul (şi parţial Logojul), nu era
atrăgător pentru nobilimea districtului. Caraşovenii se oferă solemn să-i apere pe
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caransebeşani şi

bunurile lor în prezent şi viitor. stându-le pururea alături. Au
se angajează proporţional cu posibilităţile lor care cât de mari vor fi fost acelea. ca să venim cu o întrebare retorică? Nu este
o obligaţie unilaterală, ci devine un contract sinalagmatic. prin menţionarea
clauzei reciprocităţii, care numai acceptată (expres sau tacit?) dădea valabilitate
actului. Este foarte interesantă referirea la vechiul legământ de într-ajutorare
dintre cele două comunităţi urbane (ut fuit alias quoque constitutio tempore
videlicet antiquo ), pe care caraşovenii simţeau irepresibil că trebuie să-l
înnoiască şi întărească (modo tamen novam et inrefrangibilem pacem
componimus). Documentul
nu menţionează prezenţa vreunui delegat
caransebeşan, deci a fost iniţiat ca un act unilateral. un adevărat strigăt de ajutor
drapat în formă juridică, după consemnarea căruia va fi fost trimisă o solie
destinatarilor de la care se aştepta mântuire. Căci Caransebeşul era, pentru
districte (scaune) cel puţin, oraşul. cetatea, întrecut în întreg Banatul doar de
Timişoara. Chiar în 1369 fusese caracterizat ca oraş Sebeşul (civitas Sebes),
târg din nou la 1422 (oppidum Sebes), era oraş iarăşi la 1448 în asociere cu
Caran/Căvăran (liberae civitates Karan et Sebes), iar după încă o „decădere"
din 1464 (oppidum Karansebes), în mod definitiv oraş (civitas) de la 1481 21 , ba
unul care pretindea că Sigismund de Luxemburg i-ar fi acordat privilegiile
Budei, drept pentru care o delegaţie a oraşului a scos la 1498 o copie după
acelea 22 • „Caransebeşul era pe la mijlocul sec. al XVI-iea un oraş bine populat,
cu ziduri din piatră sfărâmicioasă şi şanţuri pline cu apă. la nevoie" 23 • La
sfârşitul secolului al XV-iea populaţia ar fi numărat aproximativ 3000-3500 de
24
locuitori, cam la egalitate cu Logojul şi venind după Timişoara (cu 5-6000) •
Chiar dacă spus oppidum Sebes la 1452, era arătat tot în acel act în mod apriat
ca sedem scilicet iudiciarium principalem septem sedium nobilium
Walachicalium 25 , era adecă metropolis. capitalis pentru acelea. Raportul între
Caraşova şi Caransebeş era deci cu totul asimetric, iar apelul caraşovenilor
deghizat într-o ofertă de ajutor reciproc va fi fost pus ad acta, fără altă urmare.
Căci Caransebeşul însuşi, un uriaş faţă de târguşorul aliat. era pitic în faţa
marilor Imperii ce se confruntau. A fost transmis (predat) de Petru Petrovici
imperialilor la 1551 şi doar prin şansă, în urma aranjamentelor de după căderea
Timişorii din iulie 1552 a fost inclus Principatului transilvan, datorită
intercesiunii lui Mircea Ciobanul (scos din scaun în acelaşi an cu concursul
caransebeşanilor!) 26 • Nu aceeaşi a fost soarta Caraşovei, înglobată la 1552,
împreună cu tot districtul, eyaletului Timişorii 27 • Probabil că o parte a
populaţiei se va fi refugiat, eventual chiar la Caransebeş; se puneau la adăpost
de obicei bogaţii, care aveau mijloacele (de transport sau plata lui) necesare şi
mai mult de pierdut în caz contrar - poate între ei şi emitenţii documentului din
grijă să menţioneze totuşi că

326
https://biblioteca-digitala.ro

Radu Ardelean

1550 şi cei „mari" pomeniţi acolo. Dar grosul populaţiei a rămas. păstrând şi
amprenta etnică specifică, aceea „c(a)raşoveană", ba. sub turci. deşi rurală,
Caraşova e Mare la 1558 28 (a fost deci cruţată de distrugere şi doar ocupată),
ieşind din egoca dominaţiei otomane la dimensiuni apropiate de ale
Caransebeşului

9

.

Recuperată

temporar de la turci în 1595, a fost, ca şi alte localităţi,
Caransebeş (ad civitatem nostram Caransebesiens[em]
applicatas), iar în 1597 donată lui Andrei Barcsay/Barcianu. banul de Caransebeş
Lugoj într-o stare nu prea înfloritoare probabil. câtă vreme la introducerea în
posesie erau pomeniţi nobilii cu proprietăţi în zonă. nu şi orăşanii 30 .
Chiar dacă pactul propus în 1550 nu avea şanse de realizare. în acele
împrejurări excepţionale. putem reţine tentativa de solidaritate inter-urbană, care dă
seama de un grad de conştiinţă de sine al comunităţilor respective. Şi că nu era un
expedient de moment o atestă referirea la o veche alianţă (tempore videlicet
antiquo), de (pre)existenţa căreia nu ne putem îndoi, căci nu le puteau servi
caraşovenii, avizaţi la ajutor, tocmai atunci şi în atari împrejurări o gogoaşă
subordonată oraşului

caransebeşanilor!
Să fi fost acea alianţă constituită proprio motu, ori să fi avut modele centraleuropene - din spaţiul german ori italian? Unii bănăţani erau oameni umblaţi, cum
negustorii caransebeşani sau militarii nobili (pare-mi-se că au fost câţiva şi în suita
Împăratului-Rege Sigismund în Elveţia. la Conciliul de la Constanz din 1414) şi
poate că au transpus acasă ce au văzut aiurea.
Ne putem întreba dacă însuşi Caransebeşul nu a luat cumva naştere pe baza
unei astfel de alianţe, care a dus la unificare (de tip special), trecând prin stadiul de
federaţie. Numele compus însuşi „denunţă" specificitatea Caransebeşului, care este
tot Sebeşul până în cele din urmă, adăugit într-un fel aparte. A doua sa componentă
- prima din compunere - era constituită de oraşul Caran (Karan), care în 1376
apare „exploziv" la prima menţiune drept Civitas Karan, pentru a fi „retrogradat"
în 1389 şi 1397 la rangul mai modest de oppidum31 , ceea ce de bună seamă şi era.
32
Arătat la 1391 ca fiind sediul districtului/scaunului valah cu acelaşi nume , el era
însă populat cu precădere - dacă nu chiar integral la început - de colonişti alogeni,
oaspeţi regali, cum indigitează prima atestare: cives et hospites nostri [Regis] de
Karan 33 • Unificarea Caranului cu Sebeşul este un fenomen mai mult decât
interesant, un unicat istoric mi se pare. Că Buda şi Pesta au rămas sute de ani oraşe
separate îmi pare a fi în ordinea lucrurilor, ele abia după ce tehnica a îngăduit
construirea unor poduri fixe putându-se unifica administrativ (la 1873, incluzând şi
Buda Veche). Şi la noi Lipova şi Radna au fiinţat separate de Mureş, care de altfel
grăniţuia dinspre nord Banatul. În cazul evocat însă, cele două urbe erau separate
de circa 15 km de uscat, în amantele (Caran), respectiv avalul Timişului (Sebeş).
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A fost meritul lui Ioachim Miloia acela de a identifica medievalul
Caran/Karan la Căvăran (azi cu numirea administrativă Constantin Daicoviciu).
identificând astfel „bicefalia" Caran-Sebeşului. cu menţinerea însă a individualităţii
Caranului - partenerul secund - pănâ în secolul al XVII-lea 34 •
Fuziunea operează atât la nivel de districte, cât şi de oraşe. La 1422 districtul
Caran se unificase cu - sau fusese absorbit de - cel al Sebeşului, dar s-a remarcat
„păstrarea, în continuare. a unei oarecari individualităţi a fostului district Caran, cu
administraţie proprie, până la 1650 [ 1658? R.A.], a fiecărui district dinainte de
unificare", inclusiv sigiliile respective 35 . Cât priveşte sediile districtuale/scăunale,
autorul mai sus citat acceptă - cu oarecare îndoială totuşi, pusă într-o notă! - teza
lui Ioachim Miloia, atunci când, scriind despre Caransebeş, notează că „situaţia
acestuia e complicată, deoarece el este compus din două aşezări: Caran şi Sebeş",
respectiv „la 1448 Caranul şi Sebeşul erau oraşe libere regeşti (liberae civitates
Karan et Sebes), marcând o etapă însemnată în procesul lor de unificare şi
contopire într-un singur oraş; în ultima treime a aceluiaşi veac [XV]. contopirea,
prin unificare, se săvârşise, pentru ca în 1481 să ne aflăm în faţa unui singur oraş,
Caransebeş" 36 •

