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CUVîNT

îNAINTE

Cu numărul 8 al acestei reviste deschidem al doilea deceniu de activitate a lnst,itutului de tracologie şi de organizare
o simpozioanelor naţionale, dovedite a fi importante reuniuni
ştiinţifice de profil în ţara noastră.
De data aceasta ne întîlnim la Satu Mare si Corai. Al
XIII-iea simpozion coincide
cu
sărbătorirea 'centenarului
Muzeului sătmărean ;această coincidenţă nu a fost întîmplă
toare. Am apreciat că muzeul din acest colţ al ţării noastre
a reprezentat totdeauna un focar de cultură, de cercetare şi de
conservare a vestigi,ilor istorice din regiune, polarizînd, în acelaşi timp, în jurul său toate forţele locale.
Tn volumul de faţă se publică o serie de referate privind
rezultatele obţinute pînă acum în cunoaşterea istoriei şi civilizaţia traco-geto-dacă ş.i daco-romană din nord-vestul României. Tn rest, se publică rezumatele comunicărilor participanţi
lor, care subliniază structura interdisciplinară a tracologiei şi
caracterul naţional al s·impozionului nostru.
Cum desfăşurarea lucrărilor simpozionului şi tipărirea volumului de faţă se datoresc autorităţilor de stat locale, ţinem
să le aducem şi pe această cale cele mai recunoscătoare mulţumiri pentru sprijinul, - atît de generos, - pe care ni l-au acordat.

Prof. dr. doc. DUMITRU BERCIU
Director al Institutului de tracologie
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PERSPECTIVE
DE DEZVOLTARE A TRACOLOGIEI
IN URMATORUL DECENIU
,DUMITRU BERCIU
Directorul Institutului

In încheierea primului
deceniu de activitate de la înfiintarea
institutului nostru,
s-a
prezentat o dare de ~amă
a
ceea ce a putut realiza, schiţîn
du-se atunci, foarte sumar,
şi
directiile de dezvoltare în
al
doile~ deceniu, care încheie, în
acelaşi timp,
şi sec. XX-iea'.
Institutul a contribuit la promo\'area şi stimularea
cercetării
tracologice a şcolii
româneşti.
S-a menţionat cu acea ocazie că,
în decursul primilor zece
ani,
s-a accentuat treptat şi caracterul de interdisciplinaritate.
Tracologia este o ştiinţă complexă. Ea nu înseamnă
numai
arheologie, cum s-a crezut
de
către unii, sprijinindu-se
pe opera lui Vasile Pârvan - Getica
şi, în realitate, pe concepţia
acestuia privind lumea tracică şi
rolul arheologiei în reconstituirea istoricii a acesteia.
O atare concepţie era deja formulată spre începutul sec. XXlea de către Ioan Andrieşescu
în teza de doctorat .,Contribuţii

la Dacia înainte de romani'' apărută în 1912.
El va contura
mai precis concepţia sa tracizantă în studiile din ajunul primului război mondial. referitoare la epoca bronzului, publicînd
şi o serie de obiecte de
bronz
descoperite la sud de Carpaţi. El
se sprijinea pe arh~ologie şi fă_
cea din această ştiinţă un
obiect de cercetare tracologică.
Vasile Pâr\'an va adînci
concepţia cu şi mai multe date arheologice şi va adăuga la cercetarea tracologică aportul adus
de izvoarele scrise, multe, puţi
ne, cite se găsesc, în legătură cu
tracii şi cu geto-dacii. Cei doi
oameni de ştiinţă români
care
au pus, împreună, temelia şcolii arheologice
româneşti
moderne se vor sprijini şi pe documentarea 1ingvistică, în principal pe toponimie. Ei au pornit
de la lucrarea lui Wîlheim Tomaschek despre vechii traci, dar
au pus accentul - uneori
exclusiv -,şi pe descoperirile ar-

1) Tllraco-Dacica, X, 1-2, 1989,
p. 5-10.
2) Tllraco-Dacica, IX, 1-2, 1988,
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heologice, şi numismatice cu caracter geto-dacic. Pe viitor, va
fi necesar ca membrii institutului nostru să reia problema stabilirii precise a vetrei de locuire şi dăinuire a geto-dacilor şi
aria de răspîndire etnică a lor,
deoarece în prezent hi face loc
concepţia că prezenţa unui singur obiect sau numai a cîtorva.
nu înseamnă în mod necesar, să admitem şi prezenţa fizică, etnică, a unui neam
în acel loc. Asemenea
descoperiri
pot proveni pe calea schimbu_
rilor şi influenţelor
reciproce
în acea epocă. De pildă, un singur opaiţ-căţui aflător
întîmplător în părţile
de răsărit ale
Austriei în
Burgenland
pe care l-am văzut înainte de
război într-un muzeu din
Eisenstadt, nu ne poate convinge
atît de uşor că dacii ar fi locuit chiar în acea zonă.
Fără
îndoială, că avem datoria
ca
în al doilea deceniu de activitate a institutului care închide
şi sec. XX-iea, să studiem problema răspîndirii tracilor şi
a
geto-dacilor, şi
să
întocmim
hărţile prezenţei reale ale
acestora~ pentru a evita
orice
critică.

în vederea elaborării unei lucran
monografice privind aria
de răspîndire a neamurilor tra_
co-geto-dace, vom apela şi la colaborarea colegilor specialişti în
acelaşi domeniu din ţările vecine. !
Pentru decada ce
s-a deschis acum, ne propunem ca prin
cadrele ştiinţifice ale institutului
să se treacă la elaborarea unei
sinteze referitoare la istoria şi
civilizaţia tracilor şi geto-dacilor, ca ramură nordică a acestora şi cea mai importantă. Lucrarea este concepută ca o operă colectivă, în spiritul
interdisciplinarităţii. Evident,
pentru perioadele mai îndepărtate,
arheologia va avea cea mai mare pondere. Pe măsură ce ne a-
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propiem de vremurile
protoistorice, cu apariţia primelor izvoare scrise, ne vin în ajutor datele oferite de cercetarea lingvistică. ln anumite condiţii, rezultatele cercetării
lingvistice
concordă cu acelea ale
arheologiei. De aici decurge necesitatea
păstrării
unei
permanente legături de colaborare între cele două ştiinţe. De altfel,
se ştie că lingvistica a stat la
baza tracologiei, la formarea că
reia a fost încă de la început,
arheologia adăugindu-se
ulterior, ca obiect de cercetare tracologică.
Vasile Pârvan,
in
studiul său din 1906 privind administrarea provinciei Dacia, apărut
în „Convorbiri literare"',
formula necesitatea unui efort
interdisciplinar în
cunoaşterea
începuturilor noastre ca popor,
şi el enumera atunci arheologia,
istoria, lingvistica, epigrafia
şi
etnografia, la care vin să se a_
dauge şi alte discipline de
investigaţi~ a tracologiei, printre
care şi arheomuzicologia,
căre
ia ~ s-au repartizat recent,
în
planul institutului, unele
probleme corespunzătoare, de tracologie.
Specialiştii actuali din
domeniul
lingvisticii vor
trebui
ca, în deceniul următor, să for_
meze tineri bine pregătiţi
în
cercetarea lingvistică
tracologică. O atenţie deosebită
trebuie
acordată
specializării
în al banistică, în limbile balto-slave ~i
în lingvistica indoeuropeană. O
preocupare de seamă priveşte desigur limbile balectnice şi
substratul
traco-iliric. Se
impune, de asemenea, un repertoriu complet cu materialul ling_
vistic rămas de la
traco-getodaci. intrucît
pentru
limbile
balcanice s-au
făcut dicţiona
re
bilingve, cu excepţia
albanezei, secţia noastră de lingvistică propune un
dicţionar
româno-albanez şi albanezoromân. Se simte nevoia şi
a
unui .studiu temeinic
descrip-

şi
mână
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istoric privind limba roşi cea albaneză, pentru a
se determina
moştenirea lingvistică
traco-ilirică
în toate
compartimentele
lingvisticii. In
lingvistica noastră lipsesc unele
in~trumente de lucru
absolut
indispensabile
lămuririi
problemelor de tracologie. Se
aminteşte aici, de către coordonatorul secţiei lingvistice,
necesitatea
întocmirii
unei
bibliografii analitice care să cuprindă, în mod cronologic, toate rezultatele cercetărilor specialiştilor români, dar şi ale celor din alte lări din
Balcani
(Bulgaria, Albania).
Pentru cunoaşterea rezultatelor obţinute în domeniul
tracologiei de şcoală românească,
se propune organizarea la facultăţile de profil ale
Universităţii din Bucureşti,
la unor
cursuri
speciale de tracologie,
cu
participarea
arheologilor,
lingviştilor,
paleoantropologilor, .
etnologilor, istoricilor, muzicologilor etc. Aceste cursuri
ar
putea atrage şi interesul studen ..
ţilor şi în general al tineretului
şi marelui public. 1n felul
acesta se răspunde şi sarcinei de
a populariza rezultatele cercet<i.rilor tracoJogice de la noi.
Nu se pierde din vedere nici
preocuparea lingviştilor noştri
ele a studia temeinic fondul lexical şi gramatical, de origine
traco-dacă din dialectele
românesti
sud-dunărene.
Ne
gîndiri-t şi la trimiterea
de
bursieri în tările din Balcani
şi
la reînfiinţarea institutului român de la Saranda, creat în aju_
nul .începerii celui de al doilei'
război mondial.
1
Prin lucrările
propuse mai
<;Us si activitatea
ştiinţifică
a
membrilor secţiei lingvistice şi a
membrilor colaboratori, se
va
realiza
baza serioasă a cercetării
rădăcinilor lexicale, a inventarului de foneme şi a structurilor
fonologice ale
limbii
,vor
trace, şi prin aceasta se

putea determina mai precis datele lingvistice de substrat ale
limbii române.
Cercetarea etnologică
românească va aduce şi ea
aportul
său, tot atît de important ca
şi a celorlalte ştiinţe -,
la
obţinerea datelor necesare ca să
ne facem o imagine cit
mai
clară asupra
moştenirilor tracice şi daco-romane, păstrate în
fiinţa şi spiritualitatea poporului român.
Pentru populurizarea
ştiinţifică a
rezultatelor
cercetării
interdisciplin.are de
tracologie,
se vor organiza, în continuare,
simpozioane de tracologie, care
s-au dovedit a fi importante manifestări
ştiinţifice, care au contribuit în mare măsură la cunoaşterea
trecutului
nostru
milenar şi la dezvoltarea
sentimenutlui patriotic al tineretului nostru de preţuire a tezaurului rămas de la înaintaşi. Pe
această linie ele gîndire se
situează şi preţuirea obiectivă
a
realizărilor
cercetării
tracologice şi istoriografice din trecut,
în ţara noastră. Nu se va pierde din vedere că cel dintîi care
a formulat
concepţia tracizantă în istoriografia
şi
arheolo_
gia românească a fost Ioan Andrieşescu, primul profesor
de
preistorie din România.
Pentru a spori şi lărgi cercetarea tracologică în noul deceniu care abia a început, vom
colabora cu specialiştii din ţă
rile vecine şi în special cu cei
de la Chişinău şi Cernăuţi, cu
care \'om găsi, poate, o formă
organizatorică cea mai
potrivită unei munci
comune.
Se va păstra vechea colaborare
cu colegii
bulgari,
îndeosebi
cu membrii Institutului de tracologie din Sofia, ca să putem
avea la îndemînă, în obiectivul
cercetării, întreaga vatră
traci_
că
danubiano-carpato-nord-est
balcanică.
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Cele două reviste ale institutului: Thraco-Dacia şi Symposia Thracologica, ne
îndreptă
ţesc încă de pe acum a între_
zări
perspective frumoase
în
punerea în circuitul intern şi internaţional a tuturor cercetări
lor tracologice.
institutul încearcă să unească
într-un front puternic, bine
sudat, pe oamenii de ştiinţă preocupaţi de problemele tracologice, avînd un scop unic: acela
de a cunoaşte cit mai temeinic
şi multilateral
toate aspectele
vieţii istorice ale lumii tracilor,
geto-dacilor şi
daco-romanilor,
fără a neglija
rolul substratului
în etnogeneza şi spiritualitatea
poporului român şi a
celorlalte popoare veni te
mai
tîrziu în aceste ţări ale Europei
sud-estice.
Convergenţa
ştiinţelor
componente ale tracologiei ajută,
desigur, la
o
atare cercetare
interdisciplinară, care trebuie
mereu dezvoltată şi perfecţionată.
Structura
însăşi a profilului
institutului,
cu cele patru secţii ale sale, cere
să aplicăm
consecvent un asemenea mod de cercetare. ln ultima vreme s-a acordat o atenţie
crescîndă
cunoaşterii
substratului
traco-geto-dac, şi aceasta
rămîne şi în continuare o preo_
cupare constantă a conducerii
institutului. Se are în vedere de asemenea - problema indo-

europeană şi

procesul constituirii
blocului tracic al
epocii
bronzului din
Dacia
străveche şi din restul Europei sudestice.
Prin aportul tuturor ştiinţe
lor din domeniul tracologiei, se
va putea ajunge la
sesizarea
mai clară decît în trecut a formaru
neamurilor trace, şi
la
închegarea
fondului
lingvistic
indoeuropean. Atît cit întreză
rim prin
documentarea arheologică şi
paleontropologică
actuală,
putem spune că procesul
de indoeuropenizare s-a
petrecut în aceste părţi ale Europei pe fondul local
final eneolitic şi de tranziţie spre epoca bronzului.
Consider in_
teresant să amintesc că specialiştii
paleontropologi,
studiind un grup de schelete din
perioada de tranziţie, au .<;esizat
la ele caractere protoindoeurop~n~.
Pe de altă parte, se ştie
ca m perioada de tranziţie
şi
in prima
perioadă a
epocii
Dronzulu i, pătrund în
spaţiul
carpato-danubian
populaţii cu
totul deosebite în ceea ce priveşte tipul
antropologic şi cultura lor materială, care accentuează
structura eterogenă
a
epocii şi grăbeşte
frămîntarea
ce va duce la cristalizarea sîm_
burelui
indoeuropan şi pe
urmă tracic în părţile
acestea
ale noastre.
iulie 1990
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100 DE ANI DE MUZEOGRAFIE
PE MELEAGURILE SATMARENE
Bujor Dulgău - Gh. Lazin

Primele încerniri )i
preocupan de organizare a unor colecţii muzeale, conslînd din piese arheologice 'ii istorice, datează d;n a
doua jumătate a seroluiui al XIX-iea 'ii aparţine
unor profesori 'ii ele\'i ai Gimm1ziului reformat din Satu Mare. In toamna anului 1890 acest
gimnaziu este ridicat la rar.gui
de liceu, avînd 8 clase. În acela'ii an, din iniţiativa muniripalităţii 'ii a unor intelertuali
-;e pun bazele unei societăţi cultura:e „Cercul Kolcse.Y", împlinindu-se o sul[1 de ani de la naş
terea poetului 'ii
esteticianului
Kolrs?y Ferenc (n. la 8 august
1790 în localitatea Siwca, judeţul Satu Mare). De la constituire,
această societate \'a fi g;izcluită
în trei s[!li situate Ia parterul
Lireului reformat.
Scopu.I
sociel[1ţii potri\'it
statului elaborat în
noiembrie
1891 viza en:anciparea spirituală, promonirea literaturii, a
artelor ')i ')tiinţelor. Primul pre')edinte al cercului a fost în persoană baronul Vecse.v Iosif.
De
la bun început a funcţionat cu
trei se ·ţii: literarii, socială
'ii
muzeal[1. Secţia muzeală era alci1tuită din 6 membri, a\'înd
ca
pre)edinle pe ofiţerul Kiss Gerleon. Sarcina principal;\ a secţiei era de a se preocupa de sporirea patrimoniului istoric 'ii bibliofil. ele a tine evidenţa obiectelor 'ii cărţi.lor achiziţionate, de
a pre7enb anual rapoarte în acest sens pentru adunările generale proprii si pentru Muzeul
Naţional de Istorie Prin donaţii
suecC'sive se ajun.L:e ca numărul
obiectelor inn•nlariate,
potrivit

raport·.1lui prezentat ir: adu,area generalii din 2 ianuarie 1900,
să fie de 612. Cre')ten•a wrtiginoasă a numi1rului de
obiectL'
păstrate determini1, deja
in anul 1902, membrii cercului
să
întreprindă demersuri pe lini.iii
primăria ora'iului 'ii
Episcopia
ron.ano-catolir[1 Satu Mare
în
vederea obţinerii unui spaţiu corespunzător
a111enaji'1ri i
u,u i
muzeu public.
în adunarea general{1 ţinută la
26 februarie 1910, cinci a fost
prezentată darea de sl'amă
pe
anul 1909, secţia ern akătuilii
deja dintr-un număr de 9 menibri. Potrivit dalelor
stafo,ticc
prezentate cu accasl<i
ocazie.
patrimoniul muze~llui
num;~ra
4.088 de cărţi, 3.910 obierte de
arheologie şi antichit[1ţi, 71 piese de t>ln'.Jgrafie, 164 piese
de
artă şi 533 piese de ')tiinţe
naturale.
l.n anii următori şi in ccrndiţiile primu lui
război
mondial
ponderea ~i numărul donaţiilor
a scăzut simţitor. Tolu')i, raportul întocmit la 24 mai 1918 C"onsemna ca
fiind
in·ventarialL'
5.354 de ctirţi, '.l.889 de antirhităti. 81 obiecte de
etnografie,
205 de artă şi 539 de ştiinţe naturale.
In paralel, începincl cu anul
1898, odah'\ cu constituirea Despărţămintului· Să't~nar~Ugocea al
„Astrei", se iniţiazi1 o \'asl<-1 ac
-ţiune de colecţionarl' a pieselor
etnografice (ţesături, port popular. obiecte cao.;nice
ţi1r:'ine-:;ti),
organizindu-se, Ja finele secoluIui al XX-iea, mai multe expoziţii temporare.
ln anul 1905 a luat fiinţ{1 muzeul municipal Satu Mare, care
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ci.!prindea piese reprezentative de
arheolog;e şi istorie. După 1918,
prin strădaniile şi munca plin[1
de entu.zia~m a eminentului <'ăr
Lrar Pop Dariu (1887-1963), revizor şcolar al judeţului
Satu
Mare, s-au pus bazele unui nou
muzeu municipal cuprinzînd colectii de istorie, etnografie
şi
carte vecile românească.
Acest
muzeu îşi avea sediul în clădirea
cunoscut<! sub denumirea de ,,Casa alb[1".
Din iniţiativa primarului municipiului Satu 1\·1are, J\ugustin
Ferenţiu, se organizeaz[1 la Satu Mare, intre 1-19 decembrie
1923, o expoziţie etnografică de
amploare amenajată în sălile de
~edinţe ale consiliului.
Au fost
prezentate sute de exponate clin
zona Oa). Şomcuta Mare, Seini,
Ba'a Mare şi Halmeu. Obiectele
expuse au fost adunate cu deosebită rîvnă de
Popp Aurel,
Andrei Litteczky, prof. · Aurel
Coza, prof. Alexandru Sarkadi,
prof. Iosif S:hneider, fiind ajutaţi de inspectorul şcolar
Pop
Stefan din Somcuta Mare şi Şte
fan Fabian,· ajutor de notar din
Ne.!.!re)ti.
Succesul deosebit al expoziţiei
de la Satu Mare îl îndemnă pe
prof. Aurei' Popp, în memoriul
adresat la 8 ianuarie 1926 primarului municipiului, să
propun<1 amenajarea unui
muzeu
etno!,!rafic aparte, alcătuit din obiecte provenite din cele 200 de
salt' ale judeţului. Anexează şi
un proiect de amenajare a
aceslui muzeu, cuprinzînd materiale referitoare la teritoriul judeţului, satele acestuia, străzile
din mediul rural, oamenii, portul,
ocupaţiile, alimentaţia,
obiceiurile>, casele,
curţile,
grădinile,
t'in,pia, pădurea, biserica, şcoa
la si cimitirul. Coordonarea lucrărilor de amenajare se făcea
ele către Biroul muzeului etnografie, înfiinţat în cadrul Pri-

22

măriei municipiului, după cum
reiese dintr-un document datat
d;n 9 februarie 1927. În fruntea acestui birou era numit G.
Torciai.
În cadrul acestui muzeu trebuia inclus, potrivit proiectului
întocmit de Popp Aurel, şi muzeul „Kolc.:sey". Prin anii 19391940 existau în municipiul nostrn două muzee: Muzeul
Prefe:::turii judeţului
Satu Mare,
după cum rezultă dintr-un studiu documentar privind realiză·
rile judeţului Satu Mare în perioJda interbelică.
După anul 1944, se fac noi demersuri şi eforturi de organizare a in~tituţiei muzeale, colecţii
le existente fiind amenajate în
„Casa cu ceas electr.ic'' din P-ţa
Libertăţii, avind ca director pe
profe:,orul Ligeti Lâszl6.
ln cursu.I anului 1958, autorităţi le locale îl însărcinează
pe
Aurel Popp cu amenajarea Muzeului raional şi orăşenesc. În
arest scop, pictorul va efectua o
călătorie de documentare la muzeele din Cluj, Alba Iulia, Aiud,
Sibiu şi Tîrgu Mureş. Proiectul
de amenajare e întocmit la 6
mai 1958. în observaţiile formulate pe marginea acestui proiect, Popp Aurel avea să menţioneze: „În muzeul nostru
va
trebui sublin'.at că românii din
judeţ şi îndeosebi locuitorii din
zona Oaşului sînt
descendenţii
celei mai \·echi şi civilizate populaţii <1utohtone de pe
teritoriul
României - dacii".
In anu1 19:-18, muzeu[ primeşte
d[1direa din p-ţa Libertăţii nr.
21, una clin cele mai reprezentative monumente de arhitectură
din municipiu, construrţie reali7ată în stil baroc şi
neogotic.
Clădi1·ea situată în Piap Libert(iţii, nr. 21, are o planimetrie
în forma literei „L" ele fap't, ea
este compusă din dou<\ corpuri
de clădiri diferite atît ca stil
arhitectcnic, cit ~i ca perioade

de construcţie. Pe locul respectiv, se afla înainte un edificiu
mai vechi, cu etaj şi portal de
intrare încadrat de un cerc, ce
aparţinPa cetfiţii Satu MarP. Baronul Vecsey va cumpiira în anul 1798 clădirea respectivă, care este realizat<i în stil
baroc
şi din care se mai pt1stre<1z1i un
corp ru un coridor deschis şi
arcade circulare, fiind
socotită
azi cea nrni \·eche clădire clin
ora'· Anul 1842, marrheaz[1 ricliC'area unui corp de clf1dire în
stil neogotic cu parter ~i etaj,
executat ciupii planurile constructorului-arhitect Szlân<ifi Daniel.
După restatÎrările ce au an1t loc
intre anii 19"7-1956, consemr.ăm
C:Jlte lucrări de restaurare ~i conser\'are din anul 1962. menite să
ducă )a consolidarea acestui \'aloros edifiriu arhitectural.
In
momentul de faţi"i. imobilu! situat în Piaţa Libertiiţii adiiposle~t~ serţia de artă a Muzeului
judeţean.

Peisajul muzeistic
sătmărean
\'a l'unoa~te în anul 1985
îmbog[1ţirPa zestrei sale Pdilitare.
Ne r<:>ferim aici la atribuirea ca
st•diu al Muzeului judeţean a imobilul'li sittnt în
bule\'ardul
Hepublicij nr. 21, de fapt cunoscut sub denumirea de Palatul
judeţean. Lucrările de rnnstrucţie au fost încheiate în
anul
1936, clădirea a fost
realizată
d•1p1i plan11rile ~i indicaţiile arhitectului G.P. Liteanu. Arhitectura acestei df1diri este rPalizatii în maniera ~colii româneşti
de arhitertuni sperifică clereniului aJ patrulea al secolului nostru. Se rc>mard1, la act'st edificiu cu două ni\'ele. linia dreaptă re allerneazt\ cu arcurile «emidrcu,lare ale ferestrelor clă
ditii care arliculeazil cele 'două
faţade (de pe B-duJ Republicii
şi Calea Traian).
Monumentalitatea clădirii este
accentuată
de un num<Yr de cinci coloane aclorsate faţadei principale. Ecii-

fi iul, care a st'l"Vit în perioada
interbelică ca sediu al Prefecturii judeţului, iar mai apoi al
organului judeţean de
stat, a
fost s··pui<; cu începere din 1986
unor ample lucrări de reparaţii
capitale, care au vizat atît exteriornl, dar mai ales
spaţiile
interioare; în acest sens menţio
năm faptul că interiorul
)Î-Cl
recăp:1tat a-;pectuJ său incipient.
Muzeul de pe
cursul superior al Som2)Ului devine, înrepînd cu, anul 1968. muzeu judeţean, cu secţii de arheologie-istorie, enografie ~i arm.
Clădi
rea clin P-ţa Libert{1ţii 21, adă
poste~te secţia de art{1, cu
un
bogat patrimoniu; ea a fost inaugurată şi ca secţie în anul 1969,
fiind apoi extinsă şi reamenajată
în anul 1984. Colectia ele arm
îşi are începuturile la sfîrşitul
secolului trecut. Din patrimoniul
ei menţionăm realizări plaslire
ale Şcolii austriece clin secolul
al XVIII-lea, ale Scolii românesti
din secolul al XtX-!ea, ale Şcoiii
maghiare de picturf1 clin secolul XIX, ale .5colii băimărene
ele la sfîrşitul secolului
trerut
':ii înr eputu! secolului nostru. Se
remarc;\ creaţiile artistului Aurel Popp, nume de rezonantă în
arta plastiqi româneasc:-1 · din
prima juiru\tate a secolului nostru, cele ale maestrului emerit
al artei Paul Erdiis, cele ale pictorilor lo:::ali: Ion Ţînţa'i, Andrei
Litteczky. Aurel Haiduc,
Toth
Gyula, precum si ale arli->ti lor
plasliri contempc;rani din 'satu
Mare sau din .il'deţ. La această
sumarii prezenlarf' a secţiei ele
11rtă, adău~{1m
c[1 la I ie
de
frunte se află creaţiile mae~trilor
artei române'iti contemporane :
Dumitru Ghiaţă, Henri Catar~i.
Alexandru Ciururen:::u, Ion Jalea, Aurel Ciupe, Ion Pacea, Ion
Gheorghiu, Ion Irimesru,
Yicla
Gheza şi alţii. La rîndurile dedicate secţiei ele arii\, se impune
menţionarea unei piese de im0
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portanţă

artistică şi documentarei ele valoare excepţională,
o
~eh iţă „Car cu boi",
aparţinînd
ilustrului pictor Nicolae Grigor. seu, intrată în
patrimoniul
muzeului în anul 1977; precum
".'i pictura „Casă Ia PL'\ie'iti" aparţinîncl aceluia~i artist.
Palatul judeţean,
Bulernrdul
Hepublicii 21, aciăposte-:;tc
secţiile de
arheologie-istorie şi etnografie. Patrimoniu) acestor secţii depă~e".'te cifra de 100.000 de
piese di ntrP rare o bună parte
el" valoarp deosebit[1, unele chiar
u·•!r-<1te. Colecţia ele arheologie
'e remarc[1 prin mărturiile arheologice aparţinînd epocii palcclitice (paleoliticul mijlociu şi
superior,
culturile:
musterian,
aurignacian şi gravettian). De o
v;tloare istorico-documentară sînt
apoi figp rile antropomorfe
(1-1
1
a număr) provenind clin
zona
Codru, localitatea Homorodu ele
SLis. Din epoca neolitică au fost
efectuate următoarele
descoperiri care relPvă fragmente
aute'.1ti:e a)p istorip[
comunităţi
lor umane ci in accast{1 perioaclă
în aceast[1 parte a ţării. Epoca
bronn1lui. dP fapt formarea
~i
dezvoltnr<'a civilizaţiei
lracice,
este bine reprezentat[1 prin multiple clescoperiri, atit a:;ez:iri, dt
'i rlc>ro?ite de unelte, arme si
podoabe, aceste vestigii aparţin
culturilor S11ci•1 ele Sus si Otom;rni. Se re111ar ·ă aici marea ase.,.arl' de la Culciu Ma1·e,
depozitele de bronzuri de la: DomCme,ti, Veli~.
BatarC'i,
Apa,
sau rle•coperirile izolate rlf'
la
S~tu Mare, Livada,
Sanislău,
Ptc. Civilizaţia fierului, cu ;im11elp ei perioade: Hallstatt si Latt':ne. prin numero;isele ei ;lescoperiri: asezări, tezaure monetare,
necropole. dovceleşle intensa locuire a zonPi de c<itre daco-geţi,
alături de c-are în a doua jumă
hte a sec-olului al JV-Jea î.e.n. se
vor a~eza celţii (menţio:iăm airi
o piesă-unic-al: coiful de la Ciu-
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meryti). Cele mai numeroase descoperiri din epoca fierului
au
fost efectuate prin
cercetările
sislematiee de la: Ciume"ti, Berea, Pi~colt, Dindeşti. Carei, Lazuri, Aci~. Andr'.d. Pentru perioad:i de maximă dezvoltare "i
înflorire a ciYilizaţiei
dacice,
menţionăm mai ales descoperirile de Ia Lazuri şi Aci~. Dac-ii
liberi
(sec. II-III e.n.)
sînt
foarte bine reprezentaţi: în acest
sen-; o puternică dovadă o constituie descopPririle de la: Medie,_u At>rit (loC"uinţe, 13 cuptoare
p2ntru ars vase),
Satu
Mare
(cuptoare pentru cer.amică), tezaurul de 876 mor.ede romane de
argint ('iec. I-III e.n.) de
la
Gh;ri<;a, etc. obiectele descoperite fie prin cerc-etări, fie izolat care se înscriu
cronologic
pe;·ioadei mileniului I al
erei
noastre, reprezintf1 concludente
mărturii
privind
continuitatea
daco-romanilor, iar mai apoi a
românilor în zom\.
Mărturiile
arheolcgice ale epocii
feudale,
documentele ele epoc·ă
păstrate, toate Ia un loc dovedesc continuitatea ~i
perenitatea
unei
străvechi civilizaţii, dezyoltarea
sucial-economică a ora"ului
"i
comila\ului Satu Mare în epoc-a
medievală. Nu lipsesc- mărturiile
privind strînsele legături
existente în evul mediu între cele
trei ţări române"ti (de exemplu,
prezenţa a numerm;i domni
"i
voieyozi din Moldova şi Tara
Românească pe meleagurile săt
mărene). Epoca modernă este ilustratf1 printr-o serie de materiale care aduc precizări de marc valoarp referitoare la
eve·
niment"le marcante ale sec-olului
treC"ut, lupta necurmată dusi1 de
poporul no'itru pentru realizarea
unPi societăţi umane,
pentru
realizarea marii Uniri - 1 Decembrie 1918. Perioada de după
Marea Unire, hi 1-(ăseştp reflectarea în colecţiile ele documente
.~i ziare ale vremii, care
fac-