„Fuziunea" şi „unificarea" pot fi, dacă nu dubitate, cel puţin modulate.
Ioachim Miloia, care a localizat fără greş Caran/Karan la Căvăran. pe baza
săpăturilor arheologice pe care le-a condus şi a analizei pertinente a documentelor
- cele privitoare la litigii de hotar mai ales, care indică satele vecine - arată nu
numai că aşezarea a rămas pe teren până în al treilea deceniu al sutei a
şaptesprezecea, dar că şi-a menţinut şi organizarea instituţională tipic urbană
(magistratul) şi, fireşte, hotarele. Spicuind din diplomatariile lui Frigyes Pesty, el
reţine cum Caran avea primar şi juraţi la 1494, că la 1500 dihotomia era clar
exprimată încă (oppidi Sebes et Karan), cum la 1503 doi orăşani erau cives din
acelaşi Caran, ca şi alţii arătaţi la 1531 (cives oppidi Karan), că oppidum Caran se
hotărnicea la 1548 cu Prisaca, iar în 1584 relua litigiul teritorial cu Mâtnicenii
(evocat prima oară în 1376, când e menţionată şi localitatea! uite unde era „timpul
mediu" la noi. .. ), putând să-l poarte prin reprezentanţii săi - primar şi juraţi arătaţi la 1582, dar şi în anul menţionat mai sus (când demnitatea o îndeplinea Ioan
de Tincova - poate un Măcicăşan, familia adoptând acest predicat cu predilecţie);
în magistrat intrau, la 1585. primarul, fireşte, doi viceprimari şi 12 consilieri
(juraţi); din oppidum Karan un cetăţean (nobil) era delegat la o punere în posesie în
acelaşi an, iar în 1590 magistratul este din nou arătat (cel puţin judele/primarul).
Dar la 1596 oraşul era donat lui Nicolae lojică (Josika), deşi era locuit - cum
Sebeşul şi Lugojul - de nobili din familia Racoviţă (ramura Pribeagul) sau
Logojanu (Lugasi) la 1600 (este arătat atunci şi Ioan Huher - adecă hoher, călăul!,
ceea ce pare a însemna că oraşul „beneficiase" de jus gladii), trăitori acolo - ei ori
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alţii de aceeaşi condiţie socială şi la 1609. În momentul donaţiei se preciza că
târgul (oppidumi) Caran se ţinea (tentum) de cetatea (castellum) Caransebeş 37 • Mai
erau însă şi urmaşi direcţi din hospites - ca Ioan Frenk/Frâncu nominalizat la
1624 şi verosimil valahizat (încă prin antecesorii aşa porecliţi de localnici), cum şi
nobilitat 38 , probabil încă prin antecesori. În 1626 Principele Gabriel Bethlen, altfel
parcimonios, socotea că merită să plătească o garnizoană de o sută de călăreţi şi
altă sută de infanterişti spre a păzi localitatea, dar aceasta nu mai era la 1642
decât o possessio, „dovadă că decăzând, n-a mai avut atribuţiile unui oraş", ea
fiind părăsită la 1678 când trecea pe acolo Sandor Pal, care a aflat, din zonă,
desigur, că locuitorii se mutaseră la Sebeş. Poate nu chiar toţi, ori veniseră alţii
în loc, de vreme ce aşezarea este cartografiată la sfârşitul secolului al XVII-iea
sub numele de Căvăran (sub care a subzistat până în contemporaneitate) 39 • În
1650 era enumerată încă între bunurile fiscale, sub numele de Karany, alături
40
de Karan Sebes .
Afluirea spre Sebeş s-a făcut. crede Ioachim Miloia, „din cauza războaielor";
a descoperit el însuşi în săpătură, lângă zidul bisericii o ghiulea, iar altele mai
41
fuseseră găsite întâmplător de ţărani •
Afirmaţia lui Sandor Pal n-a fost deci o „fantezie", cum a taxat-o Frigyes
Pesty, ci o relatare corectă42 •
Până la urmă denominaţia de Caransebeş a fost una artificială,
administrativă (birocratică), pentru a deosebi Sebeşul dinspre Caran de alte
Sebeşuri din Regat, cum cel Săsesc de pildă, dar gura localnicilor şi ţăranilor din
jur spunea „aproape exclusiv" Sebeş, cum remarcase de altfel şi Frigyes Pesty 43 •
Tot aşa cum Caranul, Sebeşul şi-a păstrat după „unificare"44 ,
individualitatea, cu magistratul său separat (vezi şi exemplele de mai sus pentru
1544 şi 1551-5245 ), unii nobili se prezentau cu predicatul de Sebeş, cum Francisc
Bacochy la 1535 46 , ori câte-un document nu numai că era emis din Sebeş (datum
in Sebes), dar făcea vorbire şi de scaun (districtus de Sebes)47 .
Dihotomia este prezentă şi în textul Paliei de la Orăştie (1581 - 1582), unde,
la pagina 10 a „prefeţei" traducătorul Ştefan Herce se prezintă ca „propeveduitoriul
evangheliei lu Hs în oraşul Căvăran Sebeşului", dar Efrem Zacan este „dascălul de
dăscălie a Sebeşului" (s. Mea; cf. ediţia Viorica Pamfil, Bucureşti, 1968).
Rămâne, în acest context, de lămurit acea anomalie care este menţiunea
Karansebes la 129048 şi pe care o explic numai ca pe o lecţiune eronată, automată.
Caran, consideră Ioachim Miloia, „a stat sub o jurisdicţiune militară a
Sebeşului şi o relaţiune administrativă a avut cu acesta până ce la un moment dat
consolidându-se viaţa social-administrativă locală a Căvăranului, acesta se
emancipă şi devine independent, formând din câteva sate din jur un mic district
românesc a cărui capitală era" 49 • Dar el a rămas, cum se vede şi din arătarea de la
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1596, subordonat cetăţii regale - castellum - (Caran)Sebeş (cf. nota 37.
supra). Iar pe linie de oraş, aşa cum Sebeşul încheiase cu Caraşova o alianţă
care la 1550 apărea ca străveche (tempore videlicet antiquo), cu atât mai mult
o fi procedat la fel cu Caranul. cu cât acesta era şi relativ apropiat (15 km se
parcurg pe jos în 3 ore, iar călare în circa o oră). Prin acel aşezământ, care nu
ne-a rămas. dar de existenţa căruia, prin analogie şi formarea „oraşului
compus" nu dubitez. locuitorii din Caran dobândeau „dublă cetăţenie" pe care
au valorificat-o mutându-se pur şi simplu (în timp) la Sebeş. Acesta, mai
dezvoltat economiceşte, centru de putere - deci şi de bani - şi apărat mai ales
(căci Caranul era „oraş deschis", în sens de nefortificat, la nevoie locuitorii
refugiindu-se în biserică. o quasi-cetăţuie), a acras firesc. Prin afluire, situaţia
atipică - un oraş format din două localităţi distanţate în spaţiu (nu neapărat
bicefal. căci caput era indiscutabil Sebeşul) - s-a normalizat. Nu este de
acceptat afirmaţia că „numele conducătorilor şi ale iobagilor sunt [la Caran]
în sec. XIII-XV curat româneşti 50 , căci oppidum Karan a fost o plantaţie de
hospites. probabil germani, eventual unguri, sporadic chiar francezi ori
italieni, cum acel Frenk/Frâncu. hospites prezenţi de altfel şi la Sebeş. Acest
oraş cred că a stat în centrul unui sistem de alianţe urbane în Banatul
„montan", încheiate de el bilateral. din care cea cu Caranul a fost luată la
cunoştinţă şi de autorităţile provinciale şi apoi centrale, oficializându-se
gradual la 1448, 1464 şi 1481 51 •
Cu Logojul va fi avut iarăşi (Caran)Sebeşul o învoială, înnoită în timp sau
prelungită automat (dacă nu era perpetuă, cum pare a fi fost cea cu Caraşova),
relaţiile dintre cele două urbe întărindu-se chiar după includerea în Principat, când
erau deodată sau alternativ sediul banului şi când îşi fumizau reciproc cadre
administrative (din rândul nobililor mai ales. cum de pildă membri ai familiei
Vaida/Voivod, evocată mai sus).
Acea constitutio, ca să reiau termenul din actul caraşovean va fi fost tot una
de într-ajutorare, de grad mai dezvoltat decât cu Caraşova, dar nu atât de strânsă
"\
precum cea cu Caran.
Logojul apare constant ca oppidum, cu câte-o excepţie în acte „interne", ale
magistratului 52 , dar şi ale t'rincipelui 53 • În sensul susţinerilor de mai sus mi se par
de reţinut adresările comune către oraşele Caransebeş şi Logoj ale unor
guvernatori/ comandanţi militari ori Principi, care dau porunci nu numai oficialilor
Statului rezidenţi acolo (comiţi, bani, castelani), ci şi magistratelor orăşeneşti. Aşa,
George Basta se adresa la 1603 prudentibus et circumspectis judicibus ac juratis
civibus civitatis Caransebes et oppidi Lugo/4 • formulă reluată în termeni apropiaţi
de Gabriel Bethlen în 162858 • ori George Racokzi I în 1635 56 şi 1638 (signanter
autem judicibus et juratis civibus civitatis Karansebes et oppidi nostri Lugas)51 ,
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cum şi de Acaţiu Barcsai când le aduce la cunoştinţă cedarea către turci a
districtelor şi oraşelor oficialilor săi. ca şi ceterisque juratis civibus ac toti
Universati Dominorum et nobilium oppidorum Lugos et Caransebes 58•
Cred deci că unele oraşe din Banat cel puţin, între care se evidenţiază
(Caran)Sebeşul (oare şi Timişoara până la 1552?) au încheiat alianţe, pacte de
cooperare şi ajutorare, probabil cu acceptul tacit al autorităţilor provinciale, dacă
nu chiar centrale (aceiaşi oameni - nobilii - deţineau alternativ funcţii urbane, ca
membri ai consiliilor orăşeneşti şi primari, ori erau desemnaţi castelani şi bani de
autoritatea centrală sau provincială).
Bistriţa şi mai ales Braşovul aveau o politică „externă" activă, încheind tratate la
egalitate cu Principatele trans-carpatine. Nu avem cunoştinţă de asemenea acte cu
sorginte bănăţană, cel puţin nu de implicarea oficială a magistratelor orăşeneşti, căci
oamenii zonei, ei, s-au manifestat eclatant uneori pe acest palier, în legătură cu Ţara
Românească vecină îndeosebi. Patriciu Dragalina a remarcat de altfel rolul Banatului
de Caransebeş-Lugoj în facerea jocurilor politice şi militare din Principatele
Transilvaniei şi Munteniei, ca rezervor şi „cămin al condotierilor răsăriteni în veacul al
XVI-lea"59• Astfel, la 1544 Basarab Laiotă se înscăuna în locul lui Radu Paisie cu
ajutorul mercenarilor din zona (Banatul) Caransebeşului 60 , de unde cerea sprijin şi un
alt pretendent la 1551 61 şi porneau răsturnătorii lui Mircea Ciobanul în anul urrnător62 ,
iar la 1554 se ştia că voivozii din Moldova şi Muntenia erau în legătură cu
63
„caransebeşenii şi lugojenii" pentru (re)înscăunarea lui Ioan Sigismund • Din
Caransebeş se cerea ajutorul lui Radu Şerban, cel puţin intercesiunea la George Basta
pentru retragerea abuzivului comandant numit de acela, care se purta ca în ţară
inamil:a64 , iar logojanilor li se adresa din Timişoara Ştefan. fiul lui Petru Cercel pentru
a-i fumiza ajutoare militare în vederea obţinerii tronului 65 •
Dacă demersul menţionat mai sus a rămas fără efect, alta a fost situaţia în 1632,
când mercenarii recrutaţi de Matei Basarab din zona Mehadiei şi Caransebeşului au
constituit forţa principală a armatei cu care aga Matei a secerat victoria de lângă
66
mănăstirea Plumbuita şi a luat tronul ţării • Comandantul oastei era Vaida Bun,
68
consemnează cronica ţării 67 (Vaida Bunea la Nicolae Iorga şi Bona la ceilalţi istorici
citaţi, cf. nota 66 supra). Acela era descendent de voivozi din Caransebeş, tatăl lui după opinia lui Ioan D. Suciu, bunicul după a mea - fiind arătat în mai multe rânduri
castelan de Caransebeş, cu numele Wayda I Vajda I Vaida Bona, dar şi Bonifacius şi
chiar Bonaventura !69
Generalul lui Matei Basarab, fost tricesimator de Caransebeş, până la 162770, ar
fi fost vicecomitele de Severin din 1615, alături de un Gârliştean 71 (cu care era înrudit,
soţia lui Vaida Bona „întâiul" fiind din acea familie 72) - dacă nu cumva tatăl său, cum
înclin să cred.
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În orice caz el nu mai apare în documentele din (despre) Caransebeş după
73
expediţia din 1632, nici în funcţii , nici în acte private. Cum Matei Basarab păstrase o
gardă

de 500 de mercenari din Mehadia- oamenii săi cei mai de încredere încă în 1637
- Ioan D. Suciu înclină să creadă că şi Vaida Bona ,,a rămas până la moarte alături de
Matei Basarab în Ţara Românească'', dacă nu ,,a pierit în timpul luptelor pentru
ocuparea tronului"74 - şi ne putem întreba dacă nu chiar în calitate de comandant al
„pretorienilor" bănăţani.
Având asemenea „avocat" bine plasat, poate că şi Caransebeşul o fi încercat
să fructifice bunăvoinţa pe care e de presupus că Matei Basarab i-o nutrea pentru
darea de adăpost şi serviciile făcute. Vreo fericită descoperire ar putea eventual
întări conjecturile pe care m-am aventurat să le fac pentru a releva valenţe ale
istoriei urbane bănăţane.
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NOTE
l.
Frigyes Pesty, Krass6 varmegye tortenete (mai departe Krass6), voi. II. tom 1,
Budapesta 1884. p. 257.
2.
Ibidem, voi. IV, pp. 50-51.
3.
Adică 31 decembrie, cum editorul de altfel indică.
4.
Frigyes Pesty, op. cit., p. 51.
5.
Ibidem.
6.
Traian Simu, Originea craşovenilor, Lugoj 1939, p. 93; Coriolan Suciu,
Dicţionar istoric al localităţilor din Transilvania, voi. I, Bucureşti 1967, p. 121. sub voce
Caraşova.

Traian Simu. op. cit., p. 23; Dumitru Ţeicu, Banatul Montan în Evul Mediu,
1998, p. 310.
8.
Traian Simu, op. cit.• pp. 22-28.
9.
Ibidem, p. 89. Actualmente caraşovenii au optat să se considere croaţi, poate şi
din considerente de ordin economic (au fost mici puseuri în aces_t sens şi în perioada
interbelică, atunci prelaţi catolici croaţi „descoperindu-i" şi revendicându-i).
IO.
Cred că tocmai caraşovenii slavi l-au poreclit Olalv'Românul, etnia distingându-l de
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VILLES ALLIEES EN BANAT PENDANT
'
LES XV-e ET XVII-e SIECLES
Resume

L'auteur analyse un document date le 31 Decembre 1550. par Iequel Ies
habitants de la bourgade de Carashova (peuplee par des immigrants Bulgares et
Serbes. rnais aussi des Roumains), situee dans le Sud du Banat, propose ă la viile
de Caransebesh. la plus peuplee et plus munie de la region. le renouvellement de
l'ancienne alliance defensive des deux communautes.
L'auteur suppose que la viile de Caransebesh etait liee par des traites pareils.
rneme plus etroits, avec des autres villes, prernierernent avec Caran, qui finit par
s'unifier avec Sebesh (et dont la population se transfera graduellernent a Sebesh,
devenue Caransebesh. pendant la deuxierne rnoitie du XVI-eme siecle et la
premiere rnoitie du siecle prochain) et avec Logoj, en evoquant Ies sourses qui
parlent de la politique coordonnee de deux villes dans le XVII-e siecle. a I'epoque
de leur appartenance au Principaute de Transylvanie (jusqu'en 1658).
Malheuresement, I'alliance de 1550 ne pouvait changer la destinee de
Carashova. qui fUt inclue dans l'eyalet de Tirnishoara en 1552, apres la conquete de
cette demiere viile par Ies Turcs.
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În decursul istoriei sale, cetatea şi oraşul Timişoara au fost vizitate de foarte
multe personalităţi. Printre aceştia s-au aflat multe capete încoronate ale regatelor
europene, chiar şi impăraţi germani, un împărat bizantin - Manuel VIII Paleologu!
- prinţi, duci, conţi, baroni, cardinali, legaţi papali, pictori, sculptori. arhitecţi,
negustori din toate colţurile Europei, din nordul Africii şi din Orient. oşteni din
aceleaşi trei continente. Unii au lăsat mărturii - prin fapte sau prin scris - despre
vizita lor la Timişoara.
Un singur sultan otoman a vizitat cu certitudine Timişoara. El a fost Mustafa
al III-iea iar perioada in care a vizitat şi a stat in cetate au fost anii 1695, 1696 şi
1697. Motivele acestor trei vizite sultanale sunt diferite de la un an la altul. Înainte
de a le detalia vom prezenta scurte relatări ale acestor vizite, aşa cum le-a văzut un
cronicar otoman - Silahdar Findiklili Mehmed Aga - participant şi el la unele
dintre ele. Ol
Lectura acestor pasaje din cronica lui Mehmed Aga, referitoare strict la
Timişoara, sunt extrem de interesante şi oferă multe elemente despre realităţile
cetăţii pe care nu le regăsim în nici o altă cronică otomană. Iată pasajele selectate:
1695 <2>"În a 23-a zi -muharrem 1107- (3), într-o zi de vineri. deşi ordia a
rămas in urmă cu unităţile sale, padişahul nostru a trecut în partea din faţă la locul
unde au prânzit şi şi-a pus pe cap un mic turban, şi-a aranjat deasupra un surguci de
gaziu, pe umeri şi-a pus o blană de cacom de serbat, iar peste şold s-a încins cu o
sabie de aur, în timp ce pe umăr şi-a agăţat o tolbă de cerchez.
Apoi a încălecat pe falnicul său armăsar şi cu alaiul aranjat a venit sub
cetatea Timişoara. Muhafâzul de Timişoara, Topal Husein paşa, valiul de
Timişoara Deli Omer paşa. beilerbeiul de Silistra Cetrefilzade Iusuf paşa,
mutasarâful sangeacului de Nicopol Sarkan lbrahim paşa, Bostangi Mahmud
paşa, Bagdadii Mehmed paşa, Gyulali Mehmed paşa şi împreună cu ei cadiul,
4
dascălii, hatipii < l şi şeicii din Timişoara, precum şi agalele de oşti ale vilaietului,
ostaşii localnici, ienicerii emigraţi, armurierii, tunarii, spahii şi populaţia cetăţii Iau salutat pe padişah .
Până să ajungă' la cortul împărătesc, aşezat în interiorul cetăţii, padişahul a
salutat pe fiecare şi în momentul in care a descins la cort l-a chemat înăuntru pe
Topal Husein paşa, muhafâz de Timişoara. Husein paşa, fiind şchiop ("topal") şi
neputând să meargă pe jos, a venit călare la uşa cortului. Aici, după ce s-a deschis
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uşa cortului. a fost îmbrăcat pe cal cu blană de samur de sus până jos. Începând din
ziua naşterii sale Tapai Husein a cutreierat serhaturile. a crescut în acele locuri şi
şi-a scurtat viaţa pe căile expediţiilor. Fiind un vizir în vârstă. s-a ţinut seama de
părerile sale în timpul expediţiei împărăteşti. Cu învoirea sa, a fost luat de la paza
Timişoarei şi se găsea împreună cu ordia. iar în locul său a fost numit vizirul
Kandâlgi Husein paşa, beilerbei de Sivas. Fiind printre paşalele angajate pentru
expediţia împărătească şi trimise mai înainte ca ajutor. beilerbeiul de Silistra şi
valiul de Nicopol ieşiseră din cetate.
Marele vizir. după ce a intrat în cetatea Timişoarei. a cercetat oastea Porţii, a
distribuit lefurile pe patru câşturi (S>. dar a constatat că veniturile fundaţiilor pioase (6>,
ale geamiilor şi moscheilor din cetate nu sunt suficiente pentru susţinerea expediţiei.
Cei ce se ocupau de aceste slujbe se împrăştiaseră. Lefurile unor astfel de slujitori ai
fundaţiilor pioase nefiind plătite în trecut, iar acum dându-li-se din visterie, s-au
înseninat inimile multor oameni din Timişoara, întristate de luni de zile.
În a 24 zi, sâmbătă (8 septembrie 1695) padişahul a venit la cetatea
Timişoarei şi a ieşit la Turnul Tunarilor ("Topciu Kulesi") legat de fortăreaţa
interioară (7). Aici, padişahul, care primise vizita celor din cetate. a distribuit daruri
fiecăruia. câştigând inimile tuturor.
Deoarece până la sultanul Mustafa nici unul dintre strămoşii săi nu călcase în
acest ţinut al stăpânirii, toţi cei care trăiau aici, fie bogaţi, fie săraci, abia dacă ştiau
numele padişahului lor ...
Cinstea acordată cetăţii Timişoara din partea padişahului nostru a făcut ca
războinicii, care de atâţia ani încoace se războiseră cu duşmanul, înfruntând mii de
greutăţi, să învioreze viaţa gaziilor de serhat. Această vizită a făcut să se uite atâtea
şi atâtea suferinţe îndurate.
De aceea toţi timişorenii de bucuriae au ridicat imn de slavă şi glorie lui
Allah. Fericirea şi bucuria simţită de ei nu se poate explica în vorbe şi descrie cu
pana, ci numai simţi.
Padişahul, care ştia de legăturile lui Halveti Seyh Selim Dede (S) cu sfinţii , ia pus întrebări despre situaţia expediţiei. Selim Dede i-a răspuns: Padişahul meu,
sunteţi învingător. duceţiv-ă o clipă mai înainte şi veţi vedea, dând astfel
padişahului vestea victoriei.
După vizita timişorenilor, a fost chemat să se înfăţişeze sultanului Kandîlgi
Husein paşa. adus la paza cetăţii. După ce paşa a fost îmbrăcat de sus până jos cu
blană de samur, padişahul nostru i-a zis: rugămintea mea este să fii prevăzător în
slujba cu care ai fost însărcinat. Dacă vrea Allah nu va fi pagubă, se vor procura
materiale, muniţii şi tot ce trebuie pentru repararea şi restaurarea cetăţii Timişoara.
Allah să vă Linecuvânteze pe toţi ... După aceea a căftănit vre-o şase agale de oşti,
iar lui topciubaşi (9> şi cumbaracibaşi 00> le-a dăruit galbeni ".
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apoi în expediţie şi se intoarce la Timişoara peste circa două
cum redă Mehmed aria intoarcerea sultanului la Timişoara.
' În a noua zi -safer 1107 - < 1>, zi de duminică, padişahul a sosit la cetatea
Timişoara, descinzând la Turnul Tunarilor. Au fost scoşi din Timişoara, aduşi mai
înainte la paza ei, beilerbeiul de Sivas, vizirul Kandâlgi Husein paşa. fostul
beilerbei al sangeacului Ineu, Deli Omer paşa. fostul mutasarif al sangeacului
Ceankâri Kara. Mehmed paşa din Bagdad, fostul mutasarif din Gyula Mehmed
paşa: din 14 ode 02> de ieniceri care se găseau in cetate. au fost scoase patru ode de
armurieri şi tunari şi 1800 spahii silahdari 0 3> care se aflau in cetate.
În locul acestora au fost numiţi mutasariful sangeacului de Hamid-ili Tatar
Salih paşa. mutasariful sangeacului de Menteşe, Bostangi Mahmud paşa, Katana
Mustafa paşa adus de la guvernământul Ineului. beiul de Kruşevac, Bektaş bei
căruia i se acordase beilâcul sangeacului de Amasia. spahii de timare şi feude
viagere ai ţinuturilor Adana şi Maraş cu agalele marilor feude ale Rumeliei. care
trebuiau să vină şi 300 de yamaci 0 4 >, 5 companii de ieniceri, 5 companii de gebegii
os> 4 ode de tunari şi 500 de spahii serghencidii 06>, dar cu condiţia să li se
plătească leafă peşin pe zi câte un câşt. Tot cu condiţia de a rămâne la paza
Timişoarei pănă la trecerea a 3o de zile de la Kasâm a anului viitor. s-a dat poruncă
şi spahiilor de timare şi feude ale ţinutului Sivaş, lui Kuciuk Djafer paşa, care
trebuia să vină de la Belgrad. bulucbaşei Bosnali Fazii cu 2000 ostaşi pedeştri de
beilic (17) şi 900 de viteji dintre silahdari.
Şi peste aceste forţe a fost numit comandant vizirul Hagi Mustafa paşa.
Înfăţişat padişahului, Hagi Mustafa paşa a fost îmbrăcat cu blană de samur de sus
până jos, în timp ce Mehmed aga locţiitorul agăi ineicerilor a fost numai căftănit.
Fiind cinstit cu onoarea împărătească i s-a zis: acum să te văd, în slujba în care ai
fost numit să nu ai cusur; bunăvoinţa mea este cu tine.
După ce a văzut că Timişoara a fost întărită aşa cum trebuia. cu tunuri care
se găseau în ordia împărătească, două colonborne. unul pentru ghiulele de 5 ocale,
altul pentru ghiulele de 3 ocale, cu 10 tunuri şahi. au mai fost predate cetăţii şi cele
mai bune depozite de muniţii. Se hotărâse ca pentru aceasta să se aducă 15000
stâlpi mari din satele din împrejurimi. iar arhitectul neamţ căzut în captivitate la
Lipova a fost însărcinat cu treburile reparării acestei cetăţi Timişoara. Apoi, după
ce a fost dată sarcină beilerbeilor de Rumelia şi Anatolia să cureţe interiorul şi
şanţul cetăţii, norocosul padişah s-a întors la cortul împărătesc.
Norocosul sultan, după ce şi-a luat rămas bun de la cetatea Timişoara şi
de la victoriosul serhat, in a 10 zi a lui safer 1107 ( 18 ) a pornit direct spre
oraşul Lugoj".
Campania sultanală continuă în restul Banatului, cu succese otomane
importante, dar fără nici o legătură cu Timişoara.
Sultanul