rlovada unei intense activităţi economico-sociale, politice ':'i culturale, a luptei duse pentru menţinerea
independenţei şi suveranităţii, a integrităţii
teritoriale, împotriva dictatului de la
Viena, pentru eliberarea de sub
rlominaţia
fas~isto-horthystă.
Secţia de etnografie,
colecţii

le sale, constîncl clin: ceramicei,
textile, elemente de arhitectură
ţă răneetsră, mobilier rle interior
p0rt popular, imtalaţii
tehni~
ce, ic:oane pe lemn, etc., oferă
o imagine complexă a celor trei
zone etnografice ele interes din
judeţ: Ţara Oa5ului, Zona Codru şi Cîmpia Someşană. Se remarcă din bogata colecţie a secţiei de etnografie
exponatele ce
vizeaz;i rene,m.ita ceramic'.i
de
Vama (Oa)), portul popular din
Oaş şi Codru, lăzile de zestre,
o serie de elemente arhitecturale din ]emn etc.
La aniversarea
centenarului
său, M'.lzeul judeţean Satu M<1re se prezintă cu rezultate aprcc'abile, ca )i o instituţie de cultură care pe lîng;i
păstrarea,
resta 1Jrarea, conservarea şi îmbogăţirea patrimoniului
istoric
si artistic al meleagurilor de pe
Some;, are valenţe şi funcţii de
cercetare şi
cultural-educative.
Reţea11a

muzeistică

sătmăreană

este diversă, în acest sens un loc
însenmat îl o:upă unităţile muze;ile de la Carei
Negresti-Oas
Tăşnad, casele 1;1emorial~
d·~
la Apa şi Ady Enrlre, gospodă
ria ţărănească specifică zonei
Codru de la ChiFa (corn. IIomoroade), gospodăria din
zona
etnografică Someş de la
Pomi,
muzeul etnografic (de fapt
un
punct muzeistic) de la Scărişoara
(corn. Pişcoll),
precUJm şi
rezervaţiile arheologice de la Medie'u Aurit şi Lazuri.
Muzeul orăsenesc Carei,
înf" inţat în anul 19;)8, situat
pe
Bulevardul 25 Octombrie, nr. 1,
pe lingă preocupările
permanente legate de cercetarea )i

va:orificarea patrimoniului arheologico-istoric al zonei,
are
o bogată secţie si în
acelasi
timp colecţie de ~tiinţele naturi i,
care cuµrir.de materiale din flora şi fauna zonei Carei cu rarităţi din avifauna Cîmpiei Eriului ')i a fostei mla-:;tini Ecedea.
Ad[1Ugînd că muzeul careian se
află situat într-un castel a c[irei construcţie datează din anul
1482. Mai întîi o casă din piatră, la 1:>92 se construieşte
cetatea, iar apoi, între 1972-1793,
este edifi,,at castelul în stil baroc tirziu (cu refaceri ulterioare, ullima, în fond care se păs
trează şi astăzi, datează din
anul 189-l), în jurul căruia se întinde cea mai reprezentati\'ă rezervaţie de floră din
judeţl!l
Satu Mare - Parcul dendrologic,
ale cărei începuturi se situeaz{i
la sfîrşitul
secolului al XVIIiea (suprafaţa: 10,:l ha, cu 267
specii lemnoase exotice ~i inciigene, cu multe rarit{1ţi dendrologice).
Muzeul Tării 0<1şului din Negreşt'.-Ou') a fost înfiintat în anul 1972 si cuprinde ~xponate
de etnografie specifice (în imobilul sit~1ut în strada VL~toriei,
nr. 97), precum si Rezervatia de
arhitectură populară în a~r liber. amplasată. pe malul Turului (un număr de cinci gospodării
ţărăneşti, precum şi o bisnică
de lemn provenind din Iocalilatea Lec·hinţa, rlatîncl din secolul al XVIJ-Jea).
Expo7iţia de bază se remarcă
prin piese reprezentative ale reramicii de Vama, unelte de lemn
la munr-a cîmpului, ur.elte folosite la me')le)ugurile casnice (pive, teascuri, \'Îrtelniţe, războa
ie de ţesut), mobilier de interior (laviţe, lăzi de zestre, mese, scaune), textile populare, di!1
care se detaşează costumele ele
mire şi mireasă, care se definesc prin miiiestria cus{iturilor
o;i prin varietatea ]or cromatic Ct
0

inconfunclabilă.
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Muzeul orăşenesc Tăşnad, reorganizat intre anii 1977-1978,
1„1 are sediul în imobilul situat
în strada L<icră.mioarelor,
nr.
3-t. Colerţia acestei
institu~ii,
precum şi exponatele sale, sint
adăpostite într-un edificiu. monument de arhitectuni (curia Degenfeld, sec. XIX) 'ii
ref[ec-tă
eniluţia
istorică )i etnografică
a zonei piemontane Codru, din
sud-veslul judeţului Satu Mare.
Vestigiile arheologice,
descoperite prin săpături sau înlîmpl<itor, alit în perimetrul ora)ului
r·ît 'ii în împrejurimi, redau e\"oluţia socieliiţii omene'iti
de
aici, înc;epincl încă din
epoea
nC'olitică.

De valoare cleosebită sint apoi
materialele privitoare
la
lornl şi rolul breslelor
me-:;te„ugăre-:;ti existente la Tăşnad în
perioada medie\·ală )i de
început a celei moderne.
Epoca
secolului al XIX-iea marchează,
ca de altminteri
în
întreaga
Transilvanie, 'ii în zonă, înteţi
rea luptei românilor pentru emancipare 'ii unitate naţională,
ori în a"est sens, Tăşnadul şi
împrejurimile sale se situează la
Joc de frunte prin oamenii
şi
faptele sale.
Partea
dedicată
etnografiei
are ca iclee centrală ilustrarea
eelor mai frecvente ocupaţii ale localnici lor: agricultura, cultura plantelor, păstoritul, etc.
Colectia de ceramică si textile,
compieteazii imaginea unui mic,
dar cochel muzeu
Muzeu] oră'ienesc Tăşnad.
Casa memorială
Acly Endre
datează clin anul 1957 (din ace-

la-,i an, denumirea satului, Meprimeşte numele de Ad~
Enclre). În anul 197i, cu prilejul comemor<"irii a 100 de ani
de la na'iter.?a poetului,
casa
memorială, a unuia dintre
cei
mai de seamă poeţi ai literaturii maghiare şi un reprezentant
de frunte al liricii europene de
cenţiu,
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la sfir-:;itul secolului al XJX-Iea
si primele demă decenii ale secolului al XX-iea, a fost refă
rută nu numai ca edi[iciu
(în
fond două case) ci şi ca expoziţie. Cele două case,
ridicate
în ~tilul ţăninesr specific zonei
etnografice a văii Eriului, adă
postesc mobilier din
pPrioada
copilăriei lui Ad_,. Endre,
materiale originale şi fotodocumentare din viaţa 'ii creaţia poetului. Men\ioni1111 cit intre
cele
dou[1 n1se se afli"1 bustul poetului ridicat în anul 1977, operă
a scu1lptorului Iosif Fekete.
Casa memorial;i dr. Vasile Lucaciu se află siluatii în centrul
localiU1ţii J\pa. Ea a fost inaugurată in anul 1979. Casa
în
care s-a născut omul politic Vasile Lucaciu (1852-1922), militant de seamă pentru libertatea
şi unitatea naţională a românilor clin Transilvania, este o construcţie
specifică
arhitecturii
ţiirăne-:;ti
din valea Sume~ului,
cu 3 (trei) încăperi, pridvor deschis 'ii acoperi'i din paie.
în
cadrul ei sînt expuse mobilierul
vechi, autentic, piese legate de
interiorul etnografic specific zonei, acte, documente. cărţi, fotografii care vorbesc despre activitatea prodigioasă a marelui
tribun, al C:1rui ţel în agitata sa
viaţă se identifică Ia unison
cu
lupta românilor pentru
libertate 'ii dreptate, pentru realizarea Unirii. La un loc, exponatele Casei memoriale dr. Vasile
Lucaciu (în 1989, în curte
a
fost a~ezat bustul luptătorului),
oferii vizitatorului un prilej de
pios omagiu 'ii adincă cunoaşte
re a uneia dintre personalit<iţile
pentru care iubi rea de ţară i-a
fost ţf'l suprem.
La cele douii gospodării ţ[mi
ne~ti: Chilia ~i Pomi, precum )i
punctului muzeistic de la Scări
~oaru, reţelei muzeistice
sătmă
rene i se adaugă două obiective
de interes major, respectiv re-

zervaţiile arheologice „în
localit:1ţile Medie'iu

situ"
Aurit
şi Lazuri, unde în urma
cercetărilor :!rheologice au
fost
descoperite adevărate
ateliere
pentru ars vase aparţinîncl clarilor liberi (SE'C. li-IV
e.n.).
Cuptoarele darice de Ia Meclie')U
Aurit 'ii Lazuri. după dezvelirea
lor au fost conservate şi protejate în interiorul unor constructi i spe .'.iale, amenajate
astfel
incit pot fi vizitate 'ii, în acela'ii
timp, oferă vizitatorilor, publicuh1i larg, o imaginE'
veridică
cu pri\·ire la civilizaţia ~i istoria dacilor liberi din nord-vestul
României.
Activitatea instituţiei muzeale
sătmărE'ne privind
clE'pistarea,
conservarea şi protejarea
patrimoniului
arheologic-istoric,
etnografic·. artistic, ele ştiinţele
naturii eslE' în chip fE'ricit complE'tat de valorificarE'a ')tiinţifi
că a descoperirilor, a docun:ientelor clin diferite perioade. Inainte dE' prezentarea succintă a
publicaţiilor editate. ele
Muzeul
judeţean, adăugăm suprafa_ţa în
metri pătraţi de care
dispun
la ora actuală unităţile reţelei
muzeale s[1tmărene.
Muzeul juclE'ţean Satu Mare :
2.344 m2, Muzeul oră~enesc Carei 1.318 m~; Muzeul Ţării Oaşuhi (imobilul din strada Victoriei, şi Rezervaţia de arhitectură populară): 2.842 m~ şi Muzeul
or[1,enesc Tăşnad cu o suprafaţă de 20!1 m 2 .
Rezultatele cercetărilor,
din
toate domeniile de activitate, ale muzeului s[1tmărean, au fost
şi sînt concretizate în numeroase studii şi articole publicate atît în ţară cit 'ii în străin<itate.
E\'ident, celE' mai mUltE' studii
au \'ăzut lumina tiparului
în
publicaţia editată ele
muzeul
judeţean
„Satu Mare - Studii
şi Comunicări", sau în publicaţii independente sub egida aceleiaşi instituţii.
Menţionăm mai
clin

jos lista publicaţiilor, începînd
cu revista „Satu Mare - Studii
)i comunicări".
„Satu Mare - Studii şi comunicări"
(arheologie-istorie-etnografie - ştiinţele naturii
muzeo.l(rafie),
voi. I,
Oradea,
1969; \'Ol. II, Satu Mare, 1972;
voi. III, Oradea, 1975; voi. IV,
Oradea 1980; voi. V-VI, 19811982; voi. VII-VIII,
Oradea,
1986-1987. In afara
lucrărilor
întormitc de specialiştii muzeului, în pa.~inile revistei se regăsesc numero'ii C'Oli1boratori cu
vastă
experienţil
de la diferite
muzee cli-n ţară, sau din cadrul
Institutelor ~i Universităţilor de
la Cluj-Napo~·a. Bucureşti, Ia~i.
Aminteam mai sus că în afara materialelor cuprinse
în
revista „Satu Mare Studii
şi comunicări" (voi. IX-X,
se
află sub tipar), au
apărut ptr
blicaţii de caracter independent.
Lista lor este următoara:
-Sever Dumitra'icll - Tiberiu
Bader, Aşezarea dacilor
liberi
de la Mcdîcşul Aurit (I), Oradea,
1967, :i4, P. + XXII planşe.
- Tiberiu Bader, Descoperiri
monetare în Cîmpia Sătmăreană,
Baia Mare, 1967, 1:1 p.
- Viorica Bilţ Ursu, Domni
şi vo'cvozi români pc
meleagurile sătmărenc, Baia Mare, 1969,
8 p. + 6 fig.
.
- Muzeul judeţean Satu Mare
(ghid), Oradea, 197!1.
- Iudita Erdăs, Aurel Popp
(I 979-1960
catalog),
Oracle a,
1979.
- Tiberiu Bader - Gheorghe
Laz'n. Mărturii arheologice din
judeţul Satu Mare, Satu
Mare,
1980, 30 p. + 53 fig.
Tezaure mon-:tare din judeţul Satu Marc, Oradea, 1968.
- Muzeul orăşenesc Carci,
Oradea. 1980.
- Elena Bi1rnuţiu, Cartea veche românească din sec. XVIII
în judeţul Satu Mare, Catalog de
expoziţie, Satu Mare, 1980.
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ţa~.

Adalbert Szilagyi, Ion
Satu Mare, 1980.

Ţîn
şură

Lucian CtKuiet, Porţile de
din zona Codru,
Oradea,

1982.

*
mncturile ele mai sus, cu tot
cara;-tE'rul sumar al lor, au încercat sl'niţarea CtctiYit<iţii
ele
cercetare, ele îmbogăţire ~i consen·;ire a patrimoniului ctesrn~u
ral[t de instituţia
muzeală
săt
mărean{\ aflată al'Um în pragul
aniversării centenarului
existenţei sale, aclivitatPa menită
să
ducă la u cunoa~tere veridicii a
fr{unîntatei istorii a ac-estor Jocuri, a comorilor ei artistice ~i
a frumusetilor etnografice; spel'ialistii ei· obligir.ctu-se s<i ridice
la cc;te valori<'e superioare t'forturile în:1intaşilor, pentru
că
a ... a cum s-a consemnat, istoria
ri·a r{\mîne „magistra vitae".

28

BIHUGRAHE SELECTIV A
- Arhivele Statului Satu Mare. Colecţia de documente
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NORD- VESTUL ROMÂNIEI
DE-A LUNOUL VEACURILOR
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CONSIDERATU ASUPRA ENEOLITICULUI
SI Â PERIOADEI DE TRANZITIE
LA EPOCA BRONZULUi'îN NORD-VESTUL ROMAN.IEI
Neta

Epoca eneolitict1 sau a cuprului ~i perioada ele tranziţie la
epo;·a bronzului reprezintă o etapă istorică relativ frămîntată
şi complexă datorită atit
fenomenelor economice şi sociale noi,
generate de apariţia şi dez\'oltarea metalurgiei a1·amei,
cit ~i
a influenţelor etno-culturale sudice si mai ales n\săritene.
în
locul 'marilor comunitiiţi specifice neolit;cului mijloriu şi tîrziu, se produce o fragmentare
culturală ~i zonală care
dure
la apariţia unor noi cercuri şi
orizonturi culturale,
accentuîndu-se astfel ~i mai mult complexitatea fenomenelor din perioade:e în discuţie.
În acest context,
încercăm
schiţarea eîtor\'a probleme ~pe
cifice epocii, din nord-\'e~tul României, şi cu deosebire din judeţul Satu Mare. Menţionăm că
nu toatp aspectele
legale
de
geneza şi evoluţia eneoliticului
şi a perioadei de tranziţie
la
epoca bronzului au putut fi sesizate şi elucidate
multumilor
datorită lipsei
cercetări'ior sis~
tematice din zonă cit şi a oublicării sporadice .5i fragmentare a materialelor
descoperite
cu ani în urmă. Cu puţine excepţii, majoritatea
informaţiilor
priYind •Keste perioade, de pe
teritoriul judeţului Satu Mare
provin din descoperiri inciden~
tale, cercetări de teren ori clin
săpături ce vizau alte epoci.
Cercetările
arheologice
din
ultimele două derenii în nordvestul României, inclusiv în judeţu! Satu Mare, au adus noi
contribuţii la cunoaşterea
evo-
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lerco~an

luţiei comunităţilor
eneolitice.
Prin noţiunea de eneolitic,
ne
refrim, în această zonă la culturile Tiszapo!gcir şi Bodrogkeresztur, în dezvoltarea cărora
au
pulul fi sesizate aici, mai ales
tipologic, cite două faze de eyoluţie iar pentru perioada ele
tranziţie la epoca bronzului, orizontul CernaYochi III Bolerc'1z, sesizat nu de mult ele I.
Nemeti în trei puncte din jurul
Careiului, precum si
culturile
Baden si
Coţofeni acestea
ronstituind de fapt
substratul
cult<•ral al bronzului tracic din
norJ-vestul României.
Cultura Tiszapolgar, fiind considcrntă de unii cercetători,
a
treia faz{t a marelui
complex
cultural Tisa, acoper:"1 un spaţiu
larg cuprinzînd Cîmpia Tisei, zone din Sloval'ia esti · ă, din Jugasla\·ia, Banatul, Crişana,
o
man• parte a Transil,·aniei
~i
nord-,·estul Homâniei, cu excep1ia Maramureşului.
Consensul
unanim a) cercetătorilor cu privire la originea, dezYoltarea ~i
răsphdirea acPstei culturi,
ca
rezultat a] unui proces
eYolutiv ~i îndelungat, din fondul local al neoliticului !irziu a fost
confirmat de desroperirile
de
la Suplacu de Barrău (BH), Zt1uan (SJ) ~i Iclod (CJ). In judeţul Satu Mare, I. Nemeti
remarcf1 faptul că în şase cazuri
din jurul Careiului (Supu,ru de
Jos, Căpleni, Cămin, Carei „Bobald" I, II şi VIII) lingă des_
coperirile datînd din faza tîrzie a grupului Pişcolt ~i
din
neoliticul tîrziu, dar în nici un
caz suprap:.rnindu-Je, se găsesc

aşezări Tiszapolg<ir.
Acesuccesiune cronologică se
remarcă şi în a-:;ezarea de
la
Apa, dar mai ales în cea ele la
Dumbrava (SM), unde în două
secţiuni din zone diferite (S I/
1987 ~i S IV /1989) a putut fi surprinsă stratigrafic e\·oluţia: Tisa II (Ilerpăly) - Tiszapolgăr.
Numărul relati\' mare de cte~
coperiri aparţinînd culturii Tiszapolgar în nord-vestul României (între
Crişul Repede
)i
Munţii Oa~ului) în total df'
6'.l - (2:l în Bihor, 14 în Sălaj,
1 în Maramure~ şi 2:J în
Sat1;
Mare), şi mai ales concentrart'a
majorităţii
acestora între Bar- ·
cău ~i Crasna, ne îndreptăţesc
s{1 presupunem că această zonă
constituie o regiune cte gt'neză a
culturii.
A~ezările Tiszapolgâr sînt amplasate în zonele de dmpie şi
ele deal, în general [Jt' terasele
joase ale cursurilor de apă, sînt
deschise şi nefortificate, au dimensiuni mici si un strat de cultură subţire _:_ ce reflectă lor·uiri de scurtă durată specifice
stilului de \'iaţă p{1storesc. Locuinţele sînt actîncite în
pă
mint, dar
există
~i locuinţe
mari cte s11prafaţă, cu platforme
ciP lut ars (Suplacu de Barcău).
Lipsesc, deocamdată, din această zonă
necropolele, obser\'a\iile asupra rit11lui
funerar
din această perioadă · pro\'enincl
clin descoperirea a· clouă
morminte la Simian si Santăul Mic
(BH), prec.um si c:Îin alte descoperiri întimplătoare.
Probleme ale e\'oluţiei şi cronolo.l.(iPi culturii în această zonă
au putut fi sesizate numai pt:>
ba/a analizei materialului C'eramic. Astfel, pe lingă descoperirile deja clin jurul Careiului.
a~ezarea de la Tiream, după aspectul tisoid al pastPi
precum
.-:-i a lipsei cliferl'nţiPrilor tipologice faţă ele grupurile anterioa-

mici
iaşi

re pare să reprezinte o fază. timpurie a culturii, ca de altfel şi
aşezările de la
Iclod,
Zăuian,
Suplacu ele Barcău şi Dumbrava.
ln aceast;''i fază pasta \'aselor este roşiatică, cărămizie sau găl
buie ,tipurile ceramice se rontinuă clin perioadele
anterioare şi apar ornamentele plastice pecifice
(proeminenţele „cioc de pasăre·', perforate parţial sau total).
într-o a doua etapă,
pasta
este de culoare cenu~ie sau brună, bine netezită şi lustruită, iar
ca forme predomină cupele cu
piC'ior înalt sau scund, cu perforaţii rotunde sau ovale.
Tot
acum apare derorul prin imprimare. Din aceasttl fază datează
descop:o.ririle mai verhi de la
\'alea lui Mih;ii (BH) şi cele recente de la Carei - „Cozard" şi
Dumbrava (SM).
Din p<icate, lipsa cercetărilor
sistematice nu permite observaţii mai rele\'antP în e\·idenţie
rea fazelor evolutive ale culturii Tiszapolgăr în această zonă,
ceramica rămînînd
argumentul
principal în cronologie.
Ornamentaţia este în genera] rigidă
şi săracă, constînd clin ornamente plastice
proeminenţe l'ioc - dispuse pe mai
multe
rînduri pe corpul \'aselor,
ce
par o indica o faz{1 mai timpurie si impresiunile de formă rotundă dispuse grupat în motive
geometrice (triunghiuri ~i romburi), care apar într-o fază tîrzie - motivistiui c·e se ctez\'o[tă
mai departe în cultura Bodrogkereszlur. Se remarcă, în acela-:;i timp, o tipologie unitară a
ceramic ii,
pri'ncipalele
forme
fiind: p;1harele,
slrăchinile
şi
ca,.,troanele,
,·asell•
borcan ~i
cupelp cu picior
perforat
aceste forme regăsindu-se
pe
întregul areal al rulturii Tiszapolgar.
În pri\·inţa uneltelor,
comuni lăţi le
Tiszapolgc'ir
continuă
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prelucrarea pietrei. Pe lîng:1 uneltele cunosc'.Ute din neoliticul
mijlo~iu şi tîrziu acum apar topoarele de luptă din piatră „Jefuită, descoperite în 8 localităţi
din nord-vestul României (două
exemp:are la Dumbrava).
clin
păcate fără context
arheologic
si observaţii sigure. Ca o caracteristică a descoperirilor clin această zonă se remarcă ':'i prelucrarea ~i folosirea, în continuare, a microlilelor din silex
şi
mai ales d'n obsidiană,
fenomen ce se contir.uă şi în perioacle:e următoare, pînă în epoca bronzului timpuriu.
Preluicrarea aramei este o realitate binecunoscută în această
regiune. Cercet:1torul Gh. Lazarovici remarcă în mod deosebit
numeroasele variante ale
topoarelor de aramă de tipurile:
Jaszladany cu variantele:
Şin
cai (Tarcea), Orşova (Cubulcut),
Petreîti (Tarrea şi
Săcuieni),
Tîrnăveni (Supuru de Jos
şi
Zăua!l) lip lara (la Oradea
şi Săcuieni), tip Mezi:ikeresztes
(la Tarcea), tio Ha!ic (Oradea),
tip Szekely şi Nadudvar (la Să
cuieni şi Sălacea). Completînd
ser'.a a-·estor -;emnificative descoperiri cu alte 19 din Sălaj şi
11 din Bihor pr?cum ~i cu cele
ele la Pir, Livada, Carei ~i Satu Mare, se poate întregi imaginea despre intensitatea cuprului îri nord-ve-;tul României.
Cultura Bodrogkeresztur a
luat na~tere pe un fond
local
T'szapolgar, la care se adaugă
influente sqd-est
europene si
elemente culturale din interio_
ru1 arcdui carpatic şi clin vest.
Cercetătorul M. Rusu consideră
această cultură ca ultima fază
(a IV-a) a culturii Tisa. Purtătorii culturii
Bodrogkeresztur
tr[1ies'.~ în comunităţi mici care-şi
schimbă mereu locul, instabilitatea accentuîndu-se în
comparaţie cu perioada anterioară.
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De rc>marcat raritatea aşezărilor
aces:ei culturi,
cercelătorul P.
Palay explicincl fenomenul prin
caracterul
preponderent
păs
toresc al \"ieţii economice a comunită.ţilor.

Majoritatea materialelor arheologLe clin această zonă, aparţinin:l culturii
Bodroh'resztur
pro\·in din descoperiri incidentale şi se leagă, în general, de
ob'ecte de aramă ':'i de aur. În
ultimul timp, I. Nemeti a
pus
în circuitul ~tiinţific o scrie de
descoperiri din jurul Careiului
care alături de necropola de Ia
Ciume~ti I li completează
seria
· de descoperiri specifice acestei
cuHuri. Astfel au fost cercetate
parţial cin:i aşezliri: două
la
Căpleni, punctele „A" ':'i „H" 'ii
cite una la Carei - „Staţia ele
epurare", Cămin „Podul Crasnei"
.<;i Vezendiu. Faptul indică o intensitate de locuire cu
totul
deosebită, 'necunoscută în întregu) areal al culturii, precum ':'i
douii descoperiri
funerare izolate: Ia Cămin „Malul Crasnei"
si Hotoan. precum şi o necroporn plană de inhumaţie, clin care
au fost dezvelite 9 morminte în
poziţie C'hircită. conţinînd
un
bo~at inventar funerar la Cf1min „Podul Crasnei".
Formele ceramice sînt: „oala
de lapte", vasuJ-bor,'an. „ghivel'Î
de flori", cupa cu picior înalt
':'i perforc1t, \'asul globular cu gît
cilinclr:c decorate cu
ormr
mente plastice (torţi şi butoni)
si cu motive tt?xtile, linii incizate şi alveole
mici - găsite
alit în a<;ezări cit şi necropole.
si care ronstituie tipuri
spet:ifice culturii Bodrogkeresztur.
Analizincl materialele clin zona Careiului, se pot evidenţia
două etape,
sesizabile mai mult
tipologil·, î·~ evoluţia
acestei
culturi. Dintr-o etapă timpurie
datează a'iezarea de la
Cămin
„Podul Crasnei" şi necropolele
de Ia Ciimin ':'i Ciumeşti III, de'ii

ace..., te

( JesC'operiri

nu se

diret·t ele element1' tîrzii

:er1~-~-t"l

Ti,z;?-

p0Jgt_'1r. idr din fz1za fina!~1 dateilzc.""t il)·-·/arl'a de la Carl'i
„S::1ţ;a de epurare". Menţion;im
ct'1 în aC"eia;i 111icro-zon{1 au fw't
i~lenlifi:a~e in apropiere
nume-

Ti"'izapol.!.Hlr, dai'
în nici unul din cazuri <!C"?,\e<t

roasr• a':'e:-:.-1ri

n·.1 sînt suprapuse ele
ao;;t·zi1ri
Bodr .·g:k~~resztUr.
Ooi<:'c\eL, din jJi<1tri1 sî:it
J"l·prezenla L· nni alt's prin Yîrf?i:·i
de S'h!eli din obsidianft,
iame
-;i cuţill' clin ..,;lP:-.: ".'i au fost
g-'t.sile 'n morminlP.
Prelucrarea <1r:unei aLnge o
1n:1xi:l1<i
dez\·o~t·1re îr1 aceilstă
cu1tl1:i"!,
iar o\Jit'c·tele din dUi", cl~şi n?re,
sint bine reprezenlatp în norriye;;tul Homâniei prin descopt'riri'.e de la Moigra~I. Oradea
".'i
C<-!in:n.