pleacă

săptămâni. Iată
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19

< >

În pregătirea noii campani sultanale din Rumelia - partea europeană a
Imperiului Otoman - se remarcă paşa de Timişoara . Iată fragmentele privitoare la
acest aspect şi la noua vizită sultanală la Timişoara.
"In a şaptea zi <20 >.zi de sâmbătă, Mestam Mehmed aga, omul muhafâzului
vizir Hagi Mustafa paşa, a adus in nouă zile scrisoarea paşei din Timişoara la Sofia.
În această scrisoare paşa înştiinţează despre repararea cetăţii Timişoara între poarta
Kanli şi poarta Horos şi deschiderea aici a unui maidan pentru tragerea cu tunurile,
precum şi că, cu ajutorul lui Allah, cetatea a fost reparată cum trebuie. Apoi. între
timp, începând de la şanţul cel mare al cetăţii au fost zidite 7 redute mari în locurile
unde era nevoie. În partea exterioară a redutelor, după ce au fost aşezate
şarampoaie, au fost săpate şanţuri; mai scrie că şanţul cel vechi a fost bine curăţit.
În acelaşi timp ruga să fie trimisă porunca cea cuvenită vizirului Celebi lbrahim
paşa. muhafâz de Belgrad. ca să fie trimise o clipă mai devreme la Timişoara:
magazia de muniţii cu tunarii, pionierii ( 21 ) şi ostaşii pentru paza cetăţii pregătiţi
în Belgrad. Apoi paşa inştiinţa în scrisoarea sa tot ce aflase despre situaţia
serhatului. Astfel, după spusele duşmanilor prinşi şi ale prizonierilor turci scăpaţi
cu fuga, duşmanul trecuse apa Mureşului cu gândul de a merge împotriva
Timişoarei, dar între timp, aflând de apropierea oştii turceşti, se întoarse din drum
şi îşi alese loc de conac într-un loc mlăştinos. numit Nădlac. Mai spunea că
muniţiile şi armele duşmanului, deşi erau într-o formă desăvârşită, totuşi încă mai
aşteptau tunurile balimez care trebuiau să fie trimise din părţile Budei, Gyulei, ale
Segedinului şi Transilvaniei. Odată cu sosirea acelor tunuri. după aşezarea a 4
poduri, urmau să înainteze de la Tuak la Arad şi de acolo până în faţa cetăţii
Timişoara, pe care hotărâseră să o împresoare şi să o asedieze. În timpul asedierii
ostaşii austrieci urmau să fie hrăniţi cu pâini, numite profond, coapte la Arad şi
apoi transportate cu harabalele la Timişoara. Aproape 3000 de ostaşi de-ai lor au
rămas la Arad pentru îndeplinirea acestor munci.
Dacă în timpul asedierii Timişoarei, acesteia îi va veni în ajutor ordia turcă,
atunci vor ridica asediul şi vor veni la Arad; mai hotărâseră ca, după ce vor intra în
şanţul făcut aici, să înceapă lupta, iar în cazul în care va exista ameninţarea să o
piardă, atunci vor trece dincolo de apa Mureş. Dacă oastea turcă nu va sosi în 10
zile, vor lupta până la ultimul om spre a pune mâna pe Timişoara. Dar, în cazul în
care oastea turcă nu va veni la Timişoara, ci va înainte spre Osjek, atunci ei vor
ridica asediul şi vor trece podul de la Tisa la Kuciuk-Kanija (22>, Dunărea pe podul
de la Varadin <23 >, în faţa acestuia urmând să întâmpine oastea turcă.
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Potrivit cu aceasă scrisoare s-a dat poruncă pentru trimiterea prin Iusuf aga a
soldelor oştirii locale şi ale oştii de Poartă a cetăţii Timişoara;cele 500 de chile de
zaherea, rămase in urmă. se transportau la Timişoara numai cu animale de povară.
insoţite de garda călare şi de spahiii lui Amaud Sulei man paşa. beilerbeiul Rumeliei".
În cele din urmă sultanul ajunge din nou, personal, la Timişoara: "Joi.prima
zi a lunii safer 1108 <24l,când am ajuns in câmpia Timişoarei, s-a descins în cortul
împărătesc care era pregătit. Acum, muhafâzul cetăţii. Bosnak Djafer paşa,Bektaş
paşa, oastea Ineului şi notabilii Timişoarei l-au întâmpinat şi l-au salutat pe
padişahul nostru în faţa întăriturilor austriecilor. Astăzi s-au trimis din partea
padişahului un hatt-I-humaium şi 600 chile de orez ogeacului ieniceresc, care a fost
predat marelui imbrohor Ahmed aga, aga ienicerilor. Hatt-I-humaiumul a fost citit
în faţa ciorbagiilor adunaţi în cortul agăi de ieniceri: această atenţie vrăjind inima
tuturor. cu toţii s-au rugat pentru viata padişahului.
Vineri, a doua zi a lunii safer <25 l padişahul, cu şeyh-ul-islamul,cu marele
vizir şi garda palatului au plecat la cetatea Timişoara. Când au descins la noul
chioşc, construit în reduta tunarilor, s-au tras slave de tunuri din cetate. După ce sau împărţit favoruri tunarilor ce se găseau în această cetate, rugăciunea de vineri a
fost îndeplinită în moscheea cea mare. După aceasta. tot ce era în cetatea interioară
sau in afară, toate şanţurile. fortificaţiile. noile redute din faţa marilor şanţuri,
şarampoaiele şi celalalte şanţuri şi muniţiile cetăţii au fost cercetate.
În cele din urmă, când au descins în Turnul Tunarilor. legat de fortăreaţa
interioară, a fost înfăţişat sultanului vizirul Djafer paşa, beilerbei de Alep, care a fost
înştiinţat că a fost numit cu oastea sa permanentă şi oştile ţinutului său la paza
Timişoarei. De aceea paşa a fost căftănit de sus până jos cu blană de samur, după
care s-au întors la cortul impărătesc. Ienicerii, armurierii şi tunarii care au fost anul
trecut la paza Timişoarei au fost scoşi. În locul acestora au fost puse 17 companii de
ieniceri, 4 companii de armurieri şi 4 companii de tunari. De asemenea, a fost văzută
şi zahereaua din cetate, Astfel la cele 4868.5 chile de zaherea, aflate în cetate, au mai
fost adăugate alte 12347 chile de zaherea şi 836 ocale de pesmeţi de la oastea
împărătească. Afară de aceasta, au fost predate vizirului Djafer paşa. pe lângă cele 15
pungi cu aspri pentru plata lefurilor oştii locale din cetate şi slujitorilor geamiei şi
meceturilor. încă 45 pungi cu aspri pentru nevoile cetăţii. Astăzi a fost dat lui Husein
bei sancgeacul Panciova. iar lui Mehmed paşa din Gyula, mazilit din Panciova, i-a
fost acordată guvernarea ţinutului Ineu. Fostul valiu de Ineu, Boşnak Djafer paşa şi
Bektaş paşa au fost scoşi din cetate şi până la primăvara următoare au fost însărcinaţi
cu paza cetăţii beilerbeiului de Rumelia. Amavud Suleiman paşa, cu oastea sa de
Poartă şi cu oştile ţinutului său, precum şi oastea egipteană, în timp ce oştilor din
proinciile Alep şi Adana, care se găseau la Timişoara. li s-a dat ordine să se intoarcă
în patrie dar numai după Ruz I Kasim <26 l.
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Vizita sultanului la Timişoara se desfăşoară imediat după pierderea luptei de
la Petrovaradin şi este, în fapt. o fugă ruşinoasă de pe cămpul de luptă, în căutarea
unui adăpost sigur. Acesta a fost cetatea Timişoarei. Între realitatea istorică şi
relatarea cronicarului este o diferenţă. remarcabilă de către oricie cititor. Iată textul
cranicarului otoman.
Şi eu am pierdut( spune autorul)un sandîk cu lucrurile mele. În noaptea aceea
şi în ziua următoare, joi, până spre seară şi apoi spre noaptea de vineri, până la
orele 5, am inaintat mereu fără tihnă şi odihnă, fără a sta şi am ajuns cu greu la
Timişoara unde, în faţa oraşului, s-a trecut la conac. Visteria împărătească, 7 tunuri
colomborne, 3 havane, 12 şahi, tuiurile şi cea mai mare parter a oştii de lângă
defterdar efendi, o luaseră spre dreapta şi ajunseseră la Timişoara pe drumul drept,
cu 6 ore înainte de padişah. Aceştia se împotmoliseră pe drum în mlaştina bisericii
Horosin <25 >, unde au lăsat 3 tunuri colombome şi un tun şahi şi câţiva oameni.
Duşmanul. care strânfea pierderile oşti turceşti, le-a scos şi le-a dus cu el.
In ziua următoare, a 26 zi a lunii safer 1109 <29>,vineri, după ce s-au aşezat in
spatele fortăreţei interioare din Timişoara, marele vizirat fiind acordat vizirului
Amugezade Husein paşa, muhafâz de Belgrad, a fost trimis cu un hat-i serif la
Belgrad micul imbrohor Cerchez Mehmed aga, ca acesta cu o zi mai devreme să
sosească la ordie. Până la sosirea marelui vizir, valiul de Siria Bozoklu Mustafa
paşa, adus la căimăcănie. a cerut să se facă un nou sigiliu pentru marele vizir.
Sansongi Mehmed aga din Salonic adus la administraţia ienicerilor, a fost
însărcinat să-i adune pe ienicerii împărăteşti. Padişahul. sosind în cetate, a vizitat
cetatea interioară şi cea exterioară. După ce a aruncat o privire asupra redutei şi
zidurilor sale, zidite din nou de răposatul vizir Djafer paşa fost muhafâz de
Timişoara, s-a închinat pentru sufletul său şi a descins la Turnul Tunarilor.
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RESEDINŢĂÎMPĂRĂTEĂSCĂ
Djafer paşa reparase şi restaurase această fortificaţie mai mult decât se cerea
se putea. Zidurile dinăuntru şi din afară ale fortăreţei cu timpul se stricaseră şi
ajunseseră intr-un hal fără hal, astfel că de pe ele nu se putea trage cu tunul şi, în
caz că se trăgea, stâlpii, bârnele şi bolţile cetăţii se dărâmau, căci ajunseseră într-un
hal că nu puteau suporta nu numai bătăile de tun, dar crenelurile sale nu rezistau
nici măcar la ridicarea tunurilor pe zid şi nu puteau susţine unelte ca balistele
scoase din cunacele <30> tunurilor. cu harabale şi călăreţi să stea deasupra zidurilor,
dar nici măcar pedestraşii nu puteau merge pe ele. De aceea. Djafer paşa. după ce
făcu să fie dărâmate zidurile ei dinăuntru şi din afară. de la un capăt până la altul
le-a făcut din nou mult mai intinse; apoi, după ce a făcut ca stâlpii să fie fixaţi şi
inşiraţi pe două părţi, legăturile lor strânse le-a umplut cu pământ. De asemenea şi
poalele fortăreţei fuseseră reparate şi restaurate. Apoi. din interior. în fiecare parte,
s-au aşezat in locuri potrivite, scări bătute cu pământ. De asemenea drumurile
pentru războinici. porţile cetăţii şi podurile de deasupra şanţurilor, toate au fost
reinoite.
Acum zidurile ei sunt aşa de puternice încât un tun mare ca cel balimez, cu
cundacul său cu tot, poate fi urcat cu uşurinţă pe ziduri aşa cum se găseşte la poarta
cetăţii interioare, putându-se aduce de la un capăt la altul fără nici o sforţare sau
supărare. Aceiaşi situaţie era şi pentru călăreţi şi harabale. Djafer paşa, după ce
făcu să fie curăţate părţile interioare şi exterioare ale şanţurilor, a poruncit să se
sape pământul cu încă 5-6 arşini înspre marginea din afară; şi aşa deveniră mai
adânci şi mai largi ca în trecut. Iar deschizăturile sau urechile (kulak)celor patru
turnuri mari ale fortăreţei interioare, după ce fuseseră lungite, au fost acoperite şi
învelite cu scânduri.aşa cum se obişnuieşte. Partea de deasupra a magaziei de
muniţii, dinspre dreapta, între două turnuri, de la streşinile (sa\ak) turnurilor până
la clădirile fortăreţei şi aproape până la zidul cu umplutură. a fost umplută cu
pământ; apoi s-a aşezat deasupra o redută pentru tunari, înaltă, cu nouă creneluri;
după aceea, curăţind, s-a netezit drumul spre cele patru părţi ale oraşului. cale de
aproape două ceasuri de la case şi copaci. Apoi, <cetatea> a fost întărită cu diverse
redute (tabye). Astfel spre partea dreaptă a fortăreţei interioare. parcă forfecată, cu
faţa spre miază-zi (kible), <se afla> dedesubt o redută cu două creneluri şi cu zidul
umplut, iar deasupra acesteia o redută cu nouă creneluri; la cele două capete ale
fortăreţei de afară, cu faţa spre sud, deasupra zidului umplut <se aflau> două
şi
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redute, una cu cinci şi alta cu şapte creneluri, deasupra porţii turnului Kanlî o altă
cu nouă creneluri. Sub pămînt, cunoscută sub denumirea de tabia
yamacilor,<se afla> o redută cu un singur crenel; tot aici, deasupra zidului umplut,
<era> o altă redută cu nouă creneluri; lângă vechiul palat (saray), sub reduta
spahiilor, o altă tabie cu un crenel. iar deasupra acesteia. în zidul umplut, o redută
mare cu 19 creneluri; sub poarta apei (su-kapisi) o tabie cu un crenel; odată ce pe
zidul umplut era o redută cu 15 creneluri, tăria şi rezistenţa cetăţii Timişoara
crescuse mult; apoi, la toate redutele fuseseră aşezate tunuri balymez, căte două
tunuri havane, aruncătoare de bombe şi grenade (kumbara). Allah să-l
milostivească <pe Djafer paşa>.
Apoi, <cetatea> a mai fost întărită şi de oşti; în afară de cei 2063 de viteji în
oastea locală a cetăţii, se mai aflau 2050 de paze ienicereşti; apoi, la 468 de
armurieri au mai fost adăugaţi 300, la 173 de tunari încă 50 de topcii. Solda oştii
locale, provenită de la slujitorii pioşi ai geamiei şi meceturilor, precum şi cei 83
175 de curuşi pentru plata a două câşt-uri a oştilor de poartă, au fost predaţi
agalelor ienicereşti. Dar oastea locală nemulţumită din cauza acestor plăţi
neîndestulătoare, începuse să murmure şi de aceea s-a promis trimiterea îndată din
Belgrad încă a unui câşt. După ce au păzit această cetate ca oaste de pază până
aproape de ziua de Kasâm, au fost însărcinaţi să se întoarcă în ţările lor vizirul
Kanijeli Osman paşa, valiu de Alep, valiu de Sivas, Cetrefilzade Iusuf paşa, valiu
de Ankara, Uzun Ali paşa cu <oştile> provinciilor de Adana şi Karamania; 1 OOO de
pedestraşi dintre pedestraşii bosnieci ai marelui vizir, 250 de călăreţi ai beilicului
arnăuţilor, adică încă o oaste de aproape 5 OOO pentru apărare. Lui Abdi aga,
chehaiaua marelui vizir cel răposat, i-a fost acordat ţinutul Rumeliei cu rangul de
vizir, fapt pentru care a fost chemat lângă padişah şi a fost căftănit.În acelaşi timp,
şi-a luat sarcina să păzească cetatea cu forţele ţinutului său. Oastea egipteană, care
păzise cetatea anul trecut. a fost scoasă afară. După ce valiul de Timişoara, Mustafa
paşa, şi agalele oştii locale au fost căftănite, padişahul luându-şi rămas bun de la
toţi, a părăsit cetatea şi a descins la cortul împărătesc. În timp ce era încă aici, l-a
poftit înăuntru pe beilerbeiul de Alep, Osman paşa, şi i-a poruncit să fie căpetenia
tuturor acestor forţe, după care l-a căftănit.
În a 28-a zi a lunii safer 1109 <31 >, zi de duminică, s-au ridicat cu toată ordia
şi au coborît la menzilul <;iatal-Ge1ţidi."
redută
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Comentarii

Datele cele mai semnificative pnv1toare la vizita sultanală în cetatea
în anul 1695, pot fi sintetizate în patru puncte: prima vizită a unui sultan
otoman , aducerea a 15.000 stâlpi din satele din jur pentru cetate, existenta unui
arhitect neamţ prizonier ce va fi obligat să coordoneze lucrările de reparaţii.
In anul 1696 starea fortificaţiei, mai degrabă deplorabilă, impune intervenţia
beilerbeiului care repară zidurile dintre porţile Kanlî şi Horos; în acelaşi timp se
construieşte şi un "Meydan" adică un bastion pentru tunuri. Tot pemtru bateriile de
tunuri se construiesc redute. O informaţie interesantă este aceea provenită din
tabăra creştină ce vroia să asedieze cetatea Timişoara: pâinea pentru hrana zilnică a
trupei se face la Arad, se transportă cu haravalele la Timişoara şi se numeşte pâine
profond.
Tot din anul 1696 mai datează informaţia despre existenţa unui chioşc în
turnul tunarilor. Sultanul are timp să vizitele şi zidurile fortificaţiei timişorene iar
cele văzute îl determină să ordone repararea din temelii a cetăţii şi nu doar
"cârpirea" unora sau altora dintre ziduri. Sarcina va fi îngredinţată lui Djafer Paşa,
beilerbeiul vilaietului Timişoara. In fine. o altă informaţie: cu prilejul prezenţei
sultanului se desfăşoară rugăciunea cea mare. din ziua de vineri, în moscheea cea
mare.
Cel mai important fapt s-a petrecut în intervalul toamna 1696 - vara 1697 şi
a constat în refortificarea Timişorii. Nu cunoaştem numele arhitectului (dacă va fi
fost) care a trasat planul.dar îl ştim pe cel căruia i se atribuie opera - beilerbeiul de
Timişoara Djafer paşa. Imediat după ordinul sultanului, Djafer a început acţiunea.
La început a dărâmat vechile ziduri şi le-a înlocuit cu altele noi, din pământ la
mijloc şi stâlpi groşi din lemn la cele două părţi. A adâncit şi lărgit.cu 5-6 arşkini
şanţurile cetăţii. Cele patru turnuri ale cetăţii interioare - castelul - le-a lungit şi
acoperit cu scânduri.
Un alt element important al fortificaţiei- redutele sau bastioanele. au fost şi
ele refăcute sau construite altele noi. Unele erau îngropate sub porţi. altele erau
descoperite, la suprafaţă. Despre importanţa acestor redute ne dăm seama după
numărul de creneluri: cele mai mici aveau 1-2, cele mai mari până la 9 creneluri
unde erau aşezate tunurile. Mărimea şi puterea de foc a acestor tunuri de cetate era
impresionantă: balimeze, havane, colombome,etc.
La fel de impresionanta este şi cifra garnizoanei : 5.104 luptători. Aceştia
erau 2063 din paza locală, 2050 ieniceri, 468 armurieri gebegii şi alţii 300, 223 de
tunari.
Timişoarei
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Lectura textelor lui Mehmed aga despre Timişoara anilor 1695- 1697 este
deosebit de complexă şi. în acelaşi timp, edificatoare.Cu atât mai mult cu cât
majoritatea afirmaţiilor sale nu se regăsesc în alte cronici otomane contemporane
sau mai târzii. În primul rând cronicarul relevă cele trei vizite - succesive sultanale la Timişoara. Trece sub tăcere înfrângerile suferite de otomani,
exacerbează unele momente protocolare ce nu au relevanţă istorică, dar oferă-în
acelaşi timp - foarte multe date inedite despre oameni şi fapte din Timişoara
sfârşitului de veac XVII. Prin aceasta cronica lui Megmed aga devine un izvor
istoric deosebit de important, ce trebuie neapărat cunoscut şi valorizat
corespunzător.
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NOTE
I. Textul acestei cronici a foat tradus - selectiv, doar pasajele referitoare la Ţările
Române - şi publicat de Mihail Guboglu şi Mustafa Ali Mehmeed în Cronici turceşti
privind Ţările Române, Extrase. voi. II, Bucureşti, 1974.
2. Textele lui Mehmed aga privitoare la Timişoara anului 1695 sunt cuprinse în
voi.citat Ia p. 431-432 şi 443-444, pentru anul 1696 la p. 460-461 şi 482 iar pentru anul
1697 la p. 496-498.
3. 7 septembrie 1695.
4. Predicatori din moschee.
5. câşt = perioadă de timp pentru care era tocmit şi plătit respectivul corp de oaste
otoman; în general se poate aproxima la un trimestru.
6. Termenul otoman corespunzător este vakâf.
7. Este vechiul castel al cetătii medievale, azi Castelul Huniazilor din Timişoara, ce
adăposteşte Muzeul Banatului.
8. Selim Dede a fost figura reprezentativă a dervişilor musulmani din Timişoara,
despre care se spunea că are darul prezicerii. Nu-i de mirare, aşadar, că faima lui a ajuns şi
la urechile sultanului.
9. Comandantul tunarilor.
10. Comandantul tunurilor aruncătoare de grenade.
11. 11 septembrie 1695.
12. Echivalentul unei companii de astăzi.
13. "silahdari"
14. "yamac".
!5. gebegii =armurieri.
16. "senghencidii":
17. de beilic= trupa adunată din tinutul beiului respectiv.
18. 20 septembrie 1695.
19. M.Guboglu, M. Mehmed, op. cit., II, p. 460-461şi482.
20. 8 august 1696.
21. "lagimci".
22. Novi Knejevac, pe malul stâng al Tisei,în Banat,
23. Varadin = Petrovaradin, cetate strategică pe Dunăre; astăzi cartier al oraşului Novisad.
24. 30 august 1696.
25. 31 august 1696.
26. 26 octombrie 1696.
27. M.Guboglu, M. Mehmed, op. cit., II, p. 496 - 498.
28. Banatske Rusko Seto. în Banatul sârbesc.
29. 13 septembrier 1697.
30. Cundac = afetul tunului
31. 15 septembrier 1697.
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LES PARTICULARITES SPECIFIQUES
DE LA FORTRESSE DE TIMIŞOARA ET
SA TRANSFORMA TION DANS UNE
RESIDENCE IMPERIALE
Reswne