Tre ·erl:'a de Li 0·:wolitic
'a
ele tnm·1.iţic si la Ppoca bronzului se rPalizl'aZ{1 printr-t?n vast proces ele unifil'<??"P,
în care un rol deosebit îl c'.rl'
orizont?1[ Cernavodă lll Boler<'1z. Pe baza matnrinlelor cl?scoperite în jurul Careiului
de
I. Nen:eti trecerl°a de la cel?
mai t r;ii' descoperiri
Pneol:tice clin zonă - nntrialeh' no"t
Bodrogkeresztur de tip Hunyadi-halom,
nmoscut::- la Carei:
...'::;t·.1ţia de epura!'f"' ~i cele mai
timpurii materiale Baden (faza
B) de la Ciume;li IV b, Bi>rea
XI I l si V il';<!cl „Lutărie" se fae~'
pri'1 de,roperirilP de lip CernaYod{1 IJI - Boleraz de la Că_
min .,Maltil Crasnci",
Cămin,
„Pccbl Crasnei" 'ii Carei
„Drumu] Căminului".
Dor·umenlare;1
perioadei Barlen A, prin clcscopi>ririle
de
tip C'ernrn·od:1 JII --- Boleraz din
jurui Careiuiui. rnmpleteaz;\ informaţiile priYind
e\·oJuţia
>i
cronologia t:Ult:irii Baclen în Românii, modificind 'ii teza clup'1
rare regiunile .base ele cîmpie
coţofenizate mai
întîi în faza
peri~:acia

din

nord-n~-.tnl

1i!i·ii a:· fi fo-,t
apoi barl~'ni:.-ate.
Cw1~a:·tul dintre
triburile Baden ~i Co\ofeni. vednP, contemporane >;i a\"incl aecla-;i substrat
t:ultural >;i acel<?si proces
de
genezii are loc începîncl cu Liza a doua (Baclen B sfîrsit Cotofeni 'I c)
în zona
de interferenţ<i cîmpie-piemont (lTnimăt,
Cehăluţ,
Sălacea),
.ori
de-a lungu I cursuri lor de a o~::
Criş, Barcău, Eriu, Crasna şi Someş, cu precădere în z:m:1 infr·rioa~ă (Oradea,
Moftinu
M:«,
Gh ii vaci).
Cull:.1ra Baden - cultun\ Cl'nlral puropPanf1 - Pste bine cnnnsnltă si rppreze:ilat'1 în nordYe~t •I Homâniei prin 27 ele puncte arhe:)]ogice clesco;Jc1·ile
în
21 ele io:.'alitftţi. .-\•wdirilC' sint
sit·_,at? ir. zonele ele cimpie _io:1să, pe te:·enurile aflate în apnipierea apelor şi pe el unde
. !t'
nisip ale C'împi~i Nirului. Sint
osezan 1111C'I nl'forlifieat? si ;rn
d~1nit't -;1 urtiL Dalele elesp1:e lnC'Jint~ sint siira"e în zonii (Vc•lea l~1i :Ylihai. Sa':'lislău III) fiinrl
folosite eo:ibe, locuinţe de si:prafaţ:i, ele miC'i dimensiuni, eu
Yelre ele foc -:;i cu gropi men:,_iere în aprop'erP. Nu au fn~i
descop<· rile nl':Topuil' sau morCoţofeni

I)

şi

m i i·:t<' .

Cele mai t'mpurii dpscopp··iri
Ba:leri ,.cla~ic" ciin zonf1 dat!';iz{1 de la sfî:·~itul fazei B.
la
Ben•a XIII, Ciume>ti IV b
~i
\'ăsael
„Li:t;iric-". Din perioad;1
mijloc·e lBaden C) claleaz:i cele
ffi'li multe dl'scoperiri, mai reprezenL1ti\'e f;ind: B?rea I a-b,
C;1rei,
Cl•hi"1luţ,
Ciumeşti III,
Mnflinu Mie, S:misl.iu III
si
Săhcea, iar e>lapa tirzie
rnprinde des ·op2ririle de la \"alea lui
~.1ihai, Voievozi.
~i m<ii
ales
Pi,co:t.
Di-:i ult'ma faz[1 de cYoluţiP
a culturii Coţofeni (III) din <l
-ceastci zoni1 sînt cle~coperirile de
la Oradea „Saka" (a5ezare)
)i

3.3

~.!pC:ic>Ş'J
Aurit (111orn1inle
de
; llCillPra\Ît').
Culiuriil' Badt>n ':'Î
Co\ofeni
'(•I' contri lJt,,i fie ':'Î indirt'l'L la

:1paritia pri111"1or rnanif;•<;.1ri ak
brnn·~ului ti111puriu în I\-\' Ho111[111iei.
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EPOCA BRONZULUI
TN NORD-VESTUL ROMANIEI
Petre Roman - Ioan Nemeti

Fondul perioildci de tranziţie
- :.:u pul\'1-r.ic'-' r;-1d;lcini in eneo1iti('lll lornl Pste l'on~lituit.
in inll'l'dga zonii cip vcsl a ţi\
ri i, de înlrepălrunclered a clou{1
m;iri complexe: Haden ~i Coţo
reni (Homan, Nemeti 1978). In
paralel, evoluţia lor se desfoşoa
rf1 pma )a începutul faz('i Coţo
reni III (dupi1 III a
cînd e-

n

„;,

'isll'n\a ni1~111·ii B.iden pcli'<'
incetL·ze.
Ce anumL' ii pro\'Ol':1t ace-,\ ;1pus'! inni de la sfîrşitul fazei
Coţofl'ni I, triburile al'esll'i cuJlll'l'i pierd, în fil\'Oarea c"lor GJina şi Schnekc·nberg, întinst' \prilorii ale arealului lor n1'><iri\Pan. Toi alunei, la limita sudic{1
a leritorilui biltlt>noid începe s<i

-;e cristalizc>ze un nou sti i: ~PI
Kostolac.
Jn cursul fazei Coţofrni II ~i
Badcn tindi, presiunea din est
si sud a crescut făcînd Cil aria
i°:eloT două tipuri de civili7.<1ţii
s{i se n~stringă.
in complexe Baden tîrzii, din
.Slovacia r(1s{1riteană (Hajek 19fi I.
fi5), estul Ungariei şi nord-vestul
Homâniei
sînt semnalate vast'
întregi !;>i fragml'ntare ornamentcite prin
impresiuni de ':'nur.
O altă realitate, demnă de analizai, t"'te dl'scoperirea de c;itre I.
Emiidi, a unor complexe cu cerami 11 'nun'lti1 în unele
peş
tl·ri (lgri.\a 'ii Izbincliş) clin Bihor
si1 formeze~ oare astfel ele desC">IJCri ri un orizont cronologic şi
o · „uniune" culturală - împreun;'! cu cele ale grupului Jigodin
din e.stul Transilvanei şi cu tJie
Pllrl{1lorilor mormintelor tuna1i«n"{' est-slovace - care să fie
nhpunzăloare, parţial sau decisiv
de' oprirt>a t'H>iuţiei culturii Bac!Pn?
Nu este de fel exclus ca, ilup<'i
o primă etapă a fazei Coţofeni
III, parten de norei a Transilva:
niei (cu pPnelr<ii·i P-' .Some~ ':''
Crişul RPpede) să f! fost afecta1:·1 de• an•l;i~i fenonwn etnontlttr
ral.
LJaC'{1 aYem in ,-edcre
relaDomony (Ungaria: Kcilicz J9f>B,
:l!ll) ca -;i
constatt1rile dt'
la
Dcrncn.' (Un.t;aria: Calicz 19611,
pi. 4/1, 2, ll) Pst•' de admis 61
proc-es·1l de :·onstituire, pP fonrlul Badl'n, a grupului Mako a
început in cur~ul fazei Coţofeni
l ll, p\'0:11\ ia sa continuînct ':'i di.:.p'1 ince1area "ulturii Coţof'en1,
în pa· al(•! cu Vinkovei - Somogyviir şi 1lltimH fazii (I\.) a <ult;1r".i Glina.
ln e,tt:l l!omâniPi
cris\aliz;;rea prinPlor <'lllturi ale p;)qcii
brDnz11lui s2 faC't\ a)adar,
1··1il i
iîrziu deC'it în Muntenia
trl~U1 '.~i c"t!!j
Trt1nsil,·aniei c..;j
ej(. i.,int de i1t:·ibuit r-:ntpf'lor :\•L'.1

k6 şi Roşia.
Descoperirile de tip Maki> apar îndeosebi în zonele de joasă altitudine
(Cîmpia
Ct:·ei:
Pbcolt, Valea lui Mihai, Bert>a;
Cimµia Aradului: Zimandul Nou,
Periam) iar cele de tip HtY1 ia
în ţinuturi montane.
Purtătorii cullurii Mak6 prartici'1, si în nord-vestul
Homfiniei, · in:.:ineraţia.
Astfel,
la
Pi')t'Ol~ (Nt'meti
1979)
urne1,„
c;1 sau f{Lr{1 l·apa<. unui
grt? ;)
de ş;.iptp morminte, cu oase calcinat.::-, sp afundc.·1 sau secţjon~H
z.i s:ratul a~ezf1rii
Bacten tîrzit'. 1.Jn mor;,,înt de incinNa\i<'
Mak6 cunoaştem :~i de la V:!lf'a
lui Mihai (llc)')ka 1928 - :12).
.S;Jre denst•birC' de perioada ar.ll'rioari1, mobi1itc1tea
comuniti1ţilor p<irc ;1 .~e fi accPntuat, aqfel incit doar complexe „c11:·:1te" a~emenea celu·i de Id Pi')Ct1' t
do\'edesc exhtenţa, în succp,junea culturală a zonei, a u·nei (sau
unor) etctpt> de tip :Mak6.
în paralPI vu Mako, purt[1torii grupului cultura] Ho-:;ia (Homan, 1977; idem 1984;
Emuc!1,
1985; Halasi, G;ibor 1985;
Homan, Nemeii 1986) practicau inhumaţia mai curînd depune
rea cadan·elor în P<''iteri -:.i 1·ci·
\'erne. în inn'n\;11"11 acPstora
(compu-; din vasp dar ')i podoab~· sau unellP) sînt şi
elememe
(ciini eu toarl{1 şi 111·echiuşe P<'
11m~·ir) îr.tîlnit:.
cll'opotrivă. Îl\
comp'.e'e Makci din Ungaria „;
S!on1,_·ia (dar ~i acolo în a~u
C'iere cu morminte „străine" tl•'
înhuma'.i~). cci -:;i în descoperiri
Coţofeni tf17ii, Vucedol
tîrz;i,
Ji,i:;odin, Vinkovci-.Somogyqir ,;
mormin'.e-cist;i din nordul Mun
ten'ei Cl'ntrale. Se actaug{1 ti
pmi de rastrnane
şi oale
cu
1or\i tubulure sub margine, ca·
racterislicc printre descoperiri :e
Makc'J, pe care Ie relntîl'nim .'I
în unele complexe ale grupulul
lfo'iia (pe~tPra
C{tViţea) sau în
p::.)tt>ra Ig-riţa. în aL·eastil
r~in
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urm<"i în a'iociere cu
materiale
găsesc
bune- analogii
la Leliceni în estul Trar.siln1n ici. HezuW\, din aceste constat;\ri, c;-1 prcwe·ml de constituire a
unor manifest{1ri cultl!rnle spe!'itil'e epocii bronzului dl"e loc,
în \"eslu I ţ{1rii. în Lr-o perioac.J[i
cinci comunil{1ţi](, Coţo[l"ni (din
fa::-a a I li-a) continuau s<\ e\·olueze în interiorul
Transiln1niei (r;e MurP~ ~i la sud de riu.
în partea esticâ a munţilor Apuseni) ~i u parte a OIL('niPi,
î11
timp ce la est se manifesta
deosebit de dinamic frontul
Jigorlin Schm•ckPnbt•rg B Glina (faza iii), iar la sud C"el
Ko"<tolaC" final - \'ucedol.
l;lterior, din Cîmpia
Carl'iulL!i n<' sint nmo-;cutp ~i bogate
re,turi atribuite, iniţial, gruput1:i Nyrse.g (Ka; s6 19î2) iar mai
apoi „culturii Nir" (Haden, I9ill,
20). Prezl'nţa unor
Pit•mente clP
caracter VucPdol Zok (chia1·
dat·{1 Ple aparţin unPi
periciade post-vucedoliene)
într-o zonj îndl'pf1r«1t{1 de aria
clasicii
a ace;;tei culturi sp claloreaz[1,
după toate probnbililâ\ilc-'.
depla,ării spre rurd a unor
c·omunitfiţi dP acest tip,
deten11in«t{1 de presiunea la care
au
fost supusp de C"{1lre
purtf1torii
:nurmintelor l;1111na Urzii şi
<ii
complexului Glinn -- Schne!'kPnbN.g afla\i în mi')cw·p 'pre• \'Pst
>i 'ud-ye,t.
Des. opcririle din
norrh·p,tul
ţ;\rii, cuprinse în noţiuni!v
de
„Nyirse~!'', „J\TirH,
µrov!n
din
<tst'zf1ri sau morminll· dl' inC"i1wrn\i0 si C"onsla 1 din cern1nic{1 orna111er.tali1 în pntru moduri (l{om<tn, 198-i, :!fi9): I. prin inl'izie.
2 prin scrijl'lituri, :i. prin i1n1~re,iuni de
for111{1 triunghiula;.,-,, 4. prin imprimf1ri textill'. În
complexe inl'hise
11.,cx:iPrea celor pc1t,ru
c·at~·gorii
c0ramice
e'te îns{1 difrritrt. Astfel, categoria a 4-a (cu impresiuni text:h') nu aparl' niciodaUi
împr;:w
ct:~c-~i
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nă cu 1 ':ii '.!.
Categoriile J-:!
si mai puţin J au fost integrate fazei Beret1 a culturii
Ni1·,
iar l'ategoria ;J, asociată C"U
:!,
fazl•i .Sanislău a aceleiasi
culturi (Bader 19îH, :ltl: 198:!,
29:
fig. :l-4 pl'n tru faza I si
fig.
5--6 pentru faza
II).
O analiz{1 atrmf1 d clcscopl'l'irilor „culturii Nir" ne arată urmi1toarele: ·
Frngn;enle cPramice cu ornamente excizat2 ~i încrustate c.i
alb au ie~it Ja iYeali1 pe t::-ritoriul comunei .Sanisl;\u (dl' care
~iparţin si satele Berea si Ciuni:•.')ti) si, rPl'enl. la
Moftinu
M!C" (de.,coperire l. Nenwti). Cu
mici excepţii (Bader, I 97a.
pi.
!\' /t, 2, 4-tO: nici rl'stul, oPcit., pi. \---\'!, prezintâ un material am2slPcat, chiar din mai
multe culturi: Nir, HadPn, bronz
clasic: vezi, spre exemp:u, oP.
cit„ pi. \'), cele mai multe sînt
culese în L:.rma 1>nor Cl'rC"etiiri
dP suprafaţei (Kac,c) l 9î2,
fi_g.
1-4). Cu toalp aceslea, ele par
a ilustra douf1 etape tipologiC"c:
într-o prim<\ eta~ni (pe care o
numim Nir I a) an'm de-a f;1c·e c·u ornanwnte exeizate
rl0
aut«:>.1tic{1 tradiţie Vuccdol, eupă indiYidu;ilizată mai <lles pr;n
d«:>s o;)eriri de pe teritoriul Un,garic i (el(' lipul
CP 1or de
la
Tisza\·as\-{tri - PaptPlekh<'it: !(;1·lic:t. 19611. pi. X\'lll/1-:J, 6-1-l:
XIX: Paszab-HorclozodiiW:
OP.
cit., pi. XXI. XXII /1-6 s.a.m.d.)
,;i a dou<1 (Nir I li) cinci ornallll'nlul e:-..c·izat se combin::1
cu
impre.-;iuni
triunghiular!.'
exc ·
cutdtE' în lung11l unei linii incizate, tendin\{1 Ct• <m11nţ{1 tn>cprl'a la onr1ment<1rea
"<pecifiC"t1.
ultl'rior, numai fazei Sanisl[:u a
c111Lurii Nir. ln acL'Sl f<>I. o dpri,·are a ol{u·ipi fazei
Sanislf111
din ac·ea '' fazei Berea nu
întîmpin{1 ni<"i o dificullate ~i nici
1111
pres11punP o perioad{1
îndl'lunuat;\ de timp. Nu
at·ela'.;i
lucru ~e po>11„ s1nmt•
despre

u c:er'n1re a etapei I a culturii
din descoperirile de tip
~\I.1k6 d<• la Pi~colt,
considerat•! dC' Bader (1982, 27) drept o
,,\"orr.clPr Fruhpha~e dPr Nir Kulltu···. Etapa I a culturii core.~punctP, ctup<i toate
probabilit<.iţile, noţiunii ele „cultura Nyir~(·C!" a lui N. Kalicz (198-1,
109
~i urm.) ~i ea pare 5[1 reprezinte o SN'\·enţ{1 scurti1 care
în
70!la Tisei va fi inlocuit[1
de
co111unitf1ţi pt:rl<Hoare ale cPra1:1icii din categoria -I (cu ornanll'·nte Fxtile) in timp c·e,
!Oii
I<: 1-:i mai spre l'~t. evoluţid fostelor c-omi:ni1Il\i ale etapei
,.a
continua, prin Plapa I b, în faza
l r a culturii Ni1· cu specifica cpl'i!tnid1 a cah,goriei :J. Dani dăm
cre.·!it dPscrierii
lui C. Kacs6
(1972. -10--11), dup[1 care
nh·elnl mlli \'eclli de la Otomani Cc·tC1ţuh eonţine
ceramică slriat[1 ':'i c-u i1nprPsiuni t!'xtile (l'atpgori<t -1) în hnp ('e unml!orul
an· cerami1·[1 cip tip
Sanisli1u
(catE'goria :J) ~i ţine111 seama ':'i
rl~ pn•zt>nţa cernmicii cn
im·
l"''-'Sit:ni tPxlilp clin ni\'elnri Otomani propriu-zise,
suprapus<.'
celor de tip Snnisl;iu.
rezultă
e:-.:i~tenta mai multor orizonturi
cronologicp în evoluţia cprami,·ii cu impresi11ni lextilP. în rpc.:i11n~ a de can· ne o<up:"1m.
pt'i•nul Ot'izont ar fi ele snirtfl durnl<I <.i far<"t 11rm;"1ri impnl'tante
în ronri.guraţj;i C'tl10-C'lllt11ral[1 a
zonf.'i, •niel'calîndu-w între eta:n·le N'ir Jb ':'i Nir II. Al doiiea <11· âparP clup[1 înC"hc·iPl"l'i.l evnh[iei c·uitul'ii Nir ':'i anume
1·,, o componPntf1 a culturii Oto-

:,·.i „

nHtni.

F.:z;1 .Sanisl:":u a culturii
Nir
e<.tp doC'mentat[1 prin nunlE'roase
nnl -riale pro\·cnite atit din d'C'Z(tri cit ~i din morminte. Cel
mai C't1raclerislic
doeumenl
a
fost aflat la Pi~coll. unde·
I.
?-:c"·rncti a dPz.:wlit mai
multe
g"opi (Hom:m si Nl'nwt;.
!9B6.
198 '\ urm.) în carp

categoriei :.; se asocia cu cea adînc sau superficial striat{[. E:-.:presiva moti,·istic<i ornamentală ele µe urcioarele, !'e':'tile,
amforele sau \'<IS<'le de pro,·izii a·
flate în complexe închise în a'iezarea de la Pi')colt,
ref!ectit
perioada cla~iC'{t a fazei a II-a
a culturii Nir (pe care o \'Om
numi Nir li a), în timp ce aceea din cimitirul ele la Ciumesti
poale fi
atribuită unei
etaiw
ulterioare•
(II b).
Obsen·aţia
poate fi s11•;ţinut[1 ~i dP l'Onstatarca ;1 dol.l.ft ni\'eluri dP locuire
la Carei-aobald.
Stratigrafic,
aceste materiale s-au aflat într-un strâl boJWt în humu:;, C'll
resturi clP Ia lon1in\e cit> suprafaţ[1, tran~anl
deosebit de strah:l st1µr'l'ior. cu multă cor.sistenţă (mult[\ cen'.1o;e). care aµarţine
culturii Otomani
prnpriu-zise.
În le;!i1tuni cu faza a II-a a
cultmii Nir trebuie discutate şi
mormintele cimit!rnlui de inc-iner;1.\ie d<' la Ciun;f.'':'ti (Orrlentlich. Kacs6, 19î0, -19 ';i urm.) -;i
cele izolate de la Sanislău şi Foien i (Nt'meti, 1969, 6:1-6-1;
pi.
XVl/2; XVII/I, :2, -l, '1), Sitlacen
Dealul \'ida (Ordentlich
':'i
Kac<6, 1970, nota B),
S:kuieni
(B:1rler. 1978, :19, pi. XXXII/I I).
Prin rit )Î in\'entar (cu exl'epţia poate a celui de la
Foifni).
ac·estl' morminte fonneaz<I o unitate culturalii cart' nu poate fi
ruptf1 de faza a II-a a C'lllturii
Nir. Cu. toate ac<'slPa. ele
au
fost atribuite
faz~·i Olonwni T
10rdl•nllich -;i Kar's6, 1970, 60 <;i
Ltrm.; Bader, 1978, 2:1-2-l.
:l9,
.incit' oscileaz[1 între Nir ~i Oto.n·111 i I pentru ca, în final, s[t
s~· oprească la Otomani I:
Bader I 982, :l:J). Confuzia
rez11 It:1
clin L1ptul cil. cel puţin în
locuri ,·erificatp ele noi cum
c>sle cr>l ele la Can·i-BolJ.iicl a~ez[11·i tipil'L'
Nir li.
în "an•
inn·r.Larul
mormintelor
s11smen\ion<1le hi gi1se';ll'
IJC'rfectl'
analo.::ii dnt ati'ilJuile
fazei I
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a Cll;t11rii Otomani. Dar în
asituaţie, care este
deosebirea între N ir I l ':'i Otomani 1 "!
Sînt toate
awzările
atribuite
fazei Otomani I identice
între
ele? Ni\'elurile inferioare de
la Săcuieni Cetatea Boului,
după descrierea lui Bader (1978,
:l6--J7), nu diferă de acelea din
a')ezarea de la Carei - Bobald
ele tip Nir II. După analogiile
care au fost indicate pentru i:nventarul cimitirului de la Ciulllt'';'ti în ni\·e]urile
inferim1re
de Ia Otomani - - Cetii.tuie si Să
lacea - Dealul Vicla•(Onlentlirh
~i Kacso, I 9i0, 60, 6:!) ar rezulta c:·1 ':'Î acestea clin urm<i sin l
tot de caractf'r Nir 11.
Unele
detalii trl'buie îns[t lual2
în
consideraţie: la Otomani Ce_
tiiţuil'. nivelul
inferior ar rcmţine ceramid1 striată ~i ('LI impre,iun i te~tile - ullinw n0specifie<"1 culturii Nir, culturii prezentă îns[1 în
nivl'lul urmfttor
(Kacso 1972, -lO--l I). La Sftlarea
- Dl'alul \'ida în nivel11I inferior (V) apar vase cu scrijelituri
pe tot corpul (Ordentlich 1970,
88) iar lu nivelul urm:Hor (lV)
,·ase ornate cu striuri în benzi,
spiralp f.tlsc• pP fundu] n·':'lilor,
frudil'rc' cu picior gol ornate .·u
motive î:i for111{1 de frunzi1. Nu

scapă din vedere nH'J
existenţa unor vase de factură -;au
tradiţie N ir lI. păstrate în mu-

Sl'

eastă

zeul onldean, deo;coperile Ja Să
lacea, dar despre cilre nu avem
alte informaţii. Hezultă dPci d-i
nu t:Jatp a:;ezi1rile dl• tip „Ot()mani I" sînt identice între ele
si c;i uneh', c-ele de tip Nir II,
nu au nici o lc>gi1tuni cu adevăratil cuiluni Otomani c<u-e
le
sup;·apunc stratigrafic, are
nn
('li
totul ttlt conţinut, ~i un rit
de înmormîntare diferite.
Nivelul IV de la Sălacea pare să se asemene în conţinut i·u
mater;alt>le
dintr-un
comp!ex
înch:s aflat h: Andrid (cca 5
km mai spre nord) unde. pe un
fond d2ri,·at din Nir li (dPci
un Nir III?), se observ[1 influe';"lţe Otomani timpurii. Cu
altp
cu\·inle, con'itatăm nu numai prez2n\a, la
un moment post Nir
I I, a unor elemente elno-<'Ull<r
ralE' (cu morminte de inhuma~i_e)
Otomani care vin dinspn• sud,
ci şi asimilarea culturahl a unor fo-;te comunit[1ţi Nir.
En>luţia rulturii Nir se
de,r,·1~0Jni în para!d cu cea a c-::1tllrii N;!g~Tt'V, parteu ei finah,
cip t:p Anrlriu, atingind ~i ,_„-izont11l Tos7Pg B.

*
Odal[1 c11 atJariţia 'i (·~Lîch•
t':il\11rii Olomani. se oruduc;• 11n:C:c;1rea c:lilural<i ;~ re•.:i·,ni or din vPstul
ţi1rii,
cup: inse intre Mun') ~i Tisa «11pe··ioar:1.
Fenomenul Otomani pMru;nde
în nord-vcs'.u; ţ:-1rii ('li Plemen\e specifice:
înhuma\iC' (ca rit
deosebit de int'ineraţia anterioar:'i) ~i cultuni matPrială dife' i E'. Fapt,1! nu excludP, ci i;n1>1" :·;i a'-'i•11ilarPa -;au
lnmsforma:·c;: u·nora dintre eorn11nituţil"Pa
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le an!Prioare de tip R'.J~ia !-<<lll
Nir.
Din p:icate. ('Onţinutul ~i p~
riodizarea culturii Otomani au
fosl sursa unor repetabile confuzii, pe carl" le ounctăm în celP
de mai jos: Pe baza materiaklor scoase la iveală prin sondajele lui M. Hoska la Otomani,
I. Nestor (1933, p. 89-92) a iritrorlus în 1itera tură noţiunea de
C'Ultura Otomani. La scurt tin~p
insf1, termenul de
Fuzesabony
(Tom~)a 19'.!7, Moz<;olics,
!9:i..',

p. :17-60) se
substituia
unei
p<ir\i a no\iunii Jui Ne-,tor.
I
01de11tlich (l!J6:l, 1970,
19î3) a
e··,:ins li1nilelc no\itmii pe toată
tiurnLI epocii bronzului,
incJuzinci in ca un ade\'ftrat conglo-

ra . .•11.h de Jnat,2rialc. 1. Banner

~i

n611a (I \fi-!), in n•pJic[1,
au
jJL·rmULilt tel'lnenut de Otomani
,,c~ce cc,·a ce 1. Orclentlich intrudtbese în a sa faz1\ l (care,
ct:rn a1n v;"1zut mai sus, repn·zin<a. dl' fapt, cuitura l\iir) atribuind restu! grupelor
„GyuJavar~anrt" ~i
„Fi.izesabon;>"'. ln
ac:. -,l fel, noţmileil, creata de I.
l\lestor ~1 îneeti1\enita in literatura româneasc[t de specialiate,

l.

diS~JUl't..•a.

(;e1 cec<1riJ„ n:ia„tre, efectu.ale
!;: Can~i Bobald
in
anii
1986-1!9, ne-au pus la dispozili2 datt~ stratigratil:e ~i un bogut
;1.alerial pentru analiza. A~eza
rea - teii de Ia Bobald, al ci:1rui strat de culturi1 atinge 2,20~,:io m, are la baz[t un strat Nir
j I -,uprnpth de un altul
apaJ"\inincl culturii Otomani. A~eza
n_:.a a fost sl.· pardUl ele 1nar;.unea
te1·a!>ei printr-1:n :;;an\, supat în
pe1 iu<1da .N 1r li. .Se repeta,
în
pri\ in\a fonifid1ri1, situ<1\1a ele
la Cf1pleni Letale
unue tocuirl'Cl OtllllHllli nu este
docume11t:1ti1.
.Strntut Otomani de la Bobald
;1rE' în jumi'1tatea inferioari1 reslc.i·i incendiate -.au ruinate ale
unor locuin\E' ele suprafa\it, sucCE'"i n". de mari dirnensiun·!, !"li
codin[1 din Iul, acoperi~ din stuf,
~·E'tn:• dl' foc în interior. .lumi1taled superioari1 a strntului Owmani c~n\inP o mare cantitate
dl' cenu.~[1 ~i velre clE' fm· r:·1n"i
poclint1 dl' lut in jur.
lkzultil
<> i:1\"Clluţic în clomeniul
const•·i:qiilor sau
un i1wE'pt1t
de
insubilitate. A\·ern, deci, de
a
faci· cu o accE'ntuat[1 st;ibilitate
a rnmunit:"lţilor încE'plltil înc;"1 în perioc1da Nir li - µarcur-~ul perioadf•i clasice a
culturii

Otomani ')i cu o tendinţ1i
de
in-;t iililit:itc in perioada
tîrzie
a a-,ez<-lrii.

In locuin\ele de la baza stratului Otomani au fo-.t descopprite mari cantiti1ţi de semin\e
carbonizat€',
rîs·ni\c primiti\·e,
oa-.e de animal€' (bovine, ovicaprine, cabalmE', canine,
porcine, cen·idE'e, mistreţ etc.) ':oi o
cantitate
impresionantit de C'eramic[1, de uz comun ~i din categoria fin[1, de culm11·e neagro"1
sau l'enu~ie .-;;i, prin ardPrp se( undară, ci1ri11nizie suu J'O)ialici1.
î 11 inventarul ceran;ic sint de
retinut:
str[1chini cu ornam«nte · spiralifonne (centrul spiralei fiind o proE'minen\<i în jurul
eăreia "l' realiza, prin aclincire,
o spirak1): ce-;ti cu o
toartf1
sup1 aînttl\at<"1, cu ornamente spiralice sdu ogival€' realizate clin
.)ăn\u:e\e latE': vase cu gît cilindri<', margine lăţitf1, corp bombat ~i fund ~trangulat (de tracli\il' Nir li), cu ornamente in!'izatp; oale p<?ntru transportul ~i
p<i~tratul
lichidelor (gît cilindric, corp aiungit, torţi!P pl'ntl"ll
,nur sub marginea Yas11Jui; t'ajJa1·e. Ceramica din această jum<H:ilL~ (inferioaril) a stratului
Otomani reflect[\ un
me.~te)ll/.(
bine însuşit, cu o oarecare stîngăcie la început, în ductul liniilor ornamentale.
Ol<"iria din partea supcrioani
a stratului ele cultun\ Otomani
reflect;-1, prin forme ':-i ornamL·n1~" 0 tPndinţ[1 sprE' elemente spl'cifi•e fazei Urzii („III" în lit<•ralllrn de spe,·ialitatl') a culturii. Cestile cu gît cilindric, înalt,
corp1q. ru tenclinţi"1 de
turtire,
tor• i în bandă <l' dep<i':'esc U')Or
ma;·:.:in<'a vasului, sini ornanwr:tatl'. prin ranel11ri orizonlale Jll'
.~it ':-i oblice faţPtatE' pe
corp. Altp l'C')ti,
c:""tni, c1111forE'.
prezint<i propmim•nk
rnf1rginit<· dE' ')dnţuri
semilunare sau
sînt inl'onjur;ite ele moti\"e stelari'. ;\pir ~i sţri"1chini cu mar-
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curbată spre inlerior. yase cilindrice Pll'.
Printre motivele ornanwntale frapează ,·ele
triunghiulare umplute cu puncte sau celt• - rare sub forma clin\ilor de J11p, l'XCizaţi.
Pe lîn;.n spe(ificul local, materialul scos la iveal;i indică interferente regionale. Astfel, cele
din niv~Jurile inferioare
cn:ltin elemente, dare,
Hatvan ~i
Wie:enberg. in schi•nb, cele superioare ofrn\ materiale cu analogii la
Boine~ti
(Suciu timpuriu: Backn, 19i9) ~i în complexe ,,Fi.izesabany".
Ne lipsPsc îns[t indico1ţiilc> de
lin Su iu clasic: dE'c::i a~ez<1rca
de la Bobald este mai veche dccit apariţia ceramicii
exciwte
a culturii Suciu.

1( nea

Înc·crcind

s{1

judeC'{'.nl

p~)ziţia

-;i ntlo•irpa descoperirilor ele la
Bolml:l fFntru ansamiJllil
cvol'ltit>i cullurale
d;:-i n:Jrd-\·,·s~ul
l~-·1{~;i,

jHlte111

~{l

;mHoarc>a schiţi1

in1aginn111

ur-

l'tdlur;iJ-i,tori-

ci'i:

Duptt o perioad(t Nir li
N:uvre,· final po:1te .~i Ho,ia
se 1~rod11cP Pxpansinnc:!
~·om11nit[1ţilnr Olo1minL
In p.trle - acolo u1'dt>
estE'
î;1~:1ţi'.f1 de înhumaţii <'Xp;ms;ur:2a a
fost
etncrcu ltural<\
((:{1c i eslc• invaclaFt o ;irie
cu
inciner 1',il'), parţiHI doar culturalei .n<'olo ll'ldc ritul i:i.~inera
ţi\'i) s~ 111<'n\inc>.
Fa?a 1, dP fnce:)ut, a r·uaurii
O:o 11an · parc• s;-t fi,, ;loc-umc·ntut,\, numai în JMr~ea s1?dici"1
a
ariei sak• (la S<>codor, nivde in-

!::>rioare de ;a \'{11-)ilrtcl), :n tim~·,
,·e, la nord, evoLtau
C"Oml!n:t{:~i care se manife~tau
aseml'nea celei ele la A:,drici.
Exti~1derea ariei
Otomani s-<1
fCtcut, cu forme deja C'!asi:·e, 1n
detriment ~l grupelor Nir, Na;.::,n'>v 'ii, u I lcrior, I lat van.
Co:nunit{1ţile
Otomani
µ[;truncl în medii diferite >;i
;n
proporţii
diferite astfel
încît
P]e

prc)\·~~ac {t

eYacuarea

su:1

stt1pîn' rea unor
tE'ri tori i
pin;i
în Slovacia r.:hi1ri!eani1.
Mai mult sau mai puţin uniformă ca formă
ele exprimnre,
cult·.Jra mcile:·i,tl;i din zo:-ieie ;:fectat:e cfp fenDff:enuJ
Otomani
Îll('t'pe dtstul dl• curînd
s;\ se'
ciifc:·cnţiezc
zom:J
(în func1i"
de fon~JUJ peste care SE' Sllpr<lpllnl') astfE'l incit de.ia în peric-;~
da î~c[t ,.cla..;ic{1'' (,Jaza IIJ") a
t'i ~e c··nstr1h-l
incliYidualizftri
sau ,·hidr .• cle~prinderi"' cum eslccaz:il în :1ria nordici\ (unde ;:pa1·e etapa timpurie Suciu), norclve,t"e;1 (°"indp 'L'
cri~talizeaz:·i
F'iizesabcn.'
Otomani + H<:lvan - ultima ca .:!rund) s:1u e,(lca (unei„ se întrepătrunde cu
Wiet''rtber;.().
DiL•renţicre.1 st> va accenttrn
'i mai mult în DE'rioacla urmi•trnire. C'ind i:-ite.rvinP !ii presiunea Hiigelgriiber. Pentru faza
„Otomani )\"" se fo!o-;esc
deja
noţiuni care de~emneaz{(
c::u}turi noi, chiar dacI1 ele sînt n{1•:cutc> pe 11n fond sau cu o subst:inţial;i e~mtribuţie OtomJr:'. Ar·e-;t~ proble:ne sint tratate ins:-1 Î!1 rpfcrat11] urm:-itor,
întot:mit de> Carol Kacso.
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BRONZUL TIRZIU
IN NORD-VESTUL ROMANIEI
Carol ·Kacso

Cercetarea epocii bronzului din
nord-vestul României a fost dominată pîna la o dată
destul
de recentă de concepţia potrivit
căreia cultura Otomani a ocupat întregul parcurs Pvolutiv al

epocii, sfîrşitul
acesteia
fiind
marcat de dispariţia amintitei
culturi, etapa
.următoare
de
dezvoltare semnificind o treaptă fenomenologic nouă, · pentru
dt>sPmnarea
şi 'individualizarea
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r'{ll'Pia .~e impunea
folosi1·ea unpi dc•numiri di~tincte, şi anunw epoca hallstattiami sau pe_
rioada primei vîrste a fierului.
D<itele pe care le avem
în
prezent la clispozitie indicii
în.<;;1 faptul c{1 pe o parte nici
în
nord-vPstul ti1rii
cultura Otomani nu cleÎJ<11eşte
ca durată
1x•rioada Bronzului mijlociu, pe
de al!<'i partP c<i ~i aici, ca
~i
în alte zone alP Bazinului carpalic, între asa-numitele
faze
Bronz C-D !>i llallstalt A !>i chiar
începuturilP · fazei Hallstatt B
nu pot fi stabilite linii ele C<'zură clare, ele aparţinînd
de
fapt aceleiaşi etape de P\'Olu~ie,
pe care o numim Bronzul tir_
Zili.

Deocamdat<i nu pot fi precizate cu certitudine cauzele care
au determinat
sfirşitul culturii
Otomani. Sigur Pste îns<i ca m
teritoriile
transilvănene locuite
de
purtătorii acestei eulturi au
luat na~tere două grupuri culturale distincte, care au pilstrat
o serie de caracteristici itle fondului local, dar au integrat în acelaşi timp şi elemente \·enite
din dirC"ctii diferite.
Unul din aspectele posterioare culturii Otomani a fost sesizat în ~paţiul
străbătut
de
rîurile Crasna, Eriu şi Barcim.
Descoperirile
ce_i aparţin
au
foo;t desemnate ca aparţinînd fazei Otomani TV
(Bader, 19711,
µ. li2). intrucît această
notiunf.' a fost folosită în accepţiuni
difprite deja de alţi autori. dor
mai alPs datorită
ifaptului
că
eomponPnta
Otomani este doar
una din cele ce
caracterizează
noul aspect, în timp ce elemenjp]e de discontinuitate sînt acum mult mai accentuate decît
în etaJ)<'le ilnterioare, pentru denumirea aspectului se
impune
folosirea
unui
termen
nou:
grupul Ct-hăluţ.
Descoµeririle în parte asemă
nătoare din Ungaria de
nordPst au fost reunite sub numele
de grupul Ilajdub~os.
Extin-
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acc~tPi
dt•numiri
munitilţile tran~ilv{mPnP

dPrPa

la cco cor.~idPriim
imprnp:-i1'. deoa recl' o
parte dintre Ple, în cadrul ;:cclora~i
coordonatl' dl' evolut · ~·
culturali\, clep;·1şe;.te durata
~ie
cxi~ten\<i
a ('Omunit{1ţilor
din
teritoriilP în\·Pcinatl' \'Pstin>.
DPscopPl'irilt• Ceh;iluţ au ap:·,_
rut IH :\C'Î') • . \nclrid, Berv<>ni, Cehăluţ, Ciume~ti, Crasna.
Doh.
Foi<>ni, Pişcolt, Ro~iori, .Suplacu
de Barc<iu. Valea lui Mih:1i, 7,;,_
uan etc. Ccr("et<iri de m;ti ma1·p
amploare nu au fost efectu;ite
decît în cîtl'Va dintre stHţiuniiP
amintitP. rt•zultate aproape ccmplete fiind puhlicatl' doar
1.'P
la Pişcolt (Nemeti, l~ill), în timp
ce de la -Suplacu de Harc1iu n-:1H
fost puse în circulatie dPcît ;·ezultatele parţiale Hle primelor
campanii de s[1pilturi
(Ignat,
198-1).

.

Chiar în condiţiile în care ('Prcetarea şi mai ales
public11rp;i
rezultatelor se af1{1 într-un st;1diu
relativ incipient, dementele
caractPristicP ale grupului
Ceh{J]uţ apar deja dpstul ele clar
re] iefatl'. Este astfel de remarcat ei1, alilturi de
compon<mt 1
Otomani. în elaborarPa rc•pprtt•riului ele formp cPramice -:;i mr:li\·e
ornamPntillC', o contributie
importantei a revPnit culturilor
mormintelor tumulan· si Suciu
dP Su'i. F:'itc> de presupt1•;, ju:kcînd dup<I descoperirile de r.wtal din zono"t, dar şi ciupit ur.ele
descoperiri izolat<' dP c<'ramic:;,
e[1 o influpnţf1 destul de µutPrniea asupra comunittltilor
O,_
hiUuţ a fost cxercitatii de populatia Piliny.
Eniluţia grupului Cehtllu\
;1eoper{1
l'tapele de început ale
Bronzului tîrziu.
Cu titlu
de
ipotPzi1 îmJJărtim
acPasW l'voluţie în două faze:
Cehălt1ţ I
(= Hajdubagos) şi Cehăluţ H, aceast11 din urm<!
Ci{ractt>ristic~'i
doar pentru teritoriile tn111silvf1nene, în teritoriile nord-est un_
garp filcîndu-şi apariţia
cultura Berkesz.
Foarte
probabil,
0

L•zc>i

Cchăluţ

II îi

aparţin

aşe-

7;\"'lle de
pe cursurile superi"'';·e al'I riuri!or Crasna şi Rar-

e.lu. M;1teriak•le ap11rute la Sur;l;icu de Barci1u inclidi oricum
1·'-::i.~tenţa
aşez:irii de a1c1 ~· m
1Jl,rioada .sinnon{1 cu prima fani ;' necropolei de la Lăpuş.
CPI dP al doilea aspect posterior culturii Otomani - 1'!rupul
l!.:;riţa sr plaseaz<"1 la sud dP
kritoriul pe Cilre-1
tratăm
în
r(·ft'ratul de faţ;-1.
li descri('m,
'.1;t•Jşi, pl' scurt,
datorit;i
imr:·ortan\ei <,alr şi pentru zona de
nord-\'C•st ii Homânil'i, mai ales
r:• mijlocitor al unor l'IPmente
"uri ic•·.
Lll·~coperirile Igriţa au
apărut
!n pt·~terile din jurnl
loc;ilitlL
•i.lor· /\~îileu, Suncuius si Vadu
C'ri,ului:
Crll{1ţea, D~H~nţa,
lţ:.1·1(.-1, lzbîndiş, Mirşid.
Unguru111i, într-o ni~{1 cil' stîn61
în
;'.J-'fllPiPre dl' Vadu Crişului, în
;,c,~·z•iri le dl' la Hiharia, Cociuba
M;•.l'P,
DP\'a, Orade;1, Simeria,
Şu11cuiu~ etc.
La acestea se adaug~1 depozitul de vas(' de
la
Dt-breţin şi depunerili· din
galp1·1a principal{1 a Peşt<>rii Cioclovina, eventual şi cele prove_
nitP
clin
cfpscoperirile
mai
vPchi de la /\n1d-Gai şi peştera
.!-'i:~t,·:i RoşiP din apropiere•
de
~:!:t~1 Iaca.

P1·oel'.,u! o'' forma•·c a grupului nu poate' fi inc(t în amiinunli' precizat.
DeseopC'l"irile
dP
r·;.„_.,. di„punPm ne indic;i
PXist!·nk cf P.ia a unui grup unitar
i ,e rfpplin format,
r·u particu1;„·it{a\ i proprii. In cadrul cer:-imiC"ii sp remarc;i totusi earact<·J"istici de provc•niPn\;I diferită.
1\l<Huri d.• cdc ep provin
din
fondul Otomani, mai imnortantc· 'înt clemPntele de
'ori.c:ine
sudic;i, 1JrovPnitP din aria culturii
Cruccni-HPIPgis, eventual
ci>iar din aria culturii
Girla
M;-'.re. în afari'1 ele
acestea s(•
remarcă şi unP!e influenţe tumuJan„ Piliny ~!i Suciu de Sus.
[n repertoriul dl' moli V(' ormm1entale ;tlf' grupului
li;ri\a

sint prezente cîtcva ce vor
fi
carc1eleristicl'
intr-o etapă uL
terioară ';>i ceramicii
de
tip
Gava. Este vorba de proeminenţeic·
înconjurate de
caneluri,
proeminenţele goale în interior,
uneori dublr, canelurile în form;i de ghirlandă, motivele
în
form{1 de .<;lea lustruite de
pe
partea
interioarei a fundurilor
de ceaşc{1 !;ii castronaş. în timp
ce p!·imele pot fi considerate ca
o continuare a traditiilor locale, celelaltP au o origine sudică. H;ispînd irea lor
înspre nordvest a avut loc evident prin intt-rmediul
grupului Igriţa. Este
înc;i de menţionat că o
bun{1
parte a ceramicii Igriţa are culo:-ire:1 neagră în exterior, rO!jie
sau gidbui1• în interior. Acest
procedeu de ardere a ceramicii,
de altfel caracteristic şi
altor
culturi
contemporane (Berkesz,
Piliny) a fost, de asemenea, preluat în etapck• mai recente de
evoiuli<>.

1

ln ~paţiul \'est, nord-vest transil\·<\nean sint prezente în perioada
sincronă cu
grupurile
Ceh;iluţ şi lgriţa mai multe depozite de bronzuri cu caracteristici comune, dintre care
cea
·mai important{1 este aceea
a
predominanţei
în
compoziţia
lor a obiectelor de podoabă şi în
primul
rînd a
pandativelor.
Depozitele de tip Arpăşcl (Arpăşel, Bale, Bicaci,
Ceh;iluţ I.
Chereuşa,
Ciocaia, Cizer, Crişann li, Cubulcut,
Giurtelecu
Şimleului,
Guruslău, Minişu de
Sus, Mi~ca, Otomuni, Oradea IV,
R1ib<~1gani,
Sinnicr-lau dP Munte,
.Sînnicolau
Hom~m.
Şuncuiuş,
Tăut,
„Transil\·ania de
vest'',
dar ':-Î Cioclovina,
Debrecenf;mc-;ika, Giula, e\·entual
si
Mall'.i Ho;·es,
Nyirlugos, P~
şaga de Sus) conţin
atîrnători,
pandanti,·e în formă de c!epsidrii, pandanti,·c conice ajurate,
pandantivr
<,pmilunare ajurate
cu tija
perforat<i, falere,
butoni, plăci de centură, apăriitoa
r~ dP braţ etc., multe produse origimde ale atelierelor
meta-
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lurgice
plas;1te mai ales
în
\"L•stul
Transilvaniei. care
se
\'Or d1spîncli
în etapele urnuitoare pe spaţii Yast(', făcîncl
o
înclelungat~1

„carier~1".

Legiitura directă
clint1·e
depozitele ele tip ,\rp;işel ~i grupul lgri\a este C('rtificatii
de
prezenţa
numero;1selor pic„e ele
brnnz analoage celc;r clin cleµozite în pP.)terile aflate în
\'.lipa Crişului RepPdc.
Un numf1r relatiY mare
cit>
clPpozite d<' ace„t tip a apărut şi
în aria
circumscris<i
dP des_
coperirile grupului Cehfiluţ. .-\cest fapt poate constitui un· argument pentru atribuirea
unei
părţi a depozitelor ele tip Arpăşel
şi populaţiei Cehăluţ, deşi bronzurile descoperite pîm'i în prezent în staţiunile ce-i
aparţin
.sînt diferite ele CPle ce compun
de n'gulli
depozitele menţiona_
te.
Din analiza tipologici'i-cronologiui a pieselor clin depozitele .de
tip ,\rpiişel rezulUi o perioadă
relativ îndelungată de procluceTe şi folosire a lor. In raport
cu sistemul cronologic cpntral
european Pa corespunde fazelor
Reinecke Bronz D - Mullt>r Karpp Ha A-1. Apare destul de
e\·ident cii depozitele de
acest
tip, ca ele altfel şi alteh'
clin
Bazinul carpatic, nu aparţin unor orizonturi cu limite
restrîns(', ci unei etape cronologice
mili largi. ele fiind depuse sucresiv, foarte probabil
în
eadrul unor ceremonii re! igioase,
şi nu îngropate simultan, în urma unui pericol extc>rn, ce ar fi
ameninţat pe spaţii întinse comunităţile. Ordinea ele dPpunere în timp a depozitelor,
în
lipsa unor piese cu o durată de
folosinţă mai restrînsă, nu poate fi stabilită cu siguranţă. Fiiră îndoială, însă, unele din depozitele plasHie în aria
Igriţa
au ajuns în pămînt de abia în
faza Hallstatt A, ceea ce
însPamnă implicit
că o parte
a
comunităţilor Igri\,a
s-a men
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ţinut 7i pe un <inumit
u;.rc'1rs
,:] acestl'i faze.
în aria de r;ispîndire ,; grupului CPhMuţ au apărut '1i altP
depozite (CarPi, CiplPni l, Ciiua~ I-IV, Ceh{lluţ 'II,
Chert'chiu, Curtuiu~eni, Tîrgu'1or. \-;1_
lea lui Mihai I-II), cart', cu to;i1i1 con tl'm poranei t<1 tea
mi1ear
parţia]{1 Cll depozitele de tip c\rjX·!~el, ,,, dC'O>ebe'<e clar ele
"c·estl'a. Cu e'icep\ia celui de ::1
doilea d<>pozit de la \l;il,,a
lui
Mihai, a ciirni compoziţie est<'
iclentic;·1 cu cea a
depozitelor
din t<'ritoriul
culturii
Noua,
toate cPlelalte ap;:rţin
:tipuiui
Uriu-OplllYi. Prezenţa lor în aria
i::rupului Cehăluţ poate fi
e-:plieatft
l'il'
prin
contaetele
"trînsl' dintre populaţia acestui
grup şi cele ;:le culturilor B<'rkesz şi Suciu de Sus, respectiY ;1
grupului Lăpuş, iai· prin intermediul ac1•steia din urmii şi c:.1
cea a culturii Noua,
fie
prin
faptul c{1 la un moment dat
o
parte a teritoriului grupului CPh{i!ut a fost integrat{1 în
aria
culttirilor Berkesz sau Suciu d;•
Sus. O rf'zolvare satisfăd1toare a
acestei probleme Ya fi obţinuF1
numai prin realizarea unor cPrcetări
c]p mai ma1·e amplorn·~"
!'are vor eYiclenţia desigur mai
exact graniţele ariilo1· de
răs
pîndire ale diferitelor
aspecte
cultural~', P\'entual ~i l~osibilele
moelificf1ri pe perioade mai rc<;trînsC' cl1' timp.
F:xi~tenta unor influenţe
reciproce între a-;pectele
menţio
nate este în<oă deja de pe acum
doveditii. ln acest sens trebuie
amintite numeroa<;ele piese
de
orieine
vest_transilvf111eanf1
r·e
sînt incluse în compoziţia unor
depozite ele tip Uriu~Opal~i •. d~r
şi prezenţa
unor p1e~5e Unu m
depozitele ele tip Arpaşel, ca . ş1
a unor depozite în aria I enţa,
cum sînt C<'le de la Aleşd I şi
Salonta,
ce conţin numai piese de acest fel.
La nord, nord-est
~i norcl"est rl~
comunităţile ·grupul 11i

Ceh{lluţ

erau prezente l 1 începuturi le
Bronzu I ui tîrz u
cornuni ti1ţi le
culturii .Sue u
de
Sus. :\ceasl{1 cullur[1, mai
intens cPrcl'liltc'i de abia in ultimul timp, Î'ii are începuturile
ind1 în a doua parte a Bronzului mijlociu.
St;1ţiunile, cl<>oc<1mcla L{t nu prea numeroase, ce
pot fi atribuite primei faze
a
culturii sînt pla~ate
în
trei
subunit(1ţi
geografice
învecinate:
Cîmp1a Someşan{1,
Depresiunea Oa7ului şi
Depresiunea Maramure'iului . ..\ceste subuniti1ţi
reprezint;!
foarte probabil
teritoriul
ele formare a
culturii .Suciu de Sus 'ii aria sa
de exlindere în prima fază de
evoluţie, de unde
se răspîn
ele'ite apoi treptat, ocupînd spaţii întinse din nordul şi nordvestul Transilvaniei, clar şi clin
Ungaria de nord-est,
Slovacia
o;·iental{1 'ii Ucraina Transcarpatic<"1.
în timp cc în prima fază a
culturii Suciu ele Sus
decorul
predominant pe ceramica
fină
,•sle incizia, în cea de a doua
raz{1 categoria ele ceramică menţionată este decorată în m<:rea
sa majoritate în tehnica
exciziei,
uneori combinat{1 cu tehnica inc1z1e1.
Deocamdată
aceasti1 dPo..,ebire în tehnica
de
ornamentare a ct>ntmicii reprezint{\ singurul criteriu
important, care face posibilii
stabili rea a dom! faze în
ev ol utia
culturii. Probabil cii în mome.nlul în care cercet{irile, dar
şi
publicarea n•zultatelor obtinute
<>e vor intensifica. criteritllui a_
nHat li se vor alfttura şi altele,
astfel că caracteristicile culturii
vor fi mai pregnant evidenţiate
în evoluţia lor în timp.
Dintre aşezările .Suciu de Sus
clin nordul României
cea mai
profund investigată este cea de
la Cu!ciu Mare - Sub grădini.
fn cadrul acestei aşezilri au fost
.:ezvPlitP numeroase locuinţe de
.suprafaţi'i, prccum şi un număr
mare de gropi şi a fost descope-