Utilisant Ies informations publies par M. Guboglu et M. Mehmed, mais peu
connues.
Nous cherchons foit lumiere dans quelques annees de l'historie de
Timişoara, specialement sur Ies trois visites du sultan ottoman Mustafa li-e ici.
Aussi on truove beaucoup des informaţions sur la reconstruction de la forteresse,
sur le nombre de la gamison, Ies commandants ottomans.
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CÂTEVA PRECIZĂRI DOCUMENTARE LA
ACTIVITATEA PICTORULUI BĂNĂTEAN
'
NICOLAE POPESCU PE TERITORIUL
EPISCOPIEI ARADULUI
Virgil Feier
După cum este deja bine cunoscut, pictorul bănăţean Nicolae Popescu a fost
nu numai întâiul pictor „academic" al Banatului, cu o strălucită activitate în
domeniul picturii religioase, ci şi un mare animator cultural şi naţional. În
domeniul picturii religioase, operele sale se regăsesc atât în Banatul istoric (Seleuş
Iugoslavia), la Tîrgu Jiu (biserica „Sfinţii împăraţi Constantin şi Elena"), Dealu
1
2
Mare-Borăscu (Jud. Gorj) , Maramureş („Sepulcru"-biserica din Sanţ) , cât şi în
Italia la Tivoli (Chiesa di Sant Andrea) 3.
Pe teritoriul episcopiei Aradului şi Ienopolei activitatea sa a fost însă mai
redusă, fiind totuşi menţionate contribuţiile sale la biserica ortodoxă din comuna
Sâmbăteni şi în cea din comuna Şoimoş de lângă Lipova. Cu toate acestea datele
documentare nu au fost până în prezent publicate. Situaţia aceasta este în bună
parte explicabilă, deoarece în luna septembrie a anului 1944 biserica a fost
bombardată. cu care ocazie au dispărut atât operele lui Nicolae Popescu, cât şi
arhiva parohiei Sâmbăteni. O serie de cercetări efectuate la arhiva episcopiei
Aradului şi la Arhivele Naţionale ale judeţului Arad ne permit să prezentăm câteva
noi informaţii documentare. Este vorba de dosarul numărul 2059/ 657 din anul
1875, în care consistoriul diecezan analizează tocmai situaţia cheltuielilor efectuate
la parohia din Sâmbăteni pentru înfrumuseţarea interiorului acestei biserici. În
dosar se mai regăsesc o copie a protocolului luat în sinodul parohial din 7
septembrie 1875 semnat de către Constantinu P. Aiudanu şi Giorgiu Popescu, notar
comunal, precum şi o adresă de însoţire semnată de către protopopul Aradului
datată 21/9 septembrie 1875. în cele ce urmează reproducem, cu respectarea
ortografiei acelei perioade, fragmente din acest dosar (2059/ 65711875 ).
„La protopresidentulu- Aradului, Aradu, din Siedintia Ac. tienuta in 18
Septembre 1875.
Consistoriulu nostru diecesanu, avandu in vedere: ca comuna bisericeasca
din Sâmbăteni, încă inainte de a i se aproba contractulu a si anticipatu maestrului
aurariu Yasilie Deresce si pictorului Nicolau Popescu suma de 200 fi, pentru
incungiurarca consecintieloru neplăcute, aproba contractulu substemutu cu misiva
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Dtale din 21 Septembre nou a. c. nr 231 din Sub si lu retransmite pentru ulterioara
întrebuinţare comitetului parochialu, facandu responsabilu comiteculu parochialu
pentru oari ce scăderi obvenitorie* (Fig 1). Dar cu o cale facandu responsabilu
comitetulu parochialu pentru oari ce scăderi obvenitorie reproba atatu procederea
comunei bisericesci la acesta întreprindere catu si neobservarea Pdtale facia de acesta
procedere; deoarece s'a comisu abatere nu numai de la nonnativulu consistorialu din 22
Octobre 1871 Nr 1274/ epsc. 457 ci chiar si de la preliminariulu speseloru bisericesci.
După normativu deşi preliminariulu speseloru s'a incuviintiatu totuşi la asemenea
întreprinderi trebue sa se substema Consistoriului proiectu specit al speseloru recerute;
sa se cera prealabila incuviintiare a proiectului de spese si sa se tiena licitatiunea
minuenda. Daca toate aceste premergu şi se aprobă apoi numai atunci se încheie
contractulu întreprinderii.

Fig. I

T. Gutu- «Dicţionar lati11-ro11u'î11», Ed. Ştiin\ifica si Enciclopedica. Bucureşti. 1983, pag. 821: «obvenire»= a ieşi
în cale; care pot apare toate aceste premergu si se aprobă apoi numai atunci se încheia contractulu cu
intrepridietorii
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Însa comuna bisericeasca abstragandu de la acesta recerintia n-a pregetatu a
merge si mai departe adică a se abate de la titlulu sumei preliminate, şi în locu de a
îngrădi biserica pentru care i s-a aplacidatu •• suma preliminata, s-a pusu a si cheltui
banii pe împodobiri cari in timpulu neajunsuriloru si criseloru de bani ce dornnesce
astadi sunt lucruri nereali si consumatorie de speze zadarnice; caci in dilele nostre
nu auritura si pictura lucitoria pe peretii bisericesci, ci luminarea si deşteptarea
poporului nostru dreptcredinciosu cu scoale bune corespundietorie si promovatoria
de cultura cunosciintei nostre ii face biserica vina.
Acesta trebuia si Pre Dta din capulu loculului sa fie reflectatu comunei
nostre bisericesci din Sambateni si sa i fi spusu: ca nu e timpulu si nu e consultu a
se cheltui atitia banii pre lucruri de podoba si a nu faci pe viitoriu în caşuri
obveninde si sa numai suferi a cheltui banii bisericiloru pe asemenea lucruri; ci
deca membrii bisericii pretindu asia ceva, facă ei aceia ce pretindu prin colecte
intre ei înşişi.
(Clamatia ).„
Acestu contractu se aproba, dar comitetulu parochialu carele la acesta
intreprindere s'a abatutu dela preliminariu si a procesu consistorialu din 22 Octobre
1871/Nr 12747/457 remane responsabilu pentru oari ce scăderi sau urmări neplăcute.
S S Ion,
Notar L. Petro viciu."
Din protocolul sinodului parohial din comuna Sâmbăteni din data de 7
septembrie 1875, la care au participat 25 de membri ai sinodului parohia, prezidat
de Constantin P. Aiudanu paroh, şi ca notar comunal Georgiu Popescu putem să
aflam amănunte suplimentare. Astfel sinodul parohial Sâmbăteni recunoaşte căci
„deşi în preliminariul subştemut venerabilului Consistoriu nu se afla preliminată
vreo sumă pentru repararea tâmplei şi a bisericii pe dinlăuntru, dară prelirnnariul
întăritu în siedintia consistorială a senatului epitropescu dto. 16 Maiu 1875, Nr.
596. epitrop 1270, care intaria o suma pentru ingradirea bisericei deci din suma
acesta sa se intorca una parte spre scopul sus nomitu. "
O activitate extrem de importantă în domeniul sociologiei rurale şi a
stării culturale a comunelor de la graniţa de vest dinaintea celui de-al doilea
război mondial a avut-o Institutul Social Banat-Crişana înfiinţat în anul 1933 la
Timişoara sub conducerea Dr-ului C. Grofşorean. La 23 martie 1934 ia fiinţă
despărţămîntul Arad avînd ca preşedinte pe Dr. Corneliu Radu, directorul

...

"Pacidare" = a

linişti:

a agrea: a fi de acord .

"Dicţio11ariulu

limbei romane" după însărcinarea data de Societatea Academica Romana, elaboratu ca proiectu
de A. T. Laurianu si J. C. Massim, Bucuresci, Noua Typografia a Laboratoriloru Romani, 19. Strata Academiei 19.
1871, p. 720 («Clamare», «Clamatione») şi T. Guţu (vezi supra): «Clamatia »'=Concluzia

351
https://biblioteca-digitala.ro

Festschriftfiir Florin

Medeleţ-

BHAB XXXII

spitalului de copii, iar ca secretar general pe Octavian Lupaş, avocat stagiar.
Secţia culturală condusă de Dr. Teodor Botiş, rectorul Academiei teologice
avea 21 de membri: secţia medico-sociaW se afla sub preşedenţia dr. D. Cosma,
prim medic judeţean, şi avea 10 membri, iar secţia economică de sub
preşedenţia d-lui ing. Serbănescu D„ 1 avea 18 membri.
Din „Darea de seamă despre activitatea desfăşurată dela data de 20 martie
1934 pînă la 24 martie 1935 a despărţămîntului Arad" aflăm că, utilizînd metoda
monografică-sociologică a d-lui profesor D. Gusti, la data de 23 iunie 1934 a
început campania monografică din comuna Sâmbăteni, situată la 16 km de Arad.
La cercetările monografice din Sâmbăteni au luat parte activă în total 32 de
persoane. Dintre aceştia au fost 3 medici, I avocat, 2 preoţi, 3 profesori, 5
învăţători, I notar, 3 subnotari şi 14 elevi ai şcolii normale din Arad. In cele trei
săptămîni de campanie monografică de la Sâmbăteni s-au efectuat 2000 de fişe şi
290 fotografii monografice. Tipărirea acestor fişe şi fotografiile efectuate au costat
2290 lei. Ecourile anchetei de la Sâmbăteni au fost înregistrate de către Dragoş
Vrînceanu în „Curentul" din 23 iulie i934 şi de către Ion Clopoţel în „Societatea
de de Mâine", din :unie 1934.
Noi considerăm ca personalitatea care a contribuit decisiv în alegerea comunei
Sâmbăteni pentru efectuarea primei campanii monografice a despărţămîntului Arad a
fost fiul acestei comune şi totodată secretarul general al acestuia, Dr. Octavian Lupaş
(11. 07. 1908-12. 05. 1972). Acesta nu numai că a fost un excelent avocat, ci şi un
istoric si un animator cultural distins. A fost un colaborator regulat la ,,R.evista
lnsţitutului-Social Banat Crişana", cît şi la ,,Hotarul" şi la ,,Pietre de hotar". De
altfel, el a publicat în ,,R.evista Institutului Social Banat Crişana", anul II, nr 6-9,
nov. 1933- iunie 1934. pag. 68-73. cercetarea intitulată „Cronici si manuale
didactice ţărăneşti din Sâmbăteni, în vederea principiilor localismului educativ".
Graţie informaţiilor primite de la distinşii fii ai acestuia, D-nii lng. Dinu Lupaş si
Prof. univ. Dr Alexandru Lupaş, doctor in matematici, de la Universitatea „Lucian
Blaga" din Sibiu cărora le mulţumesc în modul cel mai călduros pentru acestea putem să aducem câteva noi amănunte. După cum este deja cunoscut, ancheta
monografică de la Sâmbăteni nu a fost tipărită sub formă de broşură. Pe urmele
acestor informaţii am găsit la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Arad, în
fondul personal Dr. Octavian Lupaş, dosar nr 2111854-1958, filele 5, 6, 7, o
dactilogramă intitulata „Din trecutul parohiei ort. Rom. Din Simbateni" (După
informaţii primite de la dr. Oct. Lupaş). La fila nr 5 este menţionat faptul că
biserica a fost pictată în anul 1875. „Autorul picturilor a fost marele pictor
bănăţean Nicolae Popescu". Din acelaşi document, fila nr. 7, aflăm că între anii
1871-1882 a preoţit în Sîmbateni Constantin P. Aiudan, un preot bine pregătit. Era
originar din Arad şi terminase 8 clase de liceu.
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A fost sfinţit ca preot în 1871. în 1882 a trecut ca protopop al Siriei. A avut 2
băieţi şi o fată.
Marcel Olinescu, în anul 1935, a publicat în „Hotarul" (anul li. 1935, nr. 12,
pag 30-32), informaţia că la Sâmbăteni. Nicolae Popescu a pictat icoana lui Isus
Hristos din proscomidia altarului, precum şi doi dintre evanghelişti. Autorul mai
semnalează că sub chipul acestora s-ar recunoaşte autoportretul pictorului. Cu
aceeaşi ocazie, autorul a mai semnalat faptul că în localitate s-ar mai găsi şi alte
cîteva portrete foarte reuşite şi de reală valoare.
Documentul depus la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale din fondul
personal Dr. Octavian Lupaş mai suscitat aduce şi alte amănunte privitoare la
trecutul parohiei şi bisericii din Sâmbăteni. Actul de înfiinţare a parohiei nu se
cunoaşte. Se pare că prima biserică din comuna Sâmbăteni a fost construită în 1729
şi ea a dăinuit până la 12. 05. 1838. Temelia noii biserici a fost pusă în 13. 05.
1835. Ea a fost sfiinţită la 12. 05. 1838, de ziua înălţării. de către episcopul
Gherasim Raţ. Templul bisericii a fost terminat în anul 1844. Clopotul cel mare a
fost cumpărat în anul 1848. în anul 1855, biserica a fost acoperită cu ţigle şi turnul
cu tinichea. Iconostasul s-a făcut în 1856/1857 şi el ar fi fost asemănător cu cel al
catedralei din Arad. În anul 1864 în turnul bisericii a fost amplasat un orologiu.
Graţie amabilităţii deosebite a D-lui Prof. Universitar, doctor în matematici,
Alexandru Lupaş, suntem în măsură să prezentăm o fotografie a iconostasului
bisericii din Sâmbăteni (Fig 2) care confirmă notiţa publicată de Marcel Olinescu.
Se poate observa că iconostasul bisericii din Sâmbăteni era extrem de sărăcăcios şi
chiar rudimentar în ceea ce priveşte prelucrarea sa. Cele două portrete semnalate de
către Marcel Olinescu par să fi fost situate în rândul superior al prăznicarelor. Ele
au o dimensiune mai mare decât celelalte din rândul prăznicarelor în chestiune şi
din registrul inferior al prăznicarelor şi chiar decât cele din registrul icoanelor
împărăteşti. Credem că şi în acest caz este vorba de utilizarea unor icoane pictate
de către Nicolae Popescu la Roma şi aduse în Banat pentru o plasare individuală
fără legătură cu spaţiul în care ar fi fost plasate. Ar fi de observat că acestea au cam
aceleaşi dimensiuni cu cele lucrate pentru biserica din Seleuş (Iugoslavia).
În arhiva Episcopiei Aradului se găsesc câteva acte referitoare la pictura
bisericii din Şoimos de lângă Lipova. Un prim document (I. 197/1868) reprezintă o
adresă adresă trimisă prea onoratului consistoriu de către Ioan Raţ la 31 octombrie
1868. Se informează venerabilul consistoriu asupra faptului că "comunitatea
bisericească din Siolimoşiu a făcutu contractu pentru facerea templei şi
infrumusetiarea acesteia cu sculptorul Lazar loaniciu, aurariul Vasiliu Deresce şi
pictorulu Dusianu Alecsiciu, în suma de 5100 fi, ca în termenul de 31maiu1870 să
o predea gata". Un al doilea document îl reprezintă o adresă trimisă parohului din
Siomosiu, Moise Magdu (Nr 739/162/1873), ca răspuns la solicitarea comitetului
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parohial de acolo de a se concede anticiparea din banii bisericii a speselor recerute
la împrocesuarea „maeştrilor intreprindietori dar neimplinitori de lucru de la
biserica de acolo".

Fig. 2
Se îndrumă comitetul parohial de acolo conform normativului din 22
octombrie 1871 nr 1274/Epp. 457 care impune mai înainte o aprobare a sinodului
parohial. Un al treilea document referitor la această chestiune(nr 1454N-1011877), presid. 22 Juniu 1874. este adresat Episcopului Ioan Meţianu. Din document
reiese că încă din anul 1868 s-a plănuit facerea şi înfrumuseţarea tâmplei pentru
suma de 5100 de florini, dar maeştrii în chestiune au fost înşelători şi mincinoşi şi
au întrerupt lucrarea, încât nici în 7 ani nu este complet gata. Se solicita o analiză a
notarului comunal D-l Gabor Bodnar. Acesta se regăseşte la cota V-101-1877 şi
este redactat în limba maghiară "A Sollymosi Keleti Templom bebnendezenek
kolonegrinol vezetett Szămadâs" Kiadâsok în cea ce priveşte cheltuielile pentru
pictură reiese faptul că Alexics Dusan a primit în anul 1870 suma de 630 florini, iar
pictorul din Roma, Popescu suma de 300 florini la data de 19 octombrie 1876. Poate
că reacţia iritată a Episcopului Ioan Meţianu în cazul contractului de la Sâmbăteni se
datorează chiar experienţei avute cu acelaşi meşter aurar de la Şoimoş.
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QUELQUES PRECISIONS DOCUMENTAIRES
CONCERNANT L' ACTIVITE DU PEINTRE
DE BANAT NICOLAE POPESCU SUR LE
TERRITOIRE DE L'EVECHE D' ARAD
Resume

On y presente deux documents qui attestent la participation de grand
peintre de Banat Nicolae Popescu a la peinture des eglises de Sâmbăteni et de
Şoimoş appartenant a l'eveche d' Arad.
On y ajoute de nouvelles informations concernant l'enquete sociologique
realisee de l'Institut Social Banat-Crişana a Sâmbăteni et certaines informations
regardant l'histoire de la paroisse orthodoxe de Sâmbăteni, le departement d' Arad.
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PATRIMONIUL CULTURAL MONTAN
ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ
Ioan

Opriş

Prezenta patrimoniului cultural în zonele montane
Muntele şi pădurea sunt agenţi conservatori ai mărturiilor culturale, ferindule de acţiunea distrugătoare a agenţilor naturali, iar alteori chiar de cea umană.
Asemeni lor sunt vegetaţia şi animalele care-i populează - cu accente pe brad şi
stejar, pe urs şi pe lup - care i-au inspirat munteanului străvechi practici, credinţe,
obiceiuri şi rituri, deprinderi culturale şi folclorice, o impunătoare mitologie.
În economia culturală a însemnelor mobile şi imobile din zonele montane
patrimoniul cultural ocupă un loc remarcabil atât sub raport numeric cât şi valoric.
Astfel, în cele 28 judeţe montane fiinţează numeroase muzee şi colecţii, iar
numărul siturilor arheologice, respectiv al monumentelor istorice se cifrează la 38%.
În aceeaşi arie sunt cuprinse toate obiectivele din Lista Patrimoniului
Mondial din România (30).
Geneza culturilor şi civilizaţiilor preistorice se află, iar dovezile le găsim
răspândite în regiunea carpatică, de la cultura de prund până la vestigiile din
peşterile munţilor, în perimetrul zonelor înalte. Culturile şi civilizaţiile preistorice,
iar ulterior cele din epocile metalelor sunt substanţial reprezentate în zonele
montane. Expresiile lor cele mai înalte pentru geneza şi istoria poporului român respectiv formele culturale traco-daco-getice şi daco-romane - sunt direct legate de
munte şi de pădure, în astfel de amplasament regăsim fortificaţiile dacice cu
ansambluri civile, militare şi religioase construite pe culmile montane ca în cazul
capitalei statului dac din Munţii Orăştiei.
Arheologia şi arhitectura medievală relevă, pe de altă parte, numeroase
repere de arhitectură, indicate de aşezări rurale şi urbane, aşezăminte monahale,
schituri şi biserici, care în situaţia românilor sunt preferenţial amplasate în locuri
înalte cu o adevărată ştiinţă a legilor de apărare. De altfel şi unii dintre cei care s-au
aşezat şi au trăit alături de români unguri, secui, saşi - se regăsesc în atare
perimetru, preferând însă păsurile ( vezi aşezările din Ţara Bârsei, cele din Secuime
sau înspre Moldova) şi vecinătatea acestora. Pe o scală a vechimii, atari repere sunt
printre cele mai vechi, atestând stabilitate detenninată de bogate resurse de viaţă şi
de vecinătăţi autohtone paşnice.
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Diversitatea patrimoniului cultural montan
Carpaţii