rit;! o

cantitate

impresion;;n-

tfi. de ceramicc:1, dar si cltp\.·c1 o-

biecte ele metal. Din
păcate,
clin descoperirile de aici n-'1U
fost publicate pîn{1 în
prezent
decît materiale ceramice selt,cţionate din
cGmplexe difr:·ite
':'i nici o pil's<I ele mpt;d, ;1stl'el
că în~emni1tatea
a'iedirii
in
stabilirea
poziţiei cronologice a
culturii şi m;ti ales a datl'i
de
sfîrsit a acesteia n'\mîne
deoca~dată doar teoretic<!.
Dintre celelalte aşezări
Suciu ele Sus mai intens cen·pta!t'
în perimetrul transilnlnean al
ariei sale dE' r<'1spînclire semnalăm aici pe cele ele
la
V;:d,
Oarta de .ros si Oarta ele Sus. l"U
reztiltate ele ·aseme'nea pre!. io;1se pentru cunoaşterea
celei de
a doua faze de evol~1ţie a culturii, care sint însi\ 1i c>le
doar
parţial
comnnicate. SprP deosebire de asezarea de la Cuiciu
Mare„ aceste' staţiuni fie că n-au
furnizat piese ele metal, fie că
bronzurile descoperite sînt pu_
ţin semnificative
în · privinţa
datărilor. în schimb,
;:şezal'ea
de la Oarta de Sus - Oul ră
getului -· a oferit posibilitate;\
'.mor observaţii
stratigrafice de
m'ire însC'mnătate. ,\stfel. au rn ... ,
<.urprinse aiei trei straturi distincte de locuire din <.-'()Oca bronzului, dintrecare cel inferior ;1parţine fazei
Suciu de Sus il,
cel mijlociu fawi Lăpuş I. iar
cel superior fazei Lf1puş IT. Apare aici evident faptul, relevat
deja pe baza studierii comparative a descoperirilor clin necropole, că faz<1 a doua a culturii
Suciu ele Sus precede
e\·o!uţia
grupului Lăpuş.
în privinţa încadrării cronologice a fazei Suciu de Sus IT i,i
mai ales a stabilirii sfîrşitului acesteia, datele ele care dispunem
sîrit într-o oarecare măsură contradictorii. ln prima
fază
a
necropolPi tumulare de la
Li1puş, care reprezintă şi
prima
fază a grupului Lăpuş, au apiirut mai multe piese de metal,
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dintre care cele mai semnificative sînt topoarele cu disc şi
spin de tip B-:l, varianta
Li1pu.';- şi inelele dl' aur de tip Sara,ău, care indicf1 c{1 datarea sa
nu poate Ji mai recentii decit
perioada corespunzătoare cu depozitele timpurii de tip
UriuOpcilYi. Din aşezarea de la CuL
c·iu 1\'lare au fost, de a.semenea,
recuperate piesP de bronz Cl' îşi
gă..,esc
corespondenţe în astrei
ele depozite. Exi.sHi şi alte descoperiri ce prezint{\
asocieri
de
cer,1mic<l Suciu cu bronzuri
de
lip Uriu-Opil\i. în această situaţie pot fi presupuse douii alternative: a. Unele dintrP comunit{1ţilP Suciu dt- Sus tîrzii, pia_
si'.le mai ales în centrul
ariei
de nispîndirp a C'ulturii,
cum
esle şi cea de la Culciu Man•
se menţin Pe acelea'ii coordona~
tr- de evoluţie> într-o pt•rioadi1
în c;1re în alte zone ale acestei
~tr·i i sp pl'lrt•c
ele ia
transforrr.[11·; substanţiale in dPzvoltarC'a
culturalii
(aceast:i
:iltt·rnati,·[1
admite deci un sincronism Berke„z-.Suciu de .Sus II Liipuş I). b. PiesPlP de bronz
ap~irute în a'iez<'tri, ·în
conditiile
în care metalurgia bronzulu·i a
cuno„cut o e\'oluţie neîntreruptr1
ciP la Bronzul mijloC'iu la Bronzul lîrziu, C'ertiricatri si de evo!uti,, tipologic·i'1 a unC1ra dintre bronzuri, cum sînt topoarC'le
cu disc şi topoarele cu mînerul
ţJr·dungit în clrPplul
cdii, nu
1'l'PrPzintll f'lementp ci(' datare
CPrtii, C'le
putînd aparţinP oriciirui moment cronologic dintr-o
perioad:'i mai Jarg<i de timp (ilcceptînd aceasrn posibili late, desc-operi ril{' Suciu cu bronzuri de
t11J Uriu-Op:',Jvi se pot încadra şi
într-o „ec,·entil anterioarii
necropolei de la Lăpuş sau.
şi
mai tranş:inl, faza Suciu de Sus
T! uoate fi în„crisi1 în întregi_
rnf•;, '>a într-o perioadă ;interioară r,:rnpului Liipuş).
Fit' di faza a doua a culturii
Suciu di- Su„ se menţine şi pt•
un anumit parcurs ;;J celei ele
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a doua etape a Bronzului tîrziu.
fie c<i ea îsi înceteani existenţa
I;; începutu'i acestei etape, este
sigur că în diverse zone ale \'astl'i '>ale urii de răspîndire are loc
o schimbarl' treptatii
în viaţa
maleri<tlf1 ş! spirituab a comuniti'iţilor, a c{1rei consel'in\<i finahi a fost modificarea struetu_
rali't a evoluţiei
iCulturale. Acea-.ti1 schimbare îşi are în principal cauza în dezvoltarea intertt•rmi, dar ea <;e desfosoani
în
condiţiile unor prefHct;ri pe spaţii mai întinse. 1\Iodiricările
în
domeniul producţiei
ceramice
pur '><t-'ii ai b{1 inceputurile
în
zon:i dintre Mure, ~i
Dunltrt\
de uncie influenţele .se r{1sfrîng
cu o
intensitate
diferenţiatf1
înspre alte zone ale
Bazinului
Carpatic, clar şi în afara aces_
tuia. M:1 i importante însc'1 decît ace'>le moclificfiri, sînt
celt>
din domeniul
mineritului
-:;1
met;ilurgiei, sub impulsuri veni·tl' foarte
prnbabil
din
zona
l'l:CP-:matoiiant1, care duc
Li o
cre'itere substan~!ală a număru
lui şi varieHiţilor pieselor
d~.·
bronz şi aur.
F.xio;tenţa unor importante resur-.<· cit> minereuri neferoase în
nordul Transilvaniei
a
fost
factorul determinant ce a per_
mi<> ;1cestei zom>, de ;iltfel de„tul dt• intens locuită deja şi în
perioada anterioar:i, să ai b{1 un
primat economic faţ;i de teritorii Ic În\'ecinate si
s{1 Pxercite
prin comunitf1ţil~ d~ ai(:i o putNnic{1 influenţă 'ii asupra
unnr spaţii mai îndepărtate.
Populaţia
grupului
L:ipu~
Pste fftrii îndoială populaţi<t lo<'alfi ce a intrat într-o
ctap;\
si.qwrioar:'.i dP evoluţie. Nu estp
deci dl' lol' surprinzător
raptul
c:"i. mai a!Ps în prim;.i fază
a
grupului, caracteristicile
t'tapei
anterioare>, de
factură
Suciu
rle .Sus, se manifestă cu o mare
pn·gmmţ;i. Aceste caracteristici
se evidenţiaz{1 atît Îh tipurile de
va~t· folo„ile, cit şi în tehnicile
de ernamenlare şi motivele de_

cornli\·e uzitatt• . .-\lături
insi\
ele tipurile ceramice 01 o
îndelungati1 tradiţie, apar înc;-1 în
prima fazii tipuri noi,
dintre
can· cel mai imµortant este vasul dl' mari climPnsiuni, cu gît
înalt ~i corp pîntPcos, µe care
-..1r11 plil'-ilil' patru
µroeminenţe
hiµcrtrnfiall'. SP pare c<i originea al'l'stui tip se aflit în Banat
el'! puţin din acea'>t{1
zoni1
cunoaştem
exemplarele cele mai
timpurii, de unde se r~tspîndeş
ll' Pl' \'aste teritorii, în cadrul a
mai multor aspPcte culturale. în
cpea ce pri\"eşte vasele grupului
Liipu~. acestea se deosebesc ele
;Lltl'il' nu numai prin anumite
carnl'leristici ele formii,
dar şi
prin decorul l'Xcizat-incizat, de
origine Suciu, cît şi prin proeminenţele hipertrofiate dispuse
in cruce, carp reprezint[\, de a_
s<•menea, o certf1
descendentă
Suciu.
Tocmai prewnţa ace~
tui tip de \"as la Li1pu'i a dl'terminat pe unii ccn·c•tălori sit încadn•ze necropola ele aici printre monumentc>le culturii Gi1v<1.
Faµtul îns{t că la L;ipuş astfel
dl' vase apar cl'l µuţin cu o eLap{I mai repede clecît pot
fi
datate cPle mai timpurii
\"ase
G;1va, face, pP lingă multe altP considerente, inoportună
o
; o.;tfrl de atribuirl'.
Din con_
tr<i,
tocmai primatul cronologic
;d \·aselor de la Lăpuş ne dPtermimi s:i presupunem c{1 apariţia
tipului i'n mediul Gava se dator<.'az<i
influPnţelor
recep(ionate din partea grupului L;ipu'j.
Deoc<1mdat1l, prezenţa cert;\ a
grupului L;ipuş şi Suciu dP Sus
- Troian, monumentul funerar
de la Li botin. aşezările de
la
Lăpuş, Suciu de Sus P<' ş<'s si
Groşii Tible~ului) şi în Depresiunea .Sălajului (necropola tumulară de la Bicaz, aşezările
de h\
Oarţa de Sus Oul Figl'tului
şi Oarţ;1 de Jos). Aria de
ri\spîndirl' a grupului a fost, desi_
1?Ur, mult mai man>, caracterul
rel<\tiv
incipient al cercetflrilor
nu n<' permit ins.'i atr.ibuirea cu

siguranţă 'ii a altor monumentl'
ace~tui grup.
Presupunt>m
insii. că în teritoriul ce a <\parţinut anterior
purt<"itorilor cul-

turii .Suciu de Sus, în
µrimul
rinei Depresiunea Maramure~L:
Jui şi,
probabil,
Uepresiune<i
Năs<iudului, poate ~i Cîmpia .Some:iană.

Liipuş
trebuie
ao bună parte a
cll'pozitt>lor dP bronzuri
de
tip
Uriu-OpălYi 'ii a tezaurl'lor
ele
aur ele tip
.Sarasf1u.
Piesele
conducătoare ale cfppozitelor de
tip liriu-Op<"d_,.i sînt
topm:r<'ie
cu disc şi spin
de tip B-:l şi
B-4, celturill' cu plisc cu
~ec
ţiunea
reclangulani,
br;iţ<irile
ornament;:((• cu spcţium.• ro\ undă
şi verigile ele picior.
Numi-irul
depozitelor de acest
tip
este
foarte marP, numai în
Uepresiune<i Maramureşului au ap:irut
peste 25 de astfel de c!Ppozite.
Deosebit de intpnsa met<liurgie a
bronzului din nordul, nord-Yestul Triinsil\'anil'i e'>te probat{! ~i
de numeroasele descoperiri
zolate ele piese de bronz, dintre
care unele reprl'zint<i l'U o;iguranţă aş<i-numitele „depozite de
o singură pit>s1-1".
Prelucrarea
aurului a cunoscut şi ea acum
un moment de apogeu. CPl m;ii
mare tezaur de aur gihit în :1cpastă parte a ţ:"\rii este Cl'l
de
la Saras<'1u,cu un numf1r foarte
mare dt> piese (discuri spiralice,
brăţiiri. inele, perlt>}, l'e au
cintiirit mai multe kilograme>.
Foarte probabil, depozitl'lc de
bronzuri şi
tezaurele de
;1ur
n-au fost îngropate nici aici si_
multan. ci succesi\', într-un interval mai mare de timp.
1n
mod sigur, o parte dintre p)e au
;i juns în f);imint do:1r în perio>L
d~1 de existenţ;l a celei ele
a
doua faze a grupului Li"1pU'i·
Raportat la cronologia
cen1ral-l'Uropean{\, faza
f ,[tpU~ ] {
poate fi datat:l
în faza
Reinecke Bronz D (sfîrşit) Miiller-Karpe Ha ;\-1. Elementele
definitorii ale acestei faze
au

Grupului

tribuită

şi
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fo.st sesizate cel mai bine tot în
cr.drul necropolei c!e la
Lăpuş.
Datele de <1ici sint ins;i
confi:·mate ~·· ele alte clescopriri (Lihotin.
Suciu de Sus,
Bicaz,
Oarţa de Su-;). Pe lingă schimh<lri!e în ritualul de înmormînt<1re. care
semnific{1
modific;'1•·i
în concepţia religioas[1, se
con,t<lt<i o .,erie d<:'
schimbări,
nni ale' în domeniul
ceramic!!. Astfel, se menţin numai cite\"'.1 dintre formele traclitionale - vasul-\'atră, covata etc„ orn·•mentu l excizat-incizat di~oare
treptat, f<\cîncl locul
ornarÎ1entu! ui canelat. care apare fie pe
forme• de '(as neintîlnite în prilll<'. fazf1. fie pe tipuri şi variante tipologic evoluate în compar>'.ţie cu C<:'le din faza nnterioarCL Dintre acestea clin urmă cele mai semnificative rămîn tot
\·a~ele de mari climensi uni, cu
git înalt şi corp pîntecos. /Via
,·um apar ele în foza Lăpuş II
po~ fi considernte
aproape simi ln•·e
celora din aria culturii
G;\\·a. Acest fapt nu înseammi
in'"-' că faza Lăpu~ II
trebuie
con~iden1U1
ca fiind un fenomen
integrat în cultura Gav<t.
Dintre formele specifice acestei
culturi liµsesc ele la Lăpu~ va·,e>IP bitronc('nice, vasele etajate.
„trăchinile cu buza trasă însore
interior, străchinile cu buza ·lobată. străchinile cu buza răsuci
tă in formă de turb:m,
ceştile
i;..ite cu toarta supraînălţatf1. că
nile cu gitul relativ înalt
şi
corpul bombat, vasele cu piciorul gol, vasele tronconice, \'asele cu gura lobată.
Dintre ornamentele
caracteristice
Gava, neîntîlnite pe ceramica Lă
puş Tl, sint de menţionat inciziile în val,
brîurile reliefate şi
motivele lustruite în formă de
stea. în ansamblu, se poate afirma că deosebirile dintre ceramic:1 Gi1va şi cea a grupului
TApll? sint mai accentuate
decît · aµropierile
(Kacs6,
!1981).
Tolu$i, trebuie remarcat că
în
ceramica Lăpuş II se
resimt
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influenţe

G;iva, cum este decorul de caneluri late, care
nu
are o tradiţie locală, şi arderea
speci rici1, neagr{1 în exterior, roşie, g~ll buie sau cenuşie în interior, de ;isemenea, ~ipsită dl'
antecedente locale. Influenţarea a
fost, fireşte, reciprocă, în cadrul
repertoriului de forme ceramice
Gava apărîncl cîteva, printre c<L
re şi \'asul cu gît înalt şi corp
pîntl'cos, ele origine Lăpu~.
Şi fazei I./1pu5 II îi
aparţin
numeroase depozite de bronzuri,
5i anume cPlc tîrzii
ele
tip
Ur[u-Opal,·i ~i cele timpurii dt>
tip Suseni şi Uioara. Dint1·e aceste;1 clin urm:\ mentionăm aici
doilr' c<'le duuC1 deµo;ite de
la
Bicaz, Cc\TC au fost de<>coµerite
la o distanţă de 40 m unul
de
;tltul, în apropiere de necropola
tumular,-1, la o clepăi-tare
mica
fiind şi amintita aşezare de
la
Oarţa ele Sus Oul l'ă~l'lului.
Cele două depozite, deşi aµarţin
unui tip comun, f:lcîncl parte clin
aşa-numi tele
„depozi te-turnăto
rie"', '>e diferenţiază uşor ca datare, depozitu! Bicaz I înscriindu-se într-un moment cronologic ceva mai timpuriu.
Diferenţa în timµ între aceste depozite, care nu putea fi totuşi ma·
mare de vîrst;1 unei generaţii, ş1
apartenenţa lor la o
populaţie
extrem de
numeroasă,
clupă
cum o dovedesc impunătoarele
con5trucţii tumulare şi
extins,1
aeşzare, ce a depăşit oricum ca
durată de evoluţie momentul în
care se dateHză primul depozit,
ne determină să considerăm că
depozitele n-au fost ascun<;e în
vremuri tulburi, ci depuse
în
('adrul unui ct>remonial religio'-.
Ele se află deci în relaţie nE.'mijlocită cu necropola şi nu cu
:1şezarea
contemporană
cu HceHsta.
ln timp ce grupul Lăpuş, ce
a ocupat în principal teritoriile
de norei ale Tran„ilvaniei,
re'>rezintă o etapă finală a
\unei
îndelungate evoluţii, ce s-a desI:1<;urat mai ales pe baze locale,

care s-au grefat şi o serie de
inf!uentc wnite din directii dilerite, ~nştPrea
culturii . Găva
.~.~te rezultatul
unui proces de
srntez<'.1
culturai{1, la c;ire
au
uarticip.it grupuri de
populaţii
înrudite, tutu .>i deosebite.
ALibr: dl' populaţia locahi
Bccke.~z. la :-indu! ei formată
pc
baze .Suciu, la această
sintez(1
;:u contribuit 7i grupurile
Cc•hcduţ, Igrita şi Li'lpu'i. C'erceltlrile recente din zcna Careiului
(:\'enwti, 19~>0) indica foptul
c;-1
~i o parte din teritoriul de nordvc~t ;li HurnâniPi a fost integrat
în ~J);itiul ele genpz;\ a culturii.
E,,_ ~-a· produs,· se pare, la
o
cht<i sincron;-1 cu
începuturile
fozei I.i1pu'i I I.
O anumit;\ perioacl;-1 c!c timp,
c.1n' inscamnt1 de fapt faza
a
t!'e!, 1 a Brom:u!ui
tirziu.
cele
c:_,JU;·1 a.~pectc culturale Lăpc:) şi c,·l \';i pvolucază
în

n0

r.'~~:·d~el

,._,·inel

1

.11

şi

teritorii

multe

Îil\'t1Cin::lh-',

trăsături

co-

1ntlll<'.

Pentru stabilirea
datei
de
;i grupului Lăpuş
nu dispunem decit de informaţiile furnizate de descoperirile din necropola de la Lăpuş Pe
baza
ace.~torn.
sfirşitul grupului Lă
puş poate fi datat
aproximativ
pe la mijlocul f<izei Ha A, pe
ccn·e_l ccn<;idenim si ca finalul
f:u2i Bronz tîrziu III clin nordve<;tul României.
Fenomenele
C(~ au determin:1t încetarea
cYolutiei grunului
Lăpuş
nu
po•_ fi nici ele
clar
definite.
DesGoperirile ulterioare grupului L<ipuş o;înt puţine. Această
situaţie îşi are cauza în parte în
num[l rul înef1 redus ele cerceElri arheologice
sistematice în
zona. d·-1r ea redă cu siguranţă
s: o realitat:e istoric[!, în sensul c<I nordul Transilvaniei este
<•cum mult mai puţin
populat
decît în perioadele anterioare.
Această depopulare parţială îşi
poate avea cauza în pierderea
importanţei
economice a zonei,
fie datoritii cererii mai scăzute
sfîrşit

de metale ne[eroa.<;e, fie,
mai
probabil, datorită
epLiizării re_
surselor de minereuri
exploatabile cu tehnologic> acelor vremuri.
În cea de a patra fază
a
bronzului tîrziu. întreg
nordvestul Homâniei, inclusiv
teritoriul ce a aparţinut
anterior
grupului L<-1pu·7, se pare c{1
;1
fost ocupat de• purt;ltorii
culturii G{in1. Depl<1sarea
Gâva,
respecti\' mi\rircct
substanţială
a ariei Scdc de nispîndirc, trebuie
înţeleas[1 ~i ca o mi7care efecli\'ă de populaţi<', dar şi l'a
o
r<lspîndirC' 'I unor tehnologii în
confec!.icnarea ceramicii si
<1
pieselor ele metal, clar ~!i. a unor elemente mai greu se<;izabik
din elomrmiul \'iL·ţii
spirituale.
ace<;tea fiind
preluate ele grupuri de populaţii înrudite,
aflate într-un <;t 1diu de dez\'oltare identic <;au apropiat.
În
arest fel se petrece uniformizarea cultural{1 pe spaţii întinse.
care duce în cPle din urm<"1 la
forme sunerioare de organizare
socialei şi·, probabil, politică.
Lip.~a apro~1pe completei
de
descoperiri în perioada
ulterioar{1 cc>lei sincrone cu faza Miiller-Karpe Ha B-1. atît în ceea
ce pri\'e~te aşez<\rile ~i necropolele, cit şi depozitele de bronzuri, ne împiedid1 sfi schiţăm
măcar proce~ul istoric petrecut
în
norcl-\·estul
României în
vremea ce core~punde cu a'janumitul „orizont prescitic", re~
pectiv secolului VI'II şi
prima
ju.miitate ;1 secolului VII î.e.n.
Oricum ·însă; judecind după realitf1ţile
clin regiunile învecinate,
aceast<'i perioadt1 o putem considera de.ia ca aparţinînd
unei
alte etape de evoluţie, în care
elementele determinante ale vieţii materiale şi spirituale se deosebesc deju în mod ewnţial de
cele {'e au
fost caracteristice
pentru epoca bron7ului.
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sfil"şitului

Petrr.sl"u-Dimbo\·iţa

1Vl..

de bronzuri din ltomânia

Depozitele
(Bu<'t1rl~.~:t1,

l9iî).

Husu Ivl., 1\letalur~ia bTonzului
d.in
Tl"ansilvania la ineeputul Hallstattului. Tu.:1 de doetornt (la~l. 1972).
\'ulpt' „\ .. Eini~e U~n1e~·kun~en

ii'•~~,_.

die miltlere und die •Păte Bronzezeit
im Nordcn Rtunăniens. Dat:ia N.S. 19,
1975, p. mi-76.

PROBLEMA RELAŢIILOR DINTRE TRACI $1 CU ŢI
IN NORD-VESTUL ROMANIEI
1N LUMINA IZVOARELOR ARHEOLOGICE

lz\·urul i'-;1' 1ric prli1ciµtll
na~
rativ ~ll'ntru
p2I"io:1d;t
'-l"<"Oll.'lnr \'i--IV î.e.r.. (Ila. Dl îl ccrn<;tituil'
,.lstoriilr"' lui Ile•·ndot 1•
O p:1rtc din infonna\iilc
s IP,
11<.·rodot le a
prduat d<' );\ I ft.•-

cataios u:n ;\J ikt
(Pt•I"i<·w··sel '),
1na! ah·~ <"ele· ."t f<·ritoart1 l.<l ~);r
1

zinul Du11{1rii. „Eu • m
izb11tit
o.;ii aflu ~tiri
numai de.;pr:·' locuitorii tk- ye malu! celid;tli ;ii
htru!ui.
numlţi „igyni,
.. Fc'

po:trtă haine nwdice".
Apolloi• .~ din Rhodo„ \'Orbind
dt•s1;:·,~ <;igyni
spune C<i '>int „sciţi
;11;wstecaţi cu traci":.
După lleil

roc!ot,
unii cercetiitori (I. Har:1111ll:1)"1, au localizat p<' negu-..ui„ii -..i~yni - o populaţi!' de originC' iranian{1 - în Cimpia Tisl~1. [iind
identificaţi
ipotetic:
n; purt11to:·ii
culturii Vl'kerzug\
di·:
l !albtatt-ul
tirzi11.
Caii
u•· ra'>:1
l<irpan clescop1'1·iţi
în
.'hTOpoia dl' l<.
Szent,·s-Vek,•1·7l~ <·', au fost
icll'mificaţi,
tot
ipc:elic, cu
caii
p1iro~i
ai
s\gynilori.
Loc.ilizarea
s:gyni
b:· în Cîmpia Tisei ~i
identi·
'tic·;1:·ea lor cu purtătorii cullu1·ii Velce1-zug, pe baza
cuno~
i. 1.11;._·lor ; 1ctt1dle, a
nt111as
nu1;:.:: o ipotez[1 de lucru.
'•~. Pârducz
presupunea
P''·1e~:·a\ia în Cîmpia
Thei a u;i.-;
populaţii din zona dP
sil
1„,-..,tepă, d<· Ja
partea
dn·apt<.I. <1
Niprului, prin
C. ·rp::i\ii
·.o ·ci-estici.
Data
imigraţil'i ;11·':_,1,1·i
populaţii M.
P:"t<li·ducz
., ,t;:bile-:;tl' în jurul anilor 5i0/
~.~;IJ i.P.11.;.ţ.

Aiex. Vulpe
considPrâ
c{1
:;1.:•·t{1torii
culturii
Vekerzug,
Ir·1 :H"eUnă
cu grupul înhumat
,. „1
Transilvania (Grupul Ciumi :rud),
descoperirile
din
zo
.wk· c·xlrac.;rpatice ~i din su•~ ul
Dunării formeaz<1 un cerc
1·~ •.llural unitar,
„cercul
agll·
i l ~.-:·.· "!).
:v1. f)USi'k
acceptti
idt'ntifiC'-"'l':·t grupului
inhunF-t
din
"•'r.oi11siln111ia cu
;.HJatî1·':>ii
da:·
Jo:iulaţia car.- a
creat cultur,1
·,, c:1<crzug o consider[1 ca
tra·
.<,··' nordicii
adăugindu-i
un
'!:
dP
popula(iP
sud-trncic:i,
r:·.1 ··e aduci· cu e<„ în
Cîmpi;:
·1_·;'-l'; si în sudul
Slo\'aciei, ec
lucrată cu l'Oata
ol<
1·:c:•1ica

i.

1··_1tuP 11 •
cnn~idPr[1
Artamanov
pe !»igyni c<.1 ira:1\eni,
ca1·e s-au amestecat
~i
'-'!..!. [ost asimilaţi de popultqii-

\·1.1.

;1gatir~i ~i

le

autohton!.'
din Transilv, ni<•
din Cîmpia Tiseill.
Nu avem posibilitatea să <'numerăm toate părerile
enunţate in legăturii cu
sigyni din
literatura de spc>cialito.te,
atît
dl' vastă 1 ~.
Toate pi1rerile
s<'
bazează pe acestr~
izvoare scrisp citit de lneun<>re, pe analiz.i lin·~vistică a
hidronomil'i bazinului carpato-danubian ~i P''
descoperirile arheologice. In uit ime!e deernii,
descoperirile arheologice
s-;,u îmbogăţit subtnlial
<;i ne-au furnizat noi
datl·· ~i informaţii
privind cul,•1ra
materială şi spiritunlii "
"l'.ljJUI. ţjei din aria de răspin ·
din' a culturii
Yekerzug, cnn·
cuprindea o va<>tă
zonă:
Slovaci;1
dP Sud, Cîmpia
Tisei
":>i nrod·veslut Românitoi1 3. Din
aria d1•
răspiHdire a
culturii
v„kerzug sl' cunosc 215 descop,·riri (la nivelul cuno~tinţdo1·
din .•nul H.185) din care 196 sint
des!'operiri
fu1wrare,
iar 2ci
~înt kgale dl'
descoperiri izolate -..i dl'
aşeniri1 4 •
Numărul
dcscoiwri ri lor
t><,le
azi
ce\·a
ma! 1'1< rt',
fiind
intensificată
munc:i eh· cprc!'tare în
dircctia
depistării
a~nărilor,
clar
;,u fo<;t cercPtale si noi necropole cu ~n
număr
mare dP
';;i

i·nora1inte 1·' .

La nivelul
eunmitinţl•lor
ele
azi, din nord-\'estul \fu·ii no ,.,lre se cunosc urmi1tonrele de'>''Opcriri clawte in Halht<ltt-ul tîrr.iu:

-"\.

Necropole
izolate

o;i

morminte

l. Curtuiu~eni
,,Dîmbul Ars";
:.!. Ghenei „Mo\'ila
Spănzu

r:!torii"; 3. Livad::i d<• Bihor: 4.
Ornde - Salca: 5. Sanislău .,Nisip{1rie";
(i. Card ,,Atl'liercle \"l'Chi ale FIUT-ului".
H. :\-;ezări:
1:>:1 Carei - Cozard; 2a
Ght·nci „Lutărie": 10 Că
min „Malul Crasnei"; 11
'.\1ol'tinu Mic „Pe d!'al".
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C'. Descoperiri izolak:
7. - Săcuieni; 8. - V, Iea lui

\Jihai; !I. - Salonta.
!n total
sînt menţionate
l:l
le„cuperiri
încadrate în
eul' ura Vek!'rzug, .grupul S:misl;Ju-:\"irlti (după I. N<:•meti); Al'-O - 'l'elf'kl"· - Scmisl{n1" (du;>i1 J;m
Chochorowsky);
Nyir"··g Kust .. 110\'in,JH (clup;I
M.
:':'1rducz).
Purtătorii culturii
Vl'kerzug,
. •nplici l si grupul Sanislilll Nir. au cÎ·t>at o
cultuni male:;a1l-l

inaintat{t, care

mai

ale'-)

<'tap,; sa
e\'oluată (Ha.DJ
.-1 ,.('f-1 unele
trăsături
noi, care
inclic·.1u o dez\'oltan' spre a doua
Ppoc;'i a fi<'rnlui.
Ace. stă
;wrioaclă
(mijlocul S<'c. V mijlocul sec. IV. î.e.n.)
cores1J;111dl' cronologic cu etapa LaU'ne A din, Europa Centralii. In.Jividualiz:'l·ca grupului
Sanis!t\u-'.'llir în cadrul culturii Vekerzug SP justifică prin faptul că aici pn·clomin{\ ritul de
<ncinPratie în urnă, în necropo1;-1 plană,
iar inYentarul
me'.alic este m.1i s{1rf1căcios,
lip,esc obiectele cu caracter ră·.;iril<'an.
Ceramic<!
lucrată la
roată,
cl<'scoperit{1 în aria de r{1spinclire
a culturii
Vekerzug rste. dm
;Jlltle't d<' \'pdere cantit<.tiv, mai
;nan'. 25 GO/o ca în
descoperirile dii~ zo~ele care au intrat sub
influenta coloniilor grece~ti de
pe ţtirn:,ul Mării Negre sau ail' negustorilor
greci care
au
"t'hiculat
ceramicn.
clin cat'.'~oria fină sau de uz casnic. In
nord-vPsttul Românid, cl'ram1,.11 lucrat1i la roaHi estl' ele 2tl:J0•/0 din numărul total al
\'a'idor în\rE'gi s:,u alE'
fragmentelor ceramice recoltatPl!'. Ace·1st{1
frec\'rnţă a
crramieii
lu<Tate la roată în necropole
-<i
a-;t•z{1ri (Sanislău-Nisipărie: Că
min - Maiul Crasnei: Ghenei Lutărie) ne înclrept[1ţe!ilc sii presupun!'m că e,1 este
confectio:n
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n·1t{1 în

această

p1·ezintă

o marf;i

zonă

'ii nu
rc'dP im por~ ,: i 1
i um,~a
gr<'cească sau
sucl-tr;1cicii. FormPle ele hază. sint :t:t'l'<1te după prototipuri tr<ici>
t~onah•,
h: Jlstattiene
Jc1c;1]l' ~i
n11 clu•Jii formele grrce-:;ti. Cc•r;imica
CC'llU•:df'-g"1ilbuiE'
lu;·:·:1.• {1 la roat1i
se concentrPază la
zona Ti"a - cursul inferior ;d
1\Tlll'P'>UlUi şi Cri'iuri, de un<!•·
.,.,
ci i fUzl'ază spre p1•rifer:a
r·iei d<'
riispindire ;1
cui tur; i
V<·kerzug""·
Grupul Sanislfiu Nir
r!'.·1
•10rcl-\'1•o;tuJ
României
prin ritul traclitional Hl incil1Pl'ilţipj În
tt1'n{1 n~o'itt•nit 'ii urmărit din'
Ha. !\-B, documentat în ('Ul•.ura Giiva
l<> Sanislău llF 1,
mentinîntlu-se pimi in Ha. D (prin
;11or1;1inlele
ele
incineraţie h
i'l'll{t ele la
Ciume<;ti Grajduri - Jia. C) - cu o cultu;„-,
rnaterial<.l
inuit
IC'g:1tf1
do
fondul
IJallstatti.•n
autohlu:1,
fări1 P!emcnte
caracteristice riJ.,;'\rit<-ne, poate fi con'>idPrat ca
a unl'i populaţii ;1u0 creatie
tohton~ traco-d„cic<'.
In prÎ\·inţa
Pxpansi~nii c'.},tilor spre
răsăritul
EurnpP1--,
~ondu!'el'l'a
galilor
trncliţia c
atribuie lui SigoYPsus, i:1r cluuă !l'genda istorică, p1'istratl\ ric
;ritu~ Livius
CPlţii sînt mpnţionati L
Păclur('a
Hercinic•Y'-1.
Po;111Will<;
Trogus
(inform<1ţia
1J(1srată prin
Iu~tinus,
XXIV,
4) r<'lateaiă că
g.'!lii
condu~i
rJ ~ SigO\·csus, călăuziţi dP zb~J
l'lli
pfi..,ă1·iior au
pătruns
l~
t;nuturile
illirice, f1icind mar~
~I istrmwri în
rînclul populaţiei
jnlilnit<' în calea Jor 'ii s-au sLlllilit apoi în Pannonia. J:?Ps1;re
cl'l\îi din
Adriatica autorll · ntici (Strabon ~i Arrianos) i:nenti:ml'ilză că în anul 335
J.e.n.
.1u trimis o solie la Alexanclru
Macpdon~· 1 •

ln Jegt'itură
cu
informa\iik
d<'scoperirik·
: rheolo;:il'l' din
bazinul
carp:1to-d11nu-