- ca lanţ muntos - n-au despărţit niciodată pe locuitorii de pe
lor, ci i-au unit. Constatarea aparţine unor geografi de mare cuprindere,
Emanuel de Martonne ori Simion Mehedinţi, savanţi care fac înţeleasă relaţia
complexă a locuitorilor cu peisajul. Trecători şi păsuri, drumuri de culme, poteci şi
cărări i-au adunat pe oameni, permiţând legături ancestrale, cu o continuitate mereu
subliniată prin nedei, sărbători de hram, tradiţii ludice şi muzicale. Patrimoniul
arheologic este astfel argumentat şi explicitat printr-o gamă diversă de obiecte şi
monumente istorice, prin locuri memoriale, toate înscrise într-un răboj al memoriei
colective de lungă durată.
Meserii ancestrale legate de civilizaţia lemnului - cu o bogăţie de artefacte
care supravieţuiesc încă - sunt probate prin multe instalaţii şi obiecte de lemn
surprinse etnografic ca identităţi specifice. Mai ales instalaţiile de apă - mori,
vâltori, ca la Rudăria în Banat piue, firize-aduc în economiile montane explicaţiile
unor ocupaţii rentabile. Fără acestea, hrana şi îmbrăcămintea muntenilor n-ar putea
fi explicate.
În aceiaşi măsură, civilizaţiile pietrei şi a metalelor, bogăţii predilect
montane, sunt surprinse în case şi construcţii de cult, ocupaţiile legate de minerit şi
de exploatarea şi prelucrarea pietrii fiind larg răspândite.
Din creşterea animalelor - ovine, caprine şi bovine - munteanul a făcut o
adevărată ocupaţie, în jurul căreia şi din ale ei nevoi derivând un larg registru de
valori culturale materiale şi imateriale. Putem afirma că etnografia română are în
această îndeletnicire o reală matrice, individualizându-i pe locuitori munţilor în
agenţi de progres.
Derivatele civilizaţiilor lemnului, pietrei şi metalelor sunt numeroase,
asigurând unicitate expresiilor naţionale. Valoarea lor sprijină procesul unei perene
locuiri, preferenţiale în cazul românilor.
Aşezările rurale din Munţii Carpaţi sunt - ca tipologii - vechi, arhaice de-a
dreptul, configurând adevărate regiuni libere. Deopotrivă dinamice şi mobile,
acestea configurează prin reţeaua lor de drumuri o lume unitară, cu un mare
potenţial economic. Ele funcţionează într-o relaţie ambivalenţă cu satele şi
aşezările oppidane din împrejurimi, mai ales din zonele depresionare, de deal şi de
câmpie. Putem afirma că asemenea forme de locuire reflectă întreaga evoluţie a
spaţiului istoric construit din cuprinsul României. Practicile agro- pastorale sunt şi
ele parte a unui impresionant şi îndelung model al civilizaţiei pădurii şi muntelui.
Aceste practici agro-pastorale foarte vechi au fost păstrate ca o armă contra
disoluţiei familiei, proprietăţii, gospodăriei, satului.
versanţii
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Numeroase aşezări de vale şi de plai, sate risipite şi crânguri, dovedesc
procesul umanizator al zonei montane, drept unul caracterizat de pondere şi
înţelepciune. Casa şi acareturile sunt adevărate studii de amplasare într-un relief
modulat, rezultatul fiind pitoresc şi, adeseori, spectaculos. Mai mult, felul de
locuire greu accesibil cuprinde sentimentul independenţei sufleteşti şi preferinţele
unei gândiri profund legate de creatorul divin. Costumul şi accesoriile de
îmbrăcăminte, textilele de interior, ceramica şi materialele casnice sunt şi ele
caracterizate printr-un desen şi decoraţii de gust, iar designul este de fiecare dată
bine ales.

Orizonturi de
cultural montan

aşteptare

pentru punerea în valoare a patrimoniului

Direcţiile

de mişcare umană sunt de mai bine de 5 decenii în josul aşezărilor
caracterizate de o mare vechime; locuitorii munţilor afluiază spre vale, stabilitatea
acestora suferind serioase mutaţii. Evoluţia industriilor tradiţionale de aici altădată generatoare de mari resurse, de regulă nepoluante - este una regresivă.
Rămân nealterate doar resursele culturale - cele ale patrimoniului cultural, în
primul rând monumentele şi siturile arheologice, locurile memoriale şi peisajul
istoric construit - care înglobează o generoasă natură. Nealterate pot rămâne
aşezările tradiţionale, unde erodarea aspectului originar nu va fi afectat de
implanturile unor arhitecturi străine, care să scoată din scară sau să schimbe
specificul local. Toate acestea sub rezerva unor politici, sectoriale, în construcţii,
sistematizare, mediu, turism. Şi, bineînţeles, prin proiecte şi programe culturale
care să fie corelate armonios acestora. In zona de munte arheologia poate fi mai
activă, numeroase aşezări preistorice şi antice, dar şi medievale fiind deja
identificate, dar încă nesăpate sistematic. O politică mai activă de repertoriere şi
săpături sistematice se impune. La fel, conservarea integrată a monumentelor
istorice, ca şi restaurarea lor, trebuie susţinute. Asemenea demers e de lungă durată,
presupunând eforturi financiare, dar mai ales o nouă filosofie de protejare a
valorilor patrimoniului cultural. Sistemul de semnalizare la monumente şi situri,
prin însemne şi panouri, publicitatea stradală sunt fundamentale pentru buna lor
cunoaştere. Cum se cer împrejmuiri şi pază, mijloace moderne de prezentare ( prin
muzee şi colecţii de sit, prin rezervaţii în situ, prin ecomuzee) şi de asociere
turistică şi economică: căi de acces şi zone de parcare, spaţii de cazare, dotări
sociale, materiale de prezentare ( ghiduri, pliante, cărţi poştale, cd, cdr etc). A
regândi oferta culturală sub forma traseelor specializate, asociind-o celei turistice,
şi a atrage investiţia agenţilor economici şi de turism în conservare şi restaurare
sunt obligatorii pentru reuşită. La fel, preluarea - prin parteneriate şi asocieri - de
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a sarcinilor specifice de conservare integrală, de respect a
individualităţii şi specificităţii obiectivelor istorice, şi de restaurare, amenajare,
protecţie a zonei istorice sunt condiţionale. Nu mai puţin importante devin centrele
de patrimoniu locale - colecţia ( şcolară, sătească, de cult şi privată) şi muzeele.
Numai prin dezvoltarea reţelei acestora se pot consolida atractivitatea şi decizia de
selecţie a ofertelor de vizitare. În jurul unor atari centre de patrimoniu - care au
drept obiectiv păstrarea însemnelor culturii majore care individualizează aşezările a (re)construi tradiţia autentică este posibil. Să spunem că kittsch-ul şi moda au
introdus şi-n zona de munte alterări radicale pe seama tuturor componentelor
culturii tradiţionale. Or, a revitaliza ocupaţiile şi folclorul, sărbătorile şi
manifestările specifice în sensul modelelor originare, însă în racord cu
modernitatea, înseamnă un sistematic demers profesional. Acesta este exclus în
afara specialiştilor, dar şi fără concursul locuitorilor.
Un intens proces de fixare şi de remodelare culturală ne este deci impus de
realităţile culturale montane. Acestea dezvoltă reţele şi trasee care sunt din ce în ce
mai utilizate mai ales în turismul rural. Accentele arhitecturale tradiţionale au
devenit simboluri, fiind transferate în aşezările urbane, ba chiar în construcţii
comunitare sau monumente de for public. România şi intelectualii ei, artiştii,
creatorii, arhitecţii şi administratorii, oamenii politici şi cetăţenii în sine trebuie să
sprijine dezvoltarea lor.
A remodela - în sensul secolului XXI mesajul etno-folcloric - se anunţă a fi
un examen dificil şi de lungă durată. Fenomenul poate fi însă reevaluat dacă centrul
de cultură locală este orientat şi asistat pe o atare direcţie.
Un viu interes dezvoltă ocupaţiile tradiţionale, România montană conservând
şansa revigorării lor. Prin astfel de resuscitare, arhitectura specifică se
argumentează, preluând din nou predilect lemnul şi piatra. La fel, olăritul,
prelucrarea textilelor, a podoabei populare, dar mai ales registrul prelucrării
artistice a lemnului pot oferi suportul secund, dar foarte profitabil al ofertei
turistice. E clar că rară monumente, situri arheologice şi naturale, fără aşezări
caracterizate de originalitatea şi pitoresc, ca şi în afara meşterilor tradiţionali, a
unor gastronomii specifice, turistul nu poate fi satisfăcut nici în zona de munte.
Toate acestea, reîndreptate spre trasee culturale moderne, corespunzând
tehnologiilor noi pot să-i asigure României un loc recunoscut pentru ceea ce
numim tezaurul istoric şi cel uman, individualitatea noastră specifică,
personalitatea noastră spirituală. Or, patrimoniul cultural montan joacă în această
provocare un rol deosebit de important.
autoritatea

locală
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Atât alternativa unui paseism romantic, cât şi atitudinile colorate în nuanţele
unui progres dobândit în afara respectului şi pragmatismului constructiv în
abordarea politicilor şi strategiilor faţă de zonele montane sunt deopotrivă
dăunătoare. De pe urma lor ne vor pomeni generaţiile viitoare drept nevrednici. Şi
am da curs, sensului profund al jalei bradului:
Eu dacă ştiam,
Nu mai răsăream,
Eu de-aş fi ştiut
N-aş mai fi crescut,
Ei când m-au tăiat
Ei m-au îmbunat
Că ei mă sădesc
Nu mă săcuiesc.
(Mihai Pop şi colaboratorii, Poezia obiceiurilor. în Istoria Literaturii
Române. I, p. 45-46).
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MUZEE DIN ROMÂNIA

• Muzee

(judeţe

montane)

67°/o
NB : În cifrele de mai sus nu sunt cuprinse muzeele care sunt secţii ale altor muzee. Numărul total de loca~i muzeale, adica locaţii vizitabile, este
de 708.
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