~l'risP,

i:ian JJot
aH'a un
aport "u!J' ,l'll:;1l.
Cde mai VPchi
descoperiri cdlicp
(Lt.!31)
rhL1ie
din prima
jum{1tate a ~l'C. IV
i.e.n. clin
Pannonia 20 coni;rmtl
:·elaU1riil'
lui
Pompeiu<;
T!·oc:u' (MPnfiicsanak, Gyiir,
01·d(Jd-Babocl,
.Sopron-B1"csidomb, Kiskiiszeg, I-Iat\«111 bolclo.~,
l!<'?i, Ke'iztlwly etc.)
Purt:itorii culturii
VPkc'1-zug
:lin Cimpi,• Tisei îsi continuă
:·imitirelc' lor făn'i Întrerup<'r<'
!Jină la ultimul sf!'Jt al sec. IV:·l1i<1r )i ultPrior. Cele mai timpurii dcscopri r i cJ„ car:1etr>r L'1lc'ne celtic
din estul
Ci:npi1·i
Tisei
(zona Tisa - Mure~
Cri')uri slnt datate ln a
doua
jumătatr• a sec. IV. î.e.n.
de la
Gyoma )i Kiirosszeg<.pati21;_ Al"l'stc·
descoperiri, pe baza cro110Jogir'i
relativt>,
se încaclre.1ză la finele Ll.R1 şi
confirm{,
1·elatările
lui
Strabon
~i Arrianos
privind
"ol ia
celtic<!
:rimis<1 J;i Alexandru Macedon
:n anul ~35 Î.<'.11.
In cePa ce privrşte prolJJpma c<'ltilor din nord-vPstuJ Ro·11âniPi, · sesizarea
momPntului
•iătrunderii lor si
evolutia La\c'n-ului
din rlreastă
jJarte a
Daciei.
chiar d;ocă
')tiril<• is:irice nu dau
referiri
dirc·cte,
cPle privind, în gPneral, bazinul
carpato-danubian
pot
fi
,·0roboratP cu
descopC'ri rile ar! wologice.
Momentul
pătrun
derii cPlţilor în nord-YestuJ ţi'i
:·i i noastre este marc: 1t prin primul orizont al necropolei cir• la
Pi,colt NisiDări<.>,
care
ne
i nclică
sfîrşitul
subfazei
B,
a
Lati•ne-ului timpurin~ 7 .
DUfJă
pătrunderea
grupurilor celti('P în
nord-vestul
Roman11•1 ~i
instalare:. lor pe o
fî'iie îngustă, între noii Yeniţi
şi cei din grupul Sanishh:-Nir
incepl' o con\'Îeţuir<', o
eohaitare
care se transform{1 ln!r-o
"imbioz;i,oglindindu-sc,
n<.>inclo-

:l'lnic. in
descoperirile
a:·i·;1·0JogieP:
.\ Necropole si morminte izo-

late
·
I. Ciumr'';>ti Grajduri:
CurtuiU)C'ni Dîmbul Ars:
:1.
Dinde')ti Vatra .s„tului:
:;;1_
DindPşti -Păşune;
-1. Diosi!!;
Ierul .Strîmt;
5.
Dersic!a
Dr•alul tenwtr•ului; li
Foieni
Podul .Slnpaul;
î. 7. l\foftinu
l\Iic Peseiirir· A; 8.
Pi>colt
Nisip{trie; Ba. Phcoll Parcul nr. 2; 9 . .SanisJ;iu - La c:ipelf1: IO. SăcuiPni Ci'\r[1micl[1rie; 11. T11rian Dîmbul
lui
Ciordch:
12 V, ll'a Jui
:'\-lihai - ·Ferma Gorovp; LI. /'.fiuani - Vatra satului.
B. Aşezări
1-l. Andrid Gr;ijcluri;
13.
Bl'rea -l_,a soci; l:Ja. BPr0'a Cc>t .. tea iPpurelui; Iti. Br·rn'ni Hitul caprPi; 17. C:-tmin - Maiu!
Crasnei; 18. CăplPni l\lalul
Cr<1snei; El Car<'i Bobald
I,
IV, IX; 19a. Carei - Ritul po~
tci; la Ciume.7 ti Bosl{111(u :e:
:lb. Dincleşti Obserntor: :!O.
GhPnci - Dl'llmul spre S!nmi_
cl<1u';
Rb. Pişcolt Lul;"i;·ie;
He Piscolt Gardovani;
21.
Pi.r -·
Varganci;
22.
Hiharia; fia. Foieni Malul
pi:·iului Sinpaul:
Gb.
Foieni
Curtea grajdurilor
C.A.P.: 2:l.
Urziceni - Vada; 2:la Urziceni
Malul pîrlului „Fabric;i r!e
hîrtie"; 2-1. Tiream „Via \"l'che" 12a. ValPi! lui Mihai
Grădina lui C1·i5;m; 25. \l;i'itid
- Valea Gana<;ulu~.
C. Descoperiri izolate
2G. Oradea Salca; 27. Hotoan Valra satului; 28. Corod: 29. Homorodul de Sus: :Jo.
Dumbrava Gara C.F.H.; '.ll.
Sălncea; :l2. Ghiri5u de
Cr:~;
33. Sintandrei;
3~. Simian; '.15.
0ilin:lru; :lo.
Otomani: :1-;. Siniob; :IR. Tarcea: :19. Hon•<i
Vatra salului.
in tola!, din :l9 ele l:Jcal i !<'iţi
~lnt semnalate 52
de clescope-

ri ri de

caracter
Latene
lirnmijlociu.
Din cele I:t
dc'icOpt•rirj
funerare
~apte ap;ff\ in unor necropole
cerceta te
'ii'iternatic„ integr<•l
-.au
parţial
(Pişcult Nisipărie cu
1'.15 cit> 11101 minte),
re'>tul pro1·in din morminte
izolak.
în
L:rnrn C('rcet.Jrilor de teren
au
fu ... t
..,ernnalu.lc 2·1 dp de-;coperir;
care în
moci -.igur apar\.in unor a'.1ezi1:·i.
Dintre
ele
;n..,;1 <lU
[os: cercelule
parţial
dcnr c1•le de h
Ciurnt>)li
;J<: t·iu

şi

Ho ... ~t1na1ie;

Rt.•rec1

-

L~t

soci:

...::an.•i --. Hobald IV.
Andrid
Grajduri: Berveni
Rîlul
raprPi: c.·1mi11
1"1alul Crasn~i.

Cohabik1n·a
populaţiei hall. . t;itlien.• tîrlii e1 wupurile ce\tir:e aşezate în nord-vestul Roman1c1. curind dupi1
tnijlocul
... ecolului al IV-fpa Î.P.n, cli1 o
noUi
caracteri..,tici1
evoluţiei
L1t1"m·-ului
clin acest
spaţiu
geografie.

Rilul fu1ll'rar
ln gt·ncrd l, nC"cropolele
sini
h; :-' lualC' eu o
1·ari•!l:!le
dl'
ri'.1.i:.duri:
Mcwminle c1,~ inhurn.11..i(' cu
sdwlclul inlins
(JL'
'>p<:'.e: rit func>r::; „pc::-ific pl'n•1 u
r<'llii din I>:urop;i rentrah'1.
l'lc:-mint clP incineraţie în groa~ri cu
lJ"en1in1ele
umane C•1l':1nak
împr11•;lhtp în
groapf1
'.;:u

a-:;':'Z"lr•

In m:ii n1uli!.'

g1·t1-

:11ii_lo:1rp; Morm'nh• de incinc•:·il~-;~·

în urnt_"i.

· Mnrrninfrl<' în poziţie'
chirci'''· "Jl'<.'("llrn ~i
mormintele de;11eineral ip
în groap:'1
sînt rilu1·;
funpr·ire
c-:i:·aclcri«ticP,
dt"" intilnilc în !fa. D din Cîrn!>i :1 Ti«ci~H. Hit11l dP incineraţi"
ln urnii C''ih'
"IWCifie în
pri1111.1!
rinei
(Jl'l1 1.l'tl
r,rupul sa.
:1's'.-1u - Nir.
S1ruclura a5<>zări1'11'
i 11' LnU·nc-ul
timpuriu
'.'i
t1~ez1\rilc
se grupe~
m ii!ociu
m:1lul
rîu1·iJ.or,
al
z:i
P•:
ml,:stinq"''• cu
pn'C'ftckrc
in
?o•vk cit• ~e". in leriloriiiC' de-

numai
cie-a
Iun: l'··' pi"1lrund
Acest<.'
a·1elun!;u! riurilor.
7.â:·( au un
caraclt>r
rl:'ra~ şi
ogL~clL·sc
o~:upaţia
princ1pa!f! ,.
populilţiei agricultura
~i
cn~: ~,,n~a ;inirnalelor.
Din cL't.'ast:i pP1·itn:di1 a L:'.em·-ului din
m;1·:: -vestu!
t/•rii
nm1.<,tre nu
~P

"!t110~(·

t!şPzan

înt::·u·jte.

f'Or-

tif"c;:t•,• de tipul „npidum".
\t;'.
ast•z:1ri[p C"it .si
nc·cropo!eie au · n cultuni . materialii
uni'.1~:1, care oi:;lindes·~ pre?.enţa
ccmun{1 a
pa;Jula\iei
b{L~lina";"1 ~: a noilo~· veniţi c;i
;i,ezaţi
în :wca-.;t;i zon;-1.
Cl'ramieil de
tn1ci:ţ;r,
ha1l-;latlian;·1
lucral[1
cu rnîna
se rnrnţine mnrfoloc:ic aµroapP
nPschimb<tt<1
în
l.:'.t€nt·-ul
timpu··iu ~i
mijJociu.
CPramica lur:r;ili1 cu
roata olarului avînd la bază fon.
ciul hallslattian ~i
C('r;1m'ca ci"
lin L:1;..>np ccnlral-curop<''ll'l s-<1
îml;:JC:•'1lit cu noi
f'Jrme: (r'e;li,
ciini,
~·a,e
bitronconice)
Ce
rarn:ca
lucrcit{1 cu
mina ~; cu
roa:a
olarului aparţine
aceJeim;:. comunit:'.1\.i
Cele clow-1 calPgrn·; i cl0 va'>c
;:par atît
ln
m;cr,~jJO[l' cit şi în a~cz<'iri. CPramir:1
l ucrilt;1 1·u mîn·1
cslt'
mai numeroils{t in a~ezilri

a-

vint! ;1 ici o funcţit• .., '
d<'„t' naţie ..,lll'CÎ fi că c[„
Lurf1ti1 :-i~', • 'e
; 1 •J{1«\ra
provizii, Cl'l't1Zdr etc.
I n n>n:1
Careiului sP
e0nC('tHrPtizf1 un
numrir
n1nrP de
dt•<,c0perir;
din L<ttime-ul timpuriu ~i mijlociu, fiind cunoo;_
cut din w·<>ao;tf1
mi1·rozon:i
si
un
rnorminl. ele c{mL•lenie celtic~i cip la Ciume'iti31. Tot
din
ace:Jst'i zornl >tu foo;t S4'1nn<1!:ilt'
şi cîteva obiect(• dC' m·igine r.r(''co-elenistice (fr;1grnrnl elf.• amforă !';'tampilatii: z:'ibui<-1 d<' lip
„grccc· ... c": măr.gele
din -;lic!i1
cu ma-;că u111iln<"1 ::1
mrin<'dă
.E?rt>cea,câ letrndra111n<1
C'llli<;{l !:1 Pcrgnm. carr indic;\ pro
babi'. o mi'ic<tr<' dt•
pDpul;i~ir
din-;prL' sud. poah· un val celtic
1·cintoro;
din
(':\'"j)<'<li\ia
organizahi
în P<·nin„11!<1
Bal-

"anic:-1 în anul '!.îi i.e.n.:l~.
ln toi
µarcursul
Latene-ului 1in11Juriu
~; mijlociu
;:u11ura
111att•ri;d;-1 l'Ste
uni!Mil.
O schimbare' c<1lit;1tiv1i se constat(\ ocld~<i cu înc<·ta1·eu brusl'<i ;! nc•croµolP!or
c<'ito-indigenP pe la
sfîr~itul
LatL·n-ului
111 i i]oC"iu-încµulu I
Latem•-ului
tîrziu
hfîrşitul sec.
II încvputuJ
"l'l'. I î.'O'.n.)
cînd se
t;l'nc•ruliz<":1zi1
~i se
unifunnizp·1z:-1
cultura 1n:1tprid!{1
getod.icic1i,
'>pecific;-1 pentru
faza
„a cla„ic:-1, cum
11rali1
ciPsco1x•1·ir;lt• dC' la
L;izu:·i şi .-\ci<;
din \'il!Pa S·!mL·şului ~i ii c,..,.;:wi. cu
lt>g:·iluri
direct<' spre
zona in\Prcarputic;·t.
Geogri'l'ul
:m!ic
Ptoh·meu,
în lucr{1rilc -,ale
localizeaz<"t în
rcgiunt c.1
1

elf' nor i-vt..1"'1~ a

Daciei

;>i1<1rli:~i.

\" Pil!"\"<ln
clUJ)[\
Caesar""· ~i
l'tolnucu
,-orbe~te
dp an:1r\ii
r:·n pfirţ:Je
Sf1~maruh1i:J•;.
lJesprp aceastC1 populatie
l'lcrogen:·;
s-a clhcutat
n·Îutiv m:1ll în Ji•era~ura
ele
spc>cialit:itc,
fiind consirk1·;1tf.
ctt un mozuic (Jr populaţii furmatt•
din r·<'ilcrc1'1ci_
l)pnr:amP<'

dat(;,
numai
ipotetic.
putc·in
considl'r: 1 c1i
Jllll'li1tor;i
C'Ul!uri i
1natC""ricl] L~ dr;'
ti I)
l~d1 fnp
rlin regiun<';i T;_,~j
d<·
nord
(cPl\ii ~i cei din grupul
.Sanis](1u :'l!!rl ;ir fi
;qiurţinut an;_1 rti lor
Stra bon::1 nu
pomenl')le nim;c dP~!)l'L' ;marţi, <it•~i
tralp;J?<i
Jl<' l<1rg cel<'l;illC'
nc•umuri cP!tic<' (boii şi
t;1urisl'i1).
Po;1te
il"l'ils'i1
popuJ;1ti<'
elt·1·og!'n ·1,
<'lllhhl't1!(1
~ub numPJL„ cip <llYlrt:
, ..• fi
ml'ntion:1tă num:ii .incPpind cu c;:.mµ;miile lui Citl'~ar lmµotri,·a galilor, carl'
e1inoJ7tp m11i
bine·
rp·• li lalc>it
i-.,toric~-1 si
si tua1 i;1
clcmogr:if!c;i din 1.;n~1twilc• 111,;„_
cale prin
P<:iclurf.a
Ht>1Tinic{1
~:i apoi
lcx·c1]izt1ti1 cil' Ptole:n~·u
în nord-n·~~ul DaeiPi.
CoroborilrPa
datelcw
i! rh1•,)logicP cu cc·L, clin iz,·oar·cJc ~:Ti
se. a tîl de
l::cunarc>, ne• :x-,·mit să cunoaşlt•m mai ll'm•<nic
evolulia
Lott'm·-ului din
nord-vt''>lu l ·Român 'ci. sfi avem
o imagine
istorică
mai c],„.,-,
pri,·ind realil(1ţilf' etnice
din
această uerioadi"i.
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DESCOPERIRI DACICE DIN CRIŞANA
(sec. II î.e.n. - 106 e.n.)
SEVER

în monumentala opcr{1 Gl'tica,
V. Pârvan sintPtizase nu numai
întreaga sum(t a datelor istorice despre daci, ci. pentru prima dat{1, coroborîndu-le, şi descoperirile arheologice. Astfel apar, ca ele peste tot clin Dacia,
în Getica sa si tezaurele ciP monede 'ii podo;1be dacice.
într-o
expunere istorică
coherenrn. şi
descoperirile dacice din Cri~;ma.
f.lp se cumulaseră pe
întinsul
a aproape dou{1 secole anterioare
~i se p;istrau, unele, în muzeele
clin Viena, Budapesta sau Bucureşti, altele, în muzeele şi colectiile publice sau particulare din
A.raci, Oradea, Satu Mare. Existau şi unele studii sau rapoarte
<tsupra acestor descoperiri
întîmplătoare, însă o expunPre expres;! asupra lor n-a existat pL
rn! la V. Pârvan.
Alte dou<i reluări, îmbogăţiri
~i adinciri şi a istoriei
dacilor
din Crişana, atîtea cît le-a permis spaţiul şi subiectul,
s-au
mai făcut în cele două, mai noi,
sinteze cunoscute, cea a lui I.
Nestor publicată în Germania ~i
cea a lui C. Daicoviciu, cu specială stăruire
asupra
istoriei
Transilvaniei în antichitate. N-a
existat îns;i, pînă după al doL
le;i război mondial, nici o cercetare sistPmatică sau o săpătu
ră expresă consacrat;!
unei <tşezări dacice în Crişan;i,
exceptînd, desigur, săpăturile
de
la Pecica sau Orade8-Salca,
şi
altele, dedicate altor epoci (m,1i
ales epocii bronzului) şi care ;iu
prilejuit şi salvarPa unor
·vesti_gii dacice. La Satu Mare, de
pildă. pînă la descoperirea Medieşului Aurit, nu exista nici
o
descoperire dacică - cu excepţia, bineînţeles a unor tezaurP
monetare sau de podoabe
ue

DUMITRAŞCU

argint. .\şa se explic[1 de ce în anul rnrH, pîm! cînd am dec,coperit şi în urma informaţiilor
lui I. Todincă - wwzarea dacictt
de la
Medieşu Aurit,
colegul
T. Băder, cu sinceritate şi înţelepciune, ne-a cerut s{1-i
;iclucem material dacic din
Munţii
Orăştici, pentru a ilustra
acest
areal de civilizaţie la Tene şi în
Muzeul din Satu Mare.
Organizarea mai temeinică ;1
cercetărilor arheologice dup:t
al doilea război mondial
cinci iau fiinţă 'Institutele
ele
arheologie (respectiv istorie
·,i
arheologie) din Bucureşti,
L1~i
şi Cluj şi Muzeele judeţene clin
Arad, Oradea, Satu Mare şi Muzeul orăşenesc Carei sau colectia arheologică din Săcuieni (c;1i·e îşi are unele începuturi intr-o colecţie particulară de .a
V;ilea lui Mihai). cercPtarea, fr,ră a fi excepţională, aduce
în
circuitul istoric al României ~i
al Europei, a lumii savante interesate în cunoaşterea antichităţilor
dacice, primele rezultate
concrete obţinute pe teren
în
urma cercetărilor
~uheologice
sistematice sau a revalorifidirii
unor descoperiri mai vechi.
Primele cercetări şi
săpături
în teren sînt făcute de cercetă
torii stiintifici Dr. Mircea Rusu
(în z~na ·Arad, Oradea, Carei).
Dr. Ioan II. Crişan (în zona Arnd
şi Carei) de la Institutul de i~
torie si arheologie din Cluj
~i
ele Dr~ Vlad Zirra (în zona Carei) de la Institutul de Arheologie din Bucureşti.
..\cestor cercetători Ii se <tli"!tură, cu vremea, o pleiadă
de
cercetători mai tineri,
muzeografi, Egon Dorner, Mircea Barbu şi Mircea Zdroba la
Arnd,
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lJr. Ivan Ordl•nllich, Dr. Nicolae
Chiclio.,an, Dr. Sevl•r Dumitra•cu ~i T.L. lfoşu la Oradea,
D;-.
1\lcnwthi J1inos la Carei, Dr. Tibl'riu Bcjcll•r, Gheo1·ghl• Lazin la
S<1tu Mare şi Vasile Lucăcel · i
,\I. \·. Maki dl' Ja
Zal1h1. Dit;tre aceştia trPbuie specificat ci1
"'1ircea Zdroba verwa de la Muzeul din Haia Mare, cu preocup<"iri în donwniul feudaJi„mului
timpuriu, Dr. Ivan Ordentlich )i
Dr. Nicolal' Chidio.5an ele la Oradea s-;1u specializat cu
prec~·1den• în domeniul epocii bron7Lllui. T. L. Hoşu, profesor de li•.'l'll, ('li contributii notabile
a
rama" mereu, în ·special, cu' preocupari didactice,
:Or. Tiberiu
Badl'r s-a SjJl'cializat tot in epoc;1 bronzului
clin
nord-vestul
României, Dr. Neml'thi Janos cu
prl'ccupări
constante
asupra
lfall<otattului şi La Tene-ului din
zona Carei,
iar
AI. V. Matl'i
st[1ruincl a<,upra cercetărilor de
epoc[1 romană, se preocupă. prin
natura lucrurilor, mai ales,
de
vestigiile romane din
arealul
Porolissum.
Un aport substanţial în
studiul monetelor dacice de argint
mr adus Prof. Eugen Chirilă de
la Cluj, Dr. Constantin Prl'da de
la Bucureşti şi All'xandru
Să
şianu de la Oradea, acesta din
urmii cu preocupări rl'cf'nk
şi
l'Vidrnh• asuµra \'aselor !iturgi''l' medievale clin
jude(ul
Bihor.
Rezultatele
cercetărilor
si
stip<itw·ilo1· arheologice din
teren au făcut posibilă
valorificarea acestora în articole
studii, monografii, care înscr:iu
în
clacologia românească şi european[\ o primă bibliografil' asuprn
civilizaţiei şi culturii dacice din
Cri~ana în s~·c. II i.e.n.
lDG
P.n. Amintim aici întinsa monogn1fie asupra descoperirilor
de
la Pl•cica de I. H. Crişan.
ce,i
dedicată săpăturilor de la Marca
de S. Dumitra)Cll şi V. Lucă
cel, cuprinderea
descoperirilor
de podoabe de argint în studiile
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de sintez{1 ale lui Dorin l'OPl'scu, <1 celor monetare în sinteza
lui Constantin Preda sau a oli\riei în sinteza re<;pectiv{1 a
lui
I. li. Crişan.
l\hrzcele clin ./\rad, Oracll•a şi
Satu Man' şi-au îmbogi1ţit, în acelaşi timp, colecţiile cu un patrimoniu ciP vestigii asupra
civilizaţiei ~i
culturii geto-dacice:
l'l'ramică ,unelte,
podoabe, m1J1wk, in urma pfectuării
un(W
si1p1ituri <,istematice la
Pecica
Zcrindul Mic, Berindia, Clit, Vă
rădia si Săvîrşin, judeţul Araci;
Girişui'
de Criş Pietroasa,
Tă~ad,

Săcălăsău

Nou,

judeţul

Rihor: Marca, Şimleu! Silvanil'i,
judeţul Sidaj şi Acîş,
judP\ul
Satu Mare.
Ştiinţific. rezultatele. Hlri1
a
fi încheiate, ci doar aŞt'Z<lll' pc
un fftgaş concret, sînt, in gPnere. ~i succint urmf1toarcle:
a. Stratigrafic, din punct
li<~
\'eden~ al cronogloiei generale.
pe bază ele stratigrafie vertical(\
mai ales pe temeiuri clP stratigrafie orizontaU\ se cunosc azi
principalele tr[1s:Huri ale civilizaţiei şi culturii dacice clin Crişana, din sec. II î.e.n. I I. e.n.
Nuanţele şi deci posibilitiiţile de
a opera şi mai strins vor trebui să le adudi şi
ct'rcPt{1rilC'
viitoare, pentru a putea încadra
unele materiale arheologicl'
directoare într-o succrsiu1w
şi
cadentă
strîns{1 pe întinsul
a
cel mLtlt un sfert dl' sl•col. Mentiom'\m că nu se cunosc
con~ret începuturilP acestei evoluţii
in dialog cu lumea celtică,
vecină, din vest, şi chiar, cu pregnanţfi, sfîrşitul produs
~rutai,
deci evident şi tranşant, de cucerirea Daciei şi
incorporarea
părţii sale centrale la Imperiul
roman.
b. Tipologic cunoa~km formula formelor uneltelor şi mai ales a olăril•i dacice clin
acesk
secole, ca peste tot în Dacia. dar,
ca peste tot în Dacia,
sP parc,
că în Crişana nu cunoaştem
încă suficient originea tuturor pic-

~elor

cu care open·1m şi de ;1ici
o oarl'can' labilitate în a le
sta bi li e\·ol uţja.
„Consen·;:tismul" unor forme, mai ale"
de
\lase, impiedicc""1, pe de o parte,
sta bi I irea unor cadenţe tipolog-icl', dar ne ofer;'..i, pe dt' <Jltă
parte, elemente mai fl'rml' pentru înţelegerPa evolutiei în · ans:imblu a societăţii d;1cice.
.
c. Stilistie se cunosc şi st• mai
adaugc""1 merPu, noi modele, folosite ele meşteşugarii daci pentru
:1-'ii împodobi ceramica si
desigur şi alte unelte şi u~ten~ile,
cu ('Xcepţ.ia dureroasă, dar definiti\·(1, H dispariţiei pieselor de
lemn 'ii fibrl' texlill'. De );: aCC'st capitol,
m;ii pu\.in, ci edem
noi. studiat, ,-a trebui s;i aştep
tăm noi stoarceri de informaţii,
în \'ederea stabilirii
unei cronologii mai strinse a ceramic;i si
în clom!.'niul studierii elemt>nte~
lor cu viaţă lungă în istoria atelierelor dacice de lucrat
ceramică şi a originalităţii
o;·ocluselor unui meşteşug ce Cl'rt'
o apartr îndrmînarl' ~i nu voate
fi practicat de meşteri pen:,c;rini
sciu \'oiajori. Fără a fi un mt•ş
tPşug
numai sătesc, olfiritul e
un meşte~ug adînc înrădăc;nat
în viaţa comunităţilor din lumea
tîrgurilor, cetătilor si
sa1elor
dacice.
lJn ;11·gument al priceperii lor e „repartizare<>"
de
ci1tre romani a sclavilor daci în
atelierele de ceramică, lucr'.1 remarcabil stabilit de un
„tudiu
mni vechi al
prof. BodoT Andr;io; şi ck cercetările recente ale
arhC'ologilor bul.gari la llo1niţa,
Butovo şi Pavlikeni,
scite din
jurul oraşului Tîrnovo, locuite
de daci şi în care s-au descoperit
imprpsionante atei iere
ele
olărie undP aliHuri de
\'ilsele
standcirdizate ale lumii rom>mp,
s-au descoperit transparE'11fă
conerl'tă vase dacice, irdusiv ce~ti şi \'ase borcan c';icice,
lucralP cu mina.
d. Chorolo,~ic descopeririie c!in
teren - aşezări, eet:"\ţuie, cetăţi,
alte mrnumente, impun
:!''llă
şi

eonstatiu·i dt' nuanţ;i
difrritt\,
dar aflate în interdependen\:i.:
I. Toate
descoperirile
concrete - şi <1şezările din teren nu
pot fi puse sub nici un
motiv
la îndoialii, decît d:1că ne
situăm în afara ştiinţei ne arată o pînz(1 de descoperiri şi in
Dacia \'Psticti. şi nord-vestică, anulînd aparenta „insularitatl'" a
descoperirilor de pe Tisa şi Dunărea mijlode puse in
valoare
de arheologii maghiari M. Pâr.
ducz şi Zs. Visi şi din Slovacia
studiate de arheologii slovaC'.i A.
Toeik şi B. Benadik
şi, toate.
într-un studiu sintetic, publicat
pe baze bibliografice, de arhPologul american de origine m;ighiară St. Foltiny.
2. Geografic şi geomorfoloi;ic
bineînţele~. Crişana are, de
la
est spre vest. o dispunere în amfiteatru - munti (Munţii :\puseni), pil'mont, cimpil'
(cimpie
înaltă, inclusiv cîmpia jocis;i
a
Tisei), fiind brf1zdatii între Mure5 Ici sud şi Someş la nord. de
cursurilP riurilor:
Crisul Alb,
Crişul Nl'gru,
Crişul Repedl',
Bareău ~i Crasna. Azi dl'scopt>ririle arhl'ologicc concrete din
terl'n ne permit să afirmăm locuirea întregului acest spaţiu ~1
avem ao;tff'I:
1
A. Aşl'zări de cimpie (tîrguri,
satr, cătunl'): 1. Arad - Mică
laca (1), pe Mureş: 2. Zerindul
Mic (2), jud. Arnd. pe
Cri~ul
Negru; 3. Giri!';ul de Cri5 - Pietroa'>a (3), jud. Bihor, pe
Cri~ul Repede: 4. Aciş (4), jud. Satu
Mnre, pe Crasna şi 5. Pecica (5),
jud. Arad - a!:'ezare mare
c!e
tip oppidan (un tîrg, centru ele
producţie. dPsfacere, centru
soci;i l şi politic al dacilor din zona
de cîmpie ci Mureşului infPrior).
B. Aşrzări din pil'mont (oppicla, tîrguri. cl'tăţio,
retăţui):
1.
Văradia cir Mureş (Ci),
judeţul
Arad; 2. Săvîrşin (7), jud. :\rad.
ambele pt> Mure'i;
3. Berindia
(Rl, jud. .-\rad, pe Valea Crişu
lui Alb: 4. Tăşad (9). judeţul Bihor, în zona Ye<>tic{1
piemonta5~1

n{1 ;1 Munţilor P<idurea Crniului;
5. Oradra - Dralul Yiilor (lJ).
pe Crişul Rt'pede; G. Marca (11),
jucl. Siila.i. JJ(' Bardiu; î. Şimle
u I Silvanil'i (12), .iucl. Sălaj, pC'
Cn!.;,,na.

C. A~ezări din zona montană
(cl'tăţi, ·cl'tăţui): l. Clit (13), jucl.
:\rad, în masivul Moma-Codru.
in <irealul \'Îrfului Pleş; 2. Să
călăsău Nou (1,1), jud. Bihor, în
Munţii Plopi~ului, în
bazinul
hicl rog rafie a 1 rîului Bistrn,
afluent al Ban:<lului; 3. Tusa (15),
jucl.S;-da.i, in masivul
MomaCoclru.
·
Clasifican·a noastr<i nu l', în
nici un caz, rigid<\. Ea ne implic{\ s<I gîndim, în primul rinei
noi. mai nuanţat, deci mai istoric. \'iata istorie<\ a comunităti
lor din· vestul şi
nord-vest.ul
"!\Iunţilor Apuseni, clin Crişana.
„Clasificare;1 geografic[1-geomorfologinl .adică
chorologică"
el aşeziirilor din Crişana în~eam
rn1. poate, trei
gînduri pentru
cerceUirile viitoare:
Cercetarea arheologică sistematică a unei aşez<iri ele cîmpie (sat) şi a cimitirului acesteia. inclusi\' „lămurim" ·originii
„gropilor insolitP" care apare în
epoca romană (Oradea - Salca,
Biharca,
Sinnicolau Român) în
sensul unor cimitire de tip Moigracl-M<lgLtr<i sau cu alte rosturi.
- Similitudinea aparentă sau
istorie-reală între şirul
c]p oppicla Pecica, Bcrindia, Tăşad,
Oradea - Dealul Viilor, Marca,
Simleul Silvaniei, cu clescoperi1:ile din zona
pericarpatică din
Moldova: Poiana, Moineşti, Raeătău, Braci. Aşezări cărora
le
explicam rosturi militare (ln), în
cazul Crişanei, rosturi care
le
1·ămin, clar hi care adăugăm şi
ro~turi nrni ;1rticulate economir
şi ~ocial ~i în istoria dacilor din
vest, ca Cl'ntre de producţil'. Ne-o
indid1 cle-.eoperirile publicate de
la Pecica, Herindia, cele clin zona Săcalăsău Nou - Derna 7i
Şimleu Sih<iniei. la carp adăug{1m
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Tă<;;adul.

Cercetarea quasi-intregului material arheologic ele la
T<'işad unde ail'ituri ele prel-ucrarea argintului şi fierului, ni
se impune, pe bază ele material
concret (lut fnimîntat, unelte de·
olar, ceramicii în num<ir ~i
cli\-ersitate impresionantă) şi
un
atelier de olărie
dacică preroman{t. Sînt fapte ce implică
o
schimbare ele opticii în judecare;:
acestor realitiiţi
arheologice.
Se pare că se rPliefează
in
zona \'esticii.
nord-\'estic<i
a
Apusenilor, un şir de
tîrguri
(oppida) cu ro~turi productive şi
comerciale, ca l't :pc de
drum,
pe o cale comercială ce pornea
din suci şi continua spre nord,
la limita dintre cîmpie şi munte
- Pecica, Berindia, 'fă5ad,
Oradea - Dealul Vijlor,
Marea,
Simll.'ul Silvaniei - Porolissum.
i,a limita dintre munte la est şi
cîmpie la vest, între comunili1ţilc dacice de la munte ~i de la
~es, între comunih'iţile dacice
şi
cele celtiC'e clin vest, pe un drum
ce pornea, poate ele la
Marea
:\driatică şi clucl'a în Dacia, în
cazul nostru în
Munţii
Apuseni.
Va fi ele imperioasi"1 necesitate
studierea cetăţii
impresionantl'
de la Tusa (cetăţ.uia de la Siwi1lăsău Nou a fo<;t complet distrusă de căutătorii de
comori,
noi abia am găsit 1-2 m.p. nederanjaţi, ne. ~pa ţi
pînă
la
stincă!) şi sta1Jilirea
rosturilor
s;ile în i~toria daci lor ele pe intrîndul Someş
Crasna
Bareău.

Desigur, e o schiţă pe
care
cercdf1rilc> viitoare o vor ccimpleta nebănuit. Cercet<irile
.)I
săp<lturile clin cele patru ultime
decenii au :iăcut însă un început a cărui
concretitudine nu
moii poate fi, de nimenea, escamolatii.

l\ O T

I. M. J-larb11, .\. l\Iureş<1n, Noi
desco11l'riri
daciel'
de la
,\raci Micălaca, in Ziridava, XV--X\.'f, 198î, p. -i:l3-1.
r;

lJun1itril~cu. N. Chidio~an,
Aşezarea dacică de la Zerin-

S.

dul Mie, comuna Zerind (judl·ţul Arad), în Crisia, VII,
Oradea, 19îî, p. fi5-îî.
3 . .S. ])umitraşcu. L. l\'Iărghitan.
AşC'zări si dl•scopcriri dacicl'
din vestul si nord-vestul României din Sl'c. III î.e.n. - II
l'.n„ in Saq.(l'tia, VIII, DeY<1.
Hlîl, p. -15-5î.
4. Informaţii amabile clin p<1rtca colegului Gh. Lazin, c[1ruia îi mulţumim ~i pe
acea„t{1 c<ile.
:i. I. H. Cri~an, Ziritlavu, Arad.
1ff7H.
G. M. Barbu, l\I. Zdroba, Aşl'
zarl'a dacică de la Vărădia
dl' Mureş, în Ziridava, IX,
19îB, p. 21--10.
- l\T. llarbu,
Aşrzarea dacică
dl· la Săvirşin, în Ziridava.
XII, Arnd, JDBO, p. 101-llG;
idl•m, ibidem, în Ziridava,
. XIV, Araci, 19B2, p. -19-GG.
H. S. Dumitraşcu, I. Ordentlich,
Săpăturii<' arhl'ologicc
de la
lll'rindia, în Crisia, I'TI, Oradea. rn7:!, ]J. -lî-97.

E

Chiclic>~<lll, Haport
să11ăturilor arheologice

asupra
întrl'prinsl' în anul l!Ji8 în sah1l
Tă·,ad. comuna Drăgcşti, în
Materiak si Cl'rcetări arheolo~icl', Or;;clea, 1979, p. H:J-B9.
10. T. L. Ro~u. Aşczan•a dacică
din Dl'alul Viilor dl' la Oradea, în Crisia, II, l!J72,
p. 115-121.
9. N.

11. S.

12.

13.

1-1.

15.

lfi.

Dumitra~cu,

V.

Lucăcel,

CP!atea dacică de la Marca,
Clu_i, !D7-i.
S. Dumilra~cu, I. Gibuz,
Dl'scopl•riri arheologice de la
".>imleul Silvaniei, în Lucrări
Ştiinţifiel', Oradea, 19îl,
p.
2B-:rn.
S. Dumitra~cu,
Dack<· hradisko v Clifr, în Vychodoslovensk~·
Pravek, 2, Kosice,
1971, p. :Jl--19.
S. Dumitrn~cu,
AşPzări fortifieah' şi ectătui dacice
în
partea d<' vrst a Munţilor Apusl•ni, în Cri~ia, IT. Orad(•a,
19î2, µ. 13G-l:JH.
S. Dumitrascu, V. Lucăcel,
Cdatea dacică de la Marca,
Clu.i. 197-!, p. :JO .
S. Dumitra~cu, Dacian fortifications in Crişana, în
ThraC'o-Dacica, Bucureşti,
l:lîfi, p. 259-2G-I.
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CIVILIZAŢIA DACICA
DIN SECOLUL II Î.e.n. - I c.n.
IN NORD-VESTUL ROMANIEI

Gii. LAZIN

Fără să fie foarte strict
delimitat geografic. consider~m cii
nord-vestul României
reprezinti1 totuşi o microzonă geograficii
bine determinată.
Acest ~paţiu
geografic in care urmeaz;·,
-;{,
prezent{1m aspectell' majore ale
eivilizatiei dacicp din ~ecolele I I
î.e.n. (~ai exact a doua jumăta
te a acestui secol) şi secolul
I
e.n., corespunde în cea mai mare
parte tPritoriului actual al judeţului Satu Mare, excepţie făcînd
partea de sud (judeţul Bihor, un
fragment al v1iii Eriului). Spaţiul geografic în discuţie este li_
mitat Ia nord de Munţii Oaşului
şi de graniţa dintre RomâniH şi
U.R.S.S,; spre est de
culmile
inalte ale Munţilor Oaşului (peste 600 m), de ramificHţiile n'sticP ale Munţilor Gutîi (peste HOO
m), de CulmPa Codrului
(cota
maxim{\ 575 m); la sud-Pst
de
Dealuri le S;'ilajul ui (între 150300 m ~i Colinele Eriului (l(J0190 m); la sud-\•pst de canalele
Eriului şi Barcă ului; spre ,_·est
de frontiPra dintre România şi
RPpublica Ungaria.
Geomorfologic, zonei îi
estp
caracteristică
omogenitatea reliefului, ca forme
predom:nă
cîmpiile şi luncile şi într-o mă_
~ură mai mică dealurile şi munţii. Sub acest aspect se pot deosebi trei mari unităţi:
Cîmpia
Someşului, Munţii şi Depresiunea
Oaş, D!':durilc> Codrului (Munţii
Făgetului). Tflşnadului şi
Eriului. Menţionăm cii în sensul larg
folosit c(p unii specialişti, Cimpia
Someşului (V. Mihăilescu,
GMgrafia fizică a României, Bucu_
reşti, 19fi!J), reprezintii o uniwte
geografică

sectorul

62

mai mllrt\ ~i

nord-Pstic a

c~nun1e

CîMi::ei

Tisei şi care ;irp în componcn-·
\<I urmilto<lrele .subunităţi
fi> icu-geografice:
Cîmpia
Săt.m;1reana. Cimpia Ecedului, Cîmp;;i
CrasnPi, Cîmpia Careiului, Cimpia Nirului şi Cîmpia Eriului. ~r
nitate geograficii întinsă, Cîmpi;,
Somc~ului este cuprinsă
:înt: t
masivul ntlcanic al Oaşului („p-.·<
nord-est), DealurilP şi
Cuimf:;i
Codrului (Munţii Fiiget), spre c~t,
iar spre sud şi sud-\'est de De;ilurile &ila.iului şi zona de contact dintre J-:riu şi Barcău. Ace••~
tă cîmpie cuprinde două catci;ori i cJp unităţi sub raportul altitudinii: Cimpii înalte ~i joase.
Dup;l. prezentarea in ordine ;:).
fabetică a localitiiţilor cu
(Jt'scoperiri, aşezări, tezaure
monetare, monede izolate, care
,.:t'
încadrează în perioada cuprinsil
în a clcu;1 j11m{1tate a secolului
II î.e.n. şi pînă la cucerirea roman(1, urmează cîteva consideratii de ordin
istorico-arheoloi;ic
care vize;JZă habitatul dacic clin
f;1za s<i maxim{1 ele
dezvoltarP
din zona dP nonLvest a Rom<Î·
niei.
DESCOPERIRI DA<:ICE DIS
NORD-VESTUL ROMÂNIEI
Referirile din prezentul catc:log, cuprind în orcline alfabetid1
localitI1ţile din judeţele Bihor ~i
Satu Marc, care se integrează zonei în discutie. Precizăm că «t1
fost incluse ·numai descoperirile
aparţinînd ultimei faze de
clc-zvoltarP ;; l'pocii Lntene.
Pn·~r11rtări pPntru judetP:
Bihor
BI; Satu Mare = SM.
1. ACîŞ (SM)
ln partea ele sud-est a localiriu1ui
tăţii, µe malul sting al
Crasna, au fost executate
Cc'rcet;iri :irheologicl intr-o
aşez<i-

i:e de-,chi'><t cu un bogat material
cenimic lucrat la roat<\ si cu mim• (Gh. Lazin, în S:1tu ·Man•
S!. Com, V-VI, 1V!l1-l9B2,
p.
(i,:_71).
2. ANDR!D (.SM)

TC'zaur de monede de tip Mc>Aurit,
număr ele monedt•
neprecizat.
anu I
descoperirii:
rn,n (0. Gohl. Nk, II, 1903, p. '.iJ,
a;l; Idem, NK, XIV, 1915, p. 1-!;
K. Pink, Dit• iVliinzpriigung d1•1·
Oslkl'ltcn ... Ruclapest, 1939,
p.
Ul>; B. Mitrl'a, în ED, X, 19-15.
p. :.ll; I. \Vinkle1·, în Num Shor_
nil;, V, 195B, µ. ?.5: T. Bacler, T••zaure moneta1·<· . . . , OradPa, l!JG:l,
p. 1:11: C. Pn·cl<t. Mo1wdrk ... p.
2~J(J; Al. Săşianu, Monl'dă antică . . . ,
p. Bl:).

c!i!'';>Ll

~-

AP.\ (Sl\1)

P0 un platou clin centrul IocaLt;\ţiL partea ele hotar „Herb<···
112aga", a fo-..t descoµerit[t prin
cercet<\ri de lt•n•n o aşezare deschi„(1 (Gh. Lazin - A. Cionca,
î'l Satu l\la:·<• - St. Com., \'IIVl 1I. Hlllfi-l98i, p. llH).
4 . • \DY ENDRE (SM)
ln colecţia Muzeului orăşenesc
Carei, st· µi1„treaz<\
mai mulle
fragmente ele va<,e (inv. 2151'~152). descoperite în localitat1>,
lucrate cu ro;ita şi la mimi (Gh.
f .01zin. !n Salu Marc• - St. Corn.,
Vil-VI l I. l'.JHG-JOBi, p. HB-91,
';>I nota 10).
5. HIXAD (SMl
Aureus emis de Nl'l'O (P. Mure~<lll, în AMET, VIII. 19i6,
µ.
1991, nota GO: Al. S1Işianu. Morwda anti,·ă . . . , p. 96). I
ll
BLAJ A (SM)
Denar <·mi« de Domiţian, cle<;coperit în locul denumit
„La
Rezei'', este ele tiµ RTC, I"!, p.
li-!. nr. 173 (Roma). anii 92-93
(cf. Gh. Lazin Ioan Popescu, în
Satu Mar(' St. Corn„ VllV!Il, 19Hll-IVH7, p. !l5).
'7. ROGDAND (SM)
Punctul „llilovilă", a~PzarP cl1•„_
copprit<"i în anul 19ii. Materialele se află în colecţia
Muzeului
ori"t~enesc Carei (Gh. Lazin,
în
Satu Mart• - St. Com., VII -

VIII, 19Bfi-19117, p. i2).

8.

C.\DI·:.\

(BI)

Cu prilejul unor lucri1ri agri'~ole, în anul l!J-11, a rost desc<L
·Jerit incidental un tezaur
<k
inonedP romane republicane corn-·
·ius di 11 l '.Jl denari (pri ma
em i.siww: ?.'.29-2li î.c.n.,
ullim;1
emi'>iune. -!2 î.e.n.), în cadrul Cl'!or 191 de piesp se afl<"i ~i
21
monc•de c!e imitaţie. Din tezau1·
au mai fiieut parte ;;i obiecte de
pocloabit: 2 fibule cu cli'<c, o brii„
Lară şi un lanţ ornament;tl (.-\l.
S;l~ianu, M01wdă anlieă . . . , p.
V7-99, cu bibliografia).
'l.
COHOD (SM)
.\şcz;;r1· „ituatf1 în p<trtP<t
clP
«ucl a lol'alit~llii în zonele cit> hotar „Buro~" <i „Kerc<,te)", anul
de.scopt'l'irii: 19i9 (Gh. I.azin, în
S:itu Mar!' - St. Com„ Vil
Vili, HIBG-198i, p. il-i2).
10.

CHl:ŞEHElJ

(Hf)

Din !oc;ditate provin trei mo_
nede rnmane republicane de argint, dintre can• una de imitaţie. Condiţiile descoperirii
sînt
incerte (E. Chiri !{1 şi c~ola b., în
Acta M!\, \"III, l9il, p. 5GH, nr.
1-3: Morwda antică .•. , p. 102,
nr. :J l).
11. DlOSIG (BI)

Tezaur ele monede romane n•publicane, compus din G5
de
piese (!. Winkler.
Sachtzfuncl••
ri:imischer) în .JNG, 17, 19Gi, p.
145, nr. 51; I. Glodariu, RPlaţii
cornt•reialt• ..• , p. 21:12, nr. 11-!).
12. GALOŞPETHf:U (BI)
Denar emis ele Octavianus Augustus (Z. Szekel_,..
în SCN, I,
1957, p. -!i2; Al. Săşianu. Moneda
antieă .•. , p. 12G, nr. l 2G).
13. GHENCI (SM)
Intre locul numit „Luti1rie" ~i
„Ritul Titriţeior", la norcl-e„t cil'
Ghenei, înspre
localitatea Sînmiclăuş a fo-;t descoperite"\ o aşezare cu dou;! ni\"eluri de
locuire. Primul, aparţine sec.
I
î.e.n. - Sl'C. rr ['.n.: Muzeul on"işenesc Citrei, inv. 3936-3945 (Gh.
Lazin. în Satu Mare - St. Corn,
VII-Vrn. 19H6-l9Bi, p. 91-!12).
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1-1. L.\ZliH! (S?vlJ
CerceU1rde arheoiogice efectuate între anii l!llî-19îB, şi J!l85,
în partea de hotar
,.Lubitoi(".
zon;'\ situat{1 la 2 km nord-Yest
de centrul comunei în
perimetrul L\ ..S. S<1tu Mare - Ferma
Lazuri, la :JOO m in dreapta şose
lei Lazuri - Pdeş, dU dus
la
descoperirea unei aşen'\ri dacice.
.-\u fost surp•·inse
şi
dezvelite
doui1 gropi în form~1 de pîlnie uşezat<.'1 cu gura în jos, cu pereţii uşor rotunjiţi şi <llbiaţi,
la
bază, precum şi o locuinţ{1 de Lip
bordei (I !J8fi). Dintre materiale,
în afara ceramicii
lucrate
cu
mina ~1 la roat{t (inclu~iv n•rnmică pictat{1 în stil geometric) ..,e
remarc;\ o moneclii de argint din
prima jum;'\tate a
sec. I î.e.n,
fragmente dintr-o
pli1cuţă
de
argint, precum şi un virf de s{1geat<1 din fier
XGh. Lazin, în
Mărturii arheologice din
judl'tul Satu i\1<irl', Satu Mare, 1980,
p. 13-H; :\!. Si1~ianu, Monc>cla
:\ntică . . . , 132, nr. fi!!; Gh. Lazin, în Satu Mare - St. C"om ..
V-VI, l!.Jl;l-1982, p. 7-1-75: S.
Dumitrn~cu, în Satu Marl' St.
Com„ p. 62; Idt•m, în prewntul
volum).
15. LELEI (SM)
Punctul „Bagjo<;", asezare datată în sec. I î.e.n. I e.n., cer_
cetări de teren: 1977; materialele
~e află în colecţia Muzeului orăşenesc Carei (vezi Gh. Lazin. în
Satu Mare - St. Com„ V-VI.
1981-1982, p. 77-78, şi nota 27).
16. Ml·:DIEŞU AURIT (SM)
Tezaur de monede din argint
descoperit în anu 1 1903, în
1oc:alitate, compus din 107 :Jiese.
Monedele au în compunere piese
cu nominalul mai mic decît
al
tetradrahmelor, şi
în
acela~i
timp au dat şi clPm1mirea tipului
.,Medieşu Aurit". Ascunse într-un
vas, monedele au fost i::ăsite cu
prilejul unor lucrări agricole în
partea ele est a comunei. Datarea acestui tip monetar
corespunde celei de-a doua jumăt{1ţi a
sec. liî.e.n. şi ps1<> ~oecific zo_
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nei de norei şi nord-vest <! Transil\" miei (w„upra <1ct•stei de~co
uer ri, cit şi a prnblPmelor
r4;·
ord n etnic şi politic, pe
c;:re
le ridic<-1, exist11 o bogati1 bibliografie, inclic;-1m doar: O. Gfihl in
'\'umk, lf, 1~1:1; I. Winkler. i:1
TPz·.iurC' mo1wt11rl' .... p. 5-17;
C. Preda, Monl'dC'le,
p. 2B9 29-~; S. Dumitraşcu. Al. Săşianu,
în Crisia, VII, ID77, p. 9 şi urm.;
Al. .Si1şianu,
Moneda antică .. „
p. H.1-22, l:l:J-134. nr. îfi).
17. ODOREU (SM)
CPrcetările arheologice,
dP
fapt un mic ~ondaj, efectuate în
anul l!J8î în localitate la 900 m
spre est de staţia CFR, au dus
la descoperirea urmelor a douf;
aşez{tri, nivelul supPrior
sP i!icadrează în perioada sec. I Î.(~.n.
I e.n. (cercetări pentru acPi1Sti1 epocf1. Gh. Lazin. MatPrialul
în Colecţia Muzeului
judete•'n
Satu Mare).
Ja. OHRA U (SM)
In anul 1981l. s-a descop('rit
întîmpliitor o monedă de
ill"gint din epoca Ronwi republicane (Grueber, I, p. 2fi0, nr. 1942,
Roma. anul 81l î.e.n.; Crawford, !,
197·1, p. :HO, nr. :J-10/1, Roma, ;inul 90 î.e.n.).
19. SANJSLAU (SM)
Se ~emnaleaz(1 descoperirea unPi mcnede ele argint emisă dF
Vespasian (Gh. Lazin, în
Satu
Mari' - St. Com. I, 19fi9, p. 113.
nr. 15: I. Golclariu, în Acta MN,
VIII, 1971, p. 83, nr. 2fi0; Idem,
RC'laţii comPrciale .. „ p. 291,
nr. 2fiO:
Al. Săşianu,
Moneda
antică . . „ p. 152, nr. 194).
20 a. SATU MARF: (SM)
Tezaur de denari romani
rPpublicani, descoperit în emul 1875.
Nu se fac alte precizi'lri (I. Winkler. în JNG, 17, 1967. p. 1511, m.
132;
Al.
Săsianu, Moneda antică . . . , p. 153, nr. lOfi (II).
b. SATU MARE (SM)
La Cabinetul Numismatic din
Budapesta, a fost înregistrat în
luna iunie 1980 un tezaur compus clin 159 de piese (151 reprc_
zentînd denari romani
republi-

cani, 7 imitaţii după acela~i tip
ele monele, precum şi un denar
emis în timpul lui Alexander Severus). Piesa cea mai veche
a
fost emisă între anii
)196-173
i.e.n., în cea mai recentă (excepţie denarul imperial), în anul 40
î.e.n (cf. I. Hampei,
ArchErt,
XIV, 1880, p. 232; I. Winkler, în
Tezaure monetare..„ p. 19-36).
c. SA TU MARE (SM)
Monedă de tip „Medieşu
Aurit", descoperită în
judeţ
(C.
Preda, Monedele . . ., p. 291. nr.
10; Al. Săşianu, Moneda antică,
µ. 154, nr. 107 /III).
21. SACUIENI (BI)
Din localitate provin
patru
monede, respectiv o tetradrahma
clin Thasos, şi trei monede imperiale din sec. I e.n., emise de
Vitellius (a. 69 e.n.),
Domiţian
(a. 04 e.n.), şi Nerva, emis
în
anul 97 e.n. (E. Chirilă şi colab.,
în Acta MN, VIII, 1971, p. 561,
nr. 4-5); I. Goldariu, în
Acta
MN, VIII, 1971, p. 76, nr. 132;
c\I. Săşianu, Moneda antică . . .,
p. 155, nr. 109/Il-V).
22. Sî NICOLAU DE MUNTE
(B'I)

Drahmi\ din Dyrrhachium, Alkaios Lysippon, tip. Maier, 284;
Ceka, 36 (Al. Săşianu, Mom•da
antică .. „ p. 159, ne. 113/I).
~3. TAR CEA (BI)
Aşezare deschisă. situată
în
Valea Eriului, pe baza ceramicii
se datează în sec. I. i. e.n. - I e.n.
(S. Dumitraşcu, Dacian fortifications in Crişana,
în ThracoDacica, 1976, p. 263).
24. TIREAM (SM)
Din zona „Dealul Viilor"', provin fragmente de vase ce se
încadrează în sec. I î.e.n. I
e.n. (Gh. Lazin, în Satu Man'StCom, V-VI, 1981-1982, p.78).
25. V AŞAD (BI)
lntîmplător cu prilejul
unor
lucrări de împădurire, s-a
găsit
în anul 1910 un tezaur compus
clin 68 de piese, dintre care 67
denari romani republicani, emişi
începînd cu sfîrşitul sec. III î.e.n.
şi pînă în anul 46 î.e.n., precum
o drahmă din Dyrrachium de

tip Maier, :JG4, respectiv Ceka,
260 (cf. Al. So'1şianu, Moneda antică .••, p. 180-183, nr. 144).
26. VETIŞ (SM) 1
Drahm<l din Dyrrachium
(E.
Chirilă V. Lucăcel, în ActaMP,
III, 1979, P. 138, Al.
Săşianu,
Moneda antică ... , p. 183, nr.
183, nr. 145; Gh. Lazin, în Satu
Marc - StCom, V-VI, 1981 1982. p. 80, nr. 8).
După cum rezultă din catalogul de~coperirilor, pînă în prezent, în zona geografică menţio
nată apar un număr de 29 de
descoperiri, respectiv în carlrul
a 26 de localităţi. Repartiţia Jor
este următoarea:
a) 11 aşezi'iri
b) 2 tezaure de tip Medie:;;u
Aurit
c) 5 tezaure de monede romanP
republicane (numai într-un
singur, descoperirea de la
Cadea, jud. Bihor,
alături
de monede apar şi obiecte
de podoabă)
d) 1 monedă de tip Mediesu
! Aurit (descoperire
izolată.
provenienţă judeţul S;1tu
Mare)
e) 4 monede romane republi_
cane
f) 1 monedi1 thasiană
I!) 2 monede din Dvrrhachium
h) 1 monedă celticf1 de
tip
Simmering
i) fi monede romane imperiale
emise în secolul I e.n.
Revenind la aşezări, din punctul de vPdere al situării lor geografice facem de la început pn·cizarea că ele se află plasate pe
văile rîurilor sau adăpostite de
masive deluroase (aiCi se încadrează descoperirile de
la
Bogdand şi Lelei, ambele în .iudetul Satu Mare). Adăugăm apoi
că· lipsesc deocamdată aşezările
fortificate, precum şi faptul nu
lipsit de importanţă
judpcînd
prin prisma concluziilor istoricoarheologice că, cu excepţia a~e
zărilor de la Acîş şi Lazuri
celelalte sînt cunoscute doar prin
cercetări
de teren.
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Cit priveşte tezaurele monet.;1re, precum şi
descoperirile
izolate, se remarcă faptul
nu
lip'>it de interes că sub
acest
aspect zona de nord-vest a ţării
;,e integrează pe
deplin fenomenului circulaţiei monedei de
pe întreg cuprinsul Daciei
din
ultimele două secole şi jumătate
care preced cucerirea
romană,
excepţie o constituie însă cele
dowi tezaure de tip
Medieşul
Aurit (Andrid şi Medieşu Aurit),
emisiuni monetare
specifice
nord-ve-;tului Daciei. A'>upra etnicului acestora au fost
ernise
mai multe ipoteze, fi inel considerate ca emisiuni
locale atribuite costoboci!or, dacilor,
sau
o emisiune daco_celtică,
rolul
principal revenind factorului autohton.
Referitor ltt celelalte emisiuni
'>e constată pentru acea'>tă zonft,
fapt remarcat mai demult, raritatea monedelor insulei Thaso.'>
pentru nord-vestul Daciei,
iar
în zona în discuţie şi a celor de
tip Dvrrhachium. Nu
acelasi
lucru .se poate însă afirma c~1
privire la denarul
roman republican sau la imitaţiile după
ace.'>t tip, care începind cu ultimele decenii
ale secolului II
î.e.n. acaparează piaţa Daciei.
!Moneda celtid1 descoperi tă la
Lazuri, este a doua de acest tip
din ţară, prezenţa ei poate fi
explicată fie ca ajunsă aici
pe
calea schimbului, fie adus;\ dl'
către unul dintre ostaşii lui Burebi'>ta participant la campania
împotriva celţilor boi şi taurisci.
Moneda romană din secolul
I
e.n .. cantitativ redusă,
relevă
'>lăbirea relaţiilor comerciale ale
Daciei cu lumea
romana m a
doua jumătate a sec. T e.n. (frec\'entele ciocniri cu romanii, ase_
zarea iazigilor în cîmpia dintre
Dunărea mijlocie şi Tisa, care a
du.'> la o blocare a vechi lor căi
comerciale).
î nclwind aceste sumare consideraţii asupra descoperirilor monetare, găsite în zona geografică

menţionată se impune
constatarea c:i într-un singur caz, în
cadrul tezaurului de la
Cadea
(judeţul Bihor), tezaur
compus
din 191 denari romani republicani, dintre care 21 imitaţii, 2
fibule cu disc, 1 brăţară, 1 lanţ
ornamental, apar două categorii
de piese, respectiv monede împreună cu podoabe. Se remarcă
apoi şi faptul că descoperirile
monetare, sau cele mixte, compuse din monede şi podoabe din
a doua jumătate a secolului n
i.e.n. şi secolul I e.n., se înmuL
ţese „imţitor înspre sud,
sudvest şi sud-est de spaţiul geografic în ci iscuţie. Explicaţia rezultă din dispunerea şi concentrarea tezaurelor monetare,
mai
ales republicane (uneori monede
şi podoabe) in jurul unor mari
centre: aşezări şi fortificaţii dacice, bine reprezentate în zona
dintre Barciiu şi Crişul /\.lb, sau
în zona Depresiunii Silvaniei (bazinul Crasnei şi Barcăului,
în
acest sens: S. Dumitraşcu,
în
Crisia, II, Ul72, p. 121-14-1; N.
Chiclioşan, Al. Săşianu. N. Bela_
dan, în Crisia, VIII, 1978,
p.
27-50; Al. Săşianu, Moneda antică ... , p. 28 ~i urm.).
Cit priveşte materialul concret
de~coperit prin săpături arheologice '>i'itematice, ci nu permite
deocamdati1 concluzii
ample,
aceste cercetări sint doar la început. CPramica descoperită
in
cele două aşezări Lazuri şi Acîş
(ambele in judeţul Satu Mare),
cu toate e<'i săpăturile efectuate
aici -,înt reduse, prin maniera de
lucru. formă şi
ornamentaţie,
arat{\ unitatea '.:Ulturii materiale
dacice din perioada -;a maximă
de dezvoltare, şi totodată perpt•tuarea unor forme specifice Hallstattului final. precum şi împrumuturi ~tri1ine.
în ace'>t din
urmii caz este \·orba de ceramica
pictată în manieră tîrzie Latene
apărutii in localitatea
Lazuri,
precum şi prezenţa
ceramicii
grafitate, sau cu grafit în pastă.
categorie,
Din această ultimă

apar şi forme alogene: situlae şi
terine (numai fragmente), care se
explic1i. prin contactul şi convie_
ţuirea cu celţii, a împrumuturilor culturale existente între daci
şi celţi în perioada secolelor anterioare.
în studierea vestigiilor dacice
din perioada de sfîrşit a secolului II î.e.n„ şi pînă la cucerirea
romană, pentru
zona în discuţie,
pentru surprinderea elementelor
esenţiale ale civilizaţiei
dacice
din această parte a ţării, de un
real folos sînt cercetările şi studiile publicate de Mircea Rusu,
Ion Horaţiu Crişan, Vlad Zirra,
Ioan Nemeti, Sever Dumitraşcu,
Alexandru Săşianu, care, în cea
mai mare parte şi-au îndreptat
atenţia spre studierea perioadelor
de sfîrşit a primei epoci a fierului şi pînă la finele Lateneului C. S_a reuşit astfel surprinderea cît mai exactă, din punct
de vedere cronologic a pătrunde
rii celţilor pe teritoriul
ţării
noastre, a elementelor de cultură
specifice acestora în momentul
aşezării lor, a realităţilor sociodemografice existente
(cercul
nord-tracic,
Szentes-Vekerzug,
mai ales a grupului Sanislău-Nir),
ale influenţelor reciproce între
cele două grupuri de populaţii,
precum !ii a asimilării noilor veniţi de către autohtoni.
J
Mai recentele studii şi cercetări, se alătură celor
mai vechi,
care s-au ocupat (V. Pârvan, I.
Nestor. D. Popescu, C. Daicoviciu),
mai ales de analiza
izvoarelor
literare, precum şi a descoperirilor de tezaure monetare şi podoabe de argint.
Cît priveşte problema localizării în zonă a unui trib dacic,
izvoarele istorice, dar nici desco-

peririle arheologice, nu sînt

în
de
Astfel, Vasile Pârvan
(Geti'c~. p. 249, harta II), vorbeşte de anarţii din
părţile Săt
marului, preluînd informaţia lui
Ptolemeu (III, 83), însă perioada
cronologică nu corespunde,
iar
pe de altă parte cercetările de
pînă acum arată că anarţii reprezintă un mozaic de populaţii
(daci, celţi, la care, fără a avea
certitudini, nu se exclud purtă_
torii culturii nord-tracice, a grupului Sanislău-Nir, pe care celţii
i-au găsit la venire).
lncepînd cu mijlocul secolului
I'I î.e.n„ dar mai ales spre sfîrşitul acestuia, din punct de vedere politic şi militar, celţii cunosc represiunea, fapt cc se explică pe de o parte prin efectul
presiunii romanilor dinspre sud,
precum şi a neamurilor germanice (cimbrii şi teutonii) dinspre
nord, la care se adaugă pentru
zona în discuţie, ca de altminteri pentru un areal mai
vast
(vestul şi nord-vestul
Daciei),
creşterea puterii dacilor în timpul
lui Burebista ,iar campania dintre 60 - 59 î.e.n„ va duce la înlăturarea celţilor din zona Someş
- Tisa - Dunărea mijlocie.
Dacă izvoarele istorice
care
fac referiri atît la
comunităti
sau triburi dacice în zona
nord-vest a Daciei, precum şi la
localizarea Dacidavei, sînt neclare, în schimb întinderea sta_
tului condus de Burebista reiese
clar, spre vest şi nord-vest pină
la Dunărea de mijloc şi Morava
(Strabo, VII, 3, 11), ceea ce înseamnă că extremitatea de norclvest a ţării, a făcut parte din
regatul dac al lui Burebista.
măsură
esentă

să

aducă

precizări

ele

67

VESTUL ROMANIEI
îN SECOLELE IV-VII e.n.

M. Sâmp.atru

Heln1g·er<'a

aureolian{1

a

creat

o situaţie noqi\ sub aspect politil' <:<i militar prin 1·eplierea pe
Dunr1re la 271 e.n. Fosta
provincie romanii. Dal'ia, a intrai.
cu ~au f<ir[1 acordu[ Imperiului.
mai intii sub dominaţia
dacilor carpi ~i apoi a goţilor
în
secolul I\.·.
Imperiul Homan,
recuc·princt
ţinuturi dt• pe malul stîng
al
Dun;\rii, a reu-;it s[1 actudi la
ascultt1re în \'eacul al I\'-lt'a pe
goţi ~i pc sCirmaţi, atît în afara cit şi in interiorul fostei provincii Dacia. Jar datoritii iniţia
ti,·ei c[pcisivp a lui Constantin
c<'l Mare la rolonizfirile
masive ele t:arpi în suelu[ Dunării
focule ele predeC'esorii lui, s-au
adi1ugat ;litcle, de sarmaţi, adusi tot de la nord de fluviu.
No~1a situaţie ele stabilitate clureaz{1 pîn[1 la 376-378, dnd, sub
loviturile hur.ilor, federaţii goţi
sînt aruncaţi peste fluviu,
în
Impt'ri11, iar stiipînirea lor, tutelalf1 ele ronrnni 'ii gcnnani clin
din :l7!1, cu pfrctp
de,·aslatoare pentru statul roman, va slăbi
forta acestuia în faţa periC'olului ·apărut tei fruntariile
Imperiului. Jlu:nii, noii st;ipînitori ai
spaţiului norchlun{1rean dP
la
Dun11rl• cu fosla provincie romană >:oi teritoriile
limitrofe, se
rnani[pstă ele la înl'<'put ca un
factor politico-militar
independent >:oi anta.~onic faţf1 de
Imperiu. pinii la prăbu':>irea clp la
Nccl<io (·E>-! P.n.). în acest r[1stimp (377--!:i-! e.n.) în Transil\'ar. ia >:oi sprp \'est pînă la Tisa
':>i la sud cip Carpaţi se stabilc:•sc alte neamuri
germanice,
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asocialp hunilor prin forţa armcio1-, distribuite
în teritoriu
conform intereselor acestora.
Dup{1
înfrîngl'rea
dechiv{1
cmtzaUi
hunilor
la
Nedao,
populaţiile ri1sculatc Î'ii disput:1
'ii redistribuip moştenirPa
teritorial;-1 hunic{1 în funqil' de aportul ltt infringerea
al'eslora
si ele forta lor mililar[1
Beneficiarii it~wcliaţi ai ac~slei noi
situaţii sînt gepizii, can',
pîn{1
la 3.67 e.n., sînt recunoscuti de
Imperiul [{oman de Hl1s[1rÎt ca
stflpînitori sub egida sa în Dacia \'eche, în conctiţiile în ca·
re statul roman de r[1si1rit restc1bil ise însU':'i
controlu[
său
deplin pe malul stîng,
operaţiune dus,] la bun sfirsit
dP
căire lw.tinian. Gepizii ·au fost
înl<Huraţi la rînclul lor la
367
e.n. de ci1lre avari, ce rew;;esc
să-si mPn\in[1
stăpînirea ca si
hunii, adicti
indepPndent
d.e
Jmperiu '1i ac\ionînd împotri,·a
lui 1;>i-n \TP111ea lui Heral'lius.
Khaganalul va dura înd1 multă \'reme după prăbtl':<irPa
liniei Dunării (614 e.n ), dPsi sl{1bit, µîmi [;1 începutu[ sl'~olului
al JX-lea cinel a fost zdrobit ile
franci.
Suc cesiunPa
neîntreruptă dl'
populaţii migratoare ce clomin;-1
din punct ele \'edPre militar 'iÎ
politic
în spaţiu] gL•ografic al
fostei provincii Dacia cit '1i în
afara Ii mi tPlor ei. a CTPat
o
„perdea" ce a acoperii în izvoCJ1·ple istorit·p realitiitile etnoculluralc
bă)lina~e
~i locale.
situaţi!' ce a putut fj deslu')il[1
arheologic abia în \'remea • din
urm[1 pe baza unui mai mare
\'olum dr informaţii acumulate

pt·in si1p~1turi. Persistenta populatiilo1· daco-romane din Transil\·ania, din cununa
munţilor.
dt <:-i a celei daco-romane ~i
s::irmatice din dmpie, din
Banal, Cri-;;ana ~i Maramure~. răz
bate totu~i din izvoarele literare ale ppocii pri\·ind e\·enimentele ele ciupit 271 e.n., pe parcursul vPacurilor IV-VII P.n„ perioachi cp ne reţine în primul
rînd alPnţia.
Tabloul istoric din teritoriilP
amintite, completat
substanţial
în urma investigaţiilor
arheologirp
intPnse desfăşurate
în
ultimeh• pairu decenii, a
dus.
prin evidenţierea
~i coroborarea dalPlor, la o mai bumi cunoa~tere a evoluţiei
societăţii
locale care ~i-a urmat cursul în ciudci sucred{1rii
diferitelor
st{1pîniri alogenp ~i în prima etapii a procpsului de elno.~Pneztt.

Pin{1 acum, în explicarea acestui fenomPn ce a avut
ca
n•zullat final, după desfă.~ura
rea celPi de-a doua etape a etnogenezpi (secolPle VII-IX), apariţia pe scena istoriei, în vea_
cui al !X-lea, a poporului neolatin
r{1săritean
poporul
român, s-a pus accentul în ceea
c·e pri \'l'<:-te
piirţj!e de
peste
mun\i, aproape numai asupra plementului autohton clac romanizat, local. în anii din urm<i,
cercel{1tori de autoritalP au relevat. pe drept cuvint, 'în
temeiul descopPririlor
arlwologicp conduclente ~i aportul dacilor liberi - carpi, ce s-au instalat în Transil\'ania pe teritoriul
fostei prodncii dup[1 retragerea
auloriliiţilor şi armatei din vremect împăratului AurPlian (sau
eh iar puţin după
mijlocul secolului
al llI-lea, du1Pii
cum
înclină să admită istoricii, care, pe baza iz\'oarelor
literare, sOC'otesc c[1 pierderea,
mi1cC1 r a unPi părţi din pro,·incia
romană Dacia, a a\'ut loc
sub
Gal lienu~).

Li~ta a<:-ez{1rilor .')i nl·~·ropole
lor autohtone din corona montium a Daciei romane, de caracter claC'<rromar. sătesc,
datate
din secolele II-III e.n. a crescut simţitor, ca ~i a altor vestigii, dP altfel, ciaciC'e, din castre
si din a~ez[trile ci\'ile
romane.
in ultimii ani s-a reu)it ':'i
identificarea ":>i sppararea
unor
<l')ezi1ri rurale din secolele IVVI e.n. din Transilvania cu tră
s{1turi
specificp
daco-romctne,
de aspecl pro\·incial. în
care
nu s-au constatat elenmte culturale caracteristicl>, gotice, clC'
tip Sântana de Mureş. din veacul a[ IV-iea sau aparţinînd altor neamuri
gprmanice
prt>zpnte în spa\iu] tr;-111si[\·;m sau
în Cîmpia de VPst, în secolele
V sau VI, de caracter ostrogotic sau gepidic. de pildă. Pentru Transih·ania
intramontanii
sînt semnificati\'e în al'est sens
descoperirile de la Obreja, Sighi":>oara („Dealu] Viilor"), Bratei ~i Taga. Pentru prezenţa car
pilor, ca element de împrospăta
re a etniei bă)tina)e, sînt edificatoare
cll'scoperirile de
la
Bezicl, Media), Scbe':', Cristian,
Mere„ti, cc se datwză nu mai
de\Teme de jum[1tatea a doua a
sPcolului Tll e.n. In Banat înLilnim acela'ii tablou al rnntinuitE1ţii populaţiei autohtone atît în perioada
existenţei pnr
vinC'iei române Dacia, cit şi în
cea urm{1toare, de după rptragere (Tibiscum, 1-Iocloni, Timi)oara - Ciorcni, ptc.).
La nord de Mure~. în Cri":>ana, care nu a făcut parte din
pro\'incia Dacia, s-a constatat o
mare densitate de locuirC' dacicf1 doveditfi prin a)ezări
~1
nc>cropole
de
incinPraţie clin
secolele 11-1 II e.n.
(.Sântana,
Cicir, Moroda. /?iria, Cuvin în
Cîmpia Aradului,
şi
mai Ia
nord, la Oradea ~ Saint, Giri)Ul dp Cri~. Sîntion, Hohani şi
Cociuba, iar în zona Satu Ma-
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re, la Berea, Ciumeşti şi
MeAurit), cu ceramică specifică alături de alte elemente
caracteristice de cultură materială.
Şi în perioada
urmă
toare, în secolul IV e.n. se constată arheologic prezenţa
autohtonă
daco-romană în Cîmpia Aradului la Arad - Ceala. Horia, Arad - Grădişte, Araci Teba,
Covăsinţ, Cuvin, Şidău,
Şiria, Zinrnndul-Nou,
Simboteni,
Ardd BUJjac. Grăniceri, Nă
bad, Pădureni, Socodor. Situaţia arheologică este
asemanatoare şi la nord, in bazinul Crişurilor, unde se constată
aşe
z[lri succesive ce demonslreaz<l
o continuitate de viată daco-romană şi în secolele ·IV-\'I e.n.
şi din perioada următoare a secolelor VII-IX e.n., de formare a limbii ':oi poporului
român, contin~1ind în epoca medieşu

dievală.

De remarcat că în
aşezarea
din secolul VI e.n. de la
Biharea (Grădina C.A.P. Baraj), de pildă, formele ceramice
caracteristice sint de tradiţie autohtonă, atit la
vasele
Ju(-ratc la roată cit şi la cele
modelate cu mina, lipsind
ceramica stampată caracterfi~lică
gepizilor, ca şi vasul în formă
de pani, de asemenea specific
cullurii gepide, ce se intilne-:;te
frecvent la Moreşti in aceeaşi
vreme C'ecolt!il VI e.n.).
De altf0l, la Biharea
(Gnidina C.A.P. Baraj) se constaIC1 arheologic o succesiune
de
locuire ii populaţiei ln:ale
neîntrEruplă, din secolul IV pînă
în secolul X şi în veacurile urm:Hoare.
Ceramica din secolele Vlll-X e.r.. descoperită
în
locuinţe are lră<;ăturile
cc1rac!eristice ale r•'ramirii locale din
or'.zont:1l
Biharea Căli,ţea
(jud. Bihor) - Cnkiuneşti (jud.
Hunerloara), clin :Munţii Apuspni.
Lct est de Tisa, în
Cîmpia
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Vestiră, in Banat şi Cri~ana, se
constată o pătnmdere
masiva
a sarmaţilor, documentată pri.n

necropole, grupări de morminte
~i mai ales inmormîntări
izolate, toate de inhumaţie,
care
cronologic, revin în
proporţie
de cca. două treimi perioadei de
după 271 e.n., iar cam o treime înainte de această
dată.
ln Banatul românesc, din c:ea
d~-a doua
perioadă
(de după
271 ~.n. menţiomim descoperirile sarmatice de la Zădăreni I,
Zădăreni II, Sânpetru Gen11an
I, Sinpelru II, Cenei, Dumbră
viţa, Timişoara Cărămidărie,
Moşniţa, Bărăteaz, Checea, Hodoni,
Be~enova Veche,
Tomnatic, Lovrin, Satchinez, Cernete-.iz, Sacălazi, Şag, Ciacova,
Deta, iar pentru perioada timpurie, a secolelor 11-111
e.n.
(înainte de 271 c.n.) pe cele ele
la Belni V che, Cherestur, Sânnicolau! Niare, Vizejdia, ~i Timi~oara Freidorf. ln Crişana
numărul
descoperirilor sarmatice din perioada timpurie, rlinainte de 271 e.n., este
ceva
mai mare (din care, notăm din
·nord, Carei şi Săcuieni,
apoi
Vărşand,
.Simand,
Nădlac,
Semlac, Pecica, Arad). iar de
după această dată Ia Cherechiu,
Şeitin, Arad,
Dorobanţi, Ti'iri:m, !armata Neagră,
Peregul
Mic, ele.
în necropola de la Simancl,
cu datare din secolele II-III
e.n., ce arată o pătrundere sarmaticii. in Cri~ana înainte
de
retragerea romană din
Dacia,
o;e
observă o
puternică
influenţă
dacicii
asupra
sarmaţilor, ceea ce implică
coabitarea lor în cîmpie, fapt rpm;,rcat ~i in n:>cropola de la
JanossaPas uin Ungaria.
Harta descoperirilor arhco~o
gice din Ungaria (d!n
Cîmpia
Tisei se concent;·ează
cu precădere între 50 e.n.-271
e.n.
între Dunăre şi Tisa şi pe Cri-)

ajuni.iînd spre nord pîn{1 la cotul Tisei (dup{1 180 c.n. ele se
înmulţesc brusc,
fenomen pus
pe seama apariţiei unui nou val
;.arn:atic, roxolanic).
~i în perioada dintre
270:iri e.n. descoperirile sarmatice
din Ungaria acoper{1 Tisa
pe
ambele• maluri ca ~i mai înainte rl0 la colul norei ic al rîului
în aval pini'i la Mureş la confluenţa ("li Tisa,
inclusiv în zona Cri~ului.
Pentru Jugosla\'ia, harta descoperirilor sarmatice clin
Ba·
n:1t ')i Back<1 înregistra la un
1110111enl dat mai mult de
120
dP pu.ncte, o marc densitate ob;.e''\"Înrlu-se în Banatul rle Sud.
Cartarea cuprinde însă o perioadă
m<1i înrlelungat{1,
mergînd pinii la apariţia Cl\'arilor,
la ;,6; e.n. De rPmarcat c-;i în
zona dintre
Dunfire ')i
Sava.
de la suci, nu sînt vc,stigii s.rmatice, ci doar ostrogote,
hunice ~i gPpiclice. care sînt foarte rare în Backa si Banat.
în cadrul
cultt1rii
gepidice
este prezcnl{1 o componentă sar111ati1
constinrl din
ceramică
')i podoabe
(fibule,
brăţări,
pa!lrlatin',
m{irgele, etc.) prezt•nL"I pîn{1 în sec-olul VII. Vesti.s:iilE' ele caracter sla\'
lipsesc
Ltl desihîr')ire în Iugoslavia
în Banat ')i Backa - îm1intt~ de
wc·olul
VII <'.n.,
situaţie
ce
conc ord{1 cu cea din
Homânia
Cri,ana, Maramureş ')i
Banat)
undP, ele asl'menea, nu s-au consemr.at H•wzi1ri sau
necropole
sla\'e înainte dl' veacul al VJIka. cu <'Xl'Ppţia
colţului
de
.;uch"'Sl al Transih-.miei,
unde
în secolul VI există şi o populaţie sla\'{1 aliituri de cPa locatfl. ron1anic{1.

Izvoarele istorice atestă,
în
regium·a mlă':'tinoasii a Banatului htoric, în l'impie, o
populaţi(• local:-1
sedentani ce lo<"uia în satp sub stăpinirea hunilor Ia H8 e.n., cînd o ambasad<i

a romanilor din R{1sărit,
din
care făcea parte şi retorul Priscus din Panion, a străbătut aceast;i regiune, mergînd în solie
la Attila.
Pris<;Us relateazii
că acei locuitori se hri'ineau cu mei
')i
beau mied, medos, în limba locului.
Confruntînd hartd
arheologicii a descoperirilor sarmatice cu relatarea amintit{1 si
ţinîncl seamă de aspectul ind~
european iranian al termenului amintit, se poate afirma c{1
populaţia locală menţionată
de
Pirscus era
sarmaticf1. De altfel, sarmaţii sînt amintiţi
după pr[t.IJU)ireai im,pe.riu\u_ii
hunic (-t:J-t e.n.). Ei se manifest{\
în zon;i ca o fortă etnică inclept•nclentă, luptîntl
pentru realizarea unor interese
proprii,
la Singidunum în -tîl e.n. pierd
în favoarea lui Teodorich) l-au avut în frunte pe regele lor Ba_
bai, l'are însă a fost uci.s
cu
acest prilej. Puţin
mai tîrziu,
la 488 e.n., sarmaţii, ca aliaţi
ai gepizilor, înc·earcii
s<i
împiedice trecerea goţilor
răs{1riteni ai lui Teoclorich spre ]talia, în apropiere de Sirmium.
Mai tirziu, relatîncl
desfă~ura
rea
ostilităţilor dintre romanii
nisiiriteni şi
a\'ari, clin
zona
mlă')tinoas1i a Banatului,
Teofilact Simocata şi Theophanes
Confessor, nu mentionează sarmaţi (luptele s-au ~at în anul
60t e.n.) în zonă, de')i
amintesc: rclatiy frecYent de gt•pizi.
Heţinpm <"el puţin
trei situaţii
di;.tincte: în :J93 e.n., un gepicl
cre')tin este folosit rle generalul
roman drept cMăuză într-o expediţie în Muntenia'; în al doilea caz, se consemnează
existenţa a trei sate
gepide (undeva peste Tisa în apropiere cl1•
Banatul istoric ele Yesl) în apropierPa locului unde s-a dat bi1lfilia clin 601 dintre romano-bizantini ~i avari; în fine, în al
treilea caz, se relateaz{1 numf1rul de prizonieri luaţi de
ro-
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mano-bizantini
pe
neamuri,
specificîndu-se ·avari, slavi
~i
gepizi, sarmaţii nl"fiind
men·
tionaţi, rle5i două mii de captivi
sînt ar{itaţi
ca „;ilţi barbari".
Theophanes mai aminteşte ele
gepizi în legătură cu evenimentele din anul 625.
Se pare că, de la consemnarea respectiv;! din 488 l'.n. sarmaţii din cîmpiilc
Banatului,
Crişurilor,
Bard1ului şi Some·
5ului, î-:;i pierd treptat
identitatea ptnică. asimilîndu-se populaţiei
romanice,
ceea
ce
presupune că erau cre';itini, ca
'ii gepizii. Acest proces se încheiase pînă la începutul secol ului VII cînd slavii se revars;i peste Dunăre. pătrnnzînd adînc -;i stabilindu-se în Imperiul
de Hăsi'irit, clupă ce alin~ peste tot linia Dunării dp .Ins, ca
o populaţie ce se mi:;ca aC'um
în m:1să, căutînd noi ţinuturi
ele a-;<'zare.
HomanizarPa populaţiei
autoh to:ie daC'o-romane '>Î
daco·
carpic<• se închPiase ]a mijlocul
•e:·olului V, sarmaţii din Cîmpia Tisei şi a Crisurilnr
fiind
în aceea')i \'ecinătatp n<'mijlocit;l cu populaţia bă';lina':'ă rlin
Banat 'ii Cri-;ana, însi1, de astă
rlaU, cu \'Orbitorii de
limbii
latină.

H'tmul romanid1rii
sarmaţilor ce decurgea lent din ~eco
Jul II e n. a fost grăbit de la
iumălate,1 secolului V. dnd bilin.!.!vismul
sarma\ilor
caoăt{1
•'Xtinderc ca urmar" <1 presiunii
7ilnice e..;t'ITitate de coabitarea
~i conta!'tell' cu populaţid
ro:nanic•ii de la est. in cazul sar·
ma\ilor din regiunile
amintite
ronnnizarea "-'1 încheiat cu un
-;ccol si jum<'1lale mai Urzim dedt în. c;~zul dacilor ~i
dacilor
carpi, la limita
sec·olelor \ ' I VII. Singura
populaţie
C"e~ti
':ii1 „lJarhar:"i" din Banat, Cri!;;ana ~i Transil\'ania ce se menţine
ca PtniP pin[1 la \'Pnirea
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sh1,·ilor, este cea gepidă. ate~
tatf1 încă !ii în secolul VI prin
a~ezări !ii necropole
ccrcet;1\!'
arheologi,„ din secolele V
~1
VI (Valea lui Mihai, Orad<'a.
Socodor, More)ti, No!ilac) ~i chiar
în prima jumtHate a secolului
\'II (BanC1t, Unin•a).
Se poale
admite, date fiind îndelungata
convieţuire
cu localnicii,
romanici si sarmati
romanizati
(dc\'?niţi · ei în~i'ii romanici rFn
secolul V pîn;l în prima jum[1tatp a secolului VJI), nivelul de
ci\'ilizaţie
asemfmfilor ~i S!Jiritualita1ea cTP.~tină, comun[1, că
~ep1z11 au fost asimilaţi de ca·
tre populaţia romanic·:\ în
eea
<le-a doua elap}'\ a
procesului
dr etnogeneză
a poporului român, în speoluJ al VII-iea.
ln
,;eco'.ul \"III cultura lor
ma·
tPrială specifică nu mai poatP
fi decelatii (de fapt din a doua
jumi1tate a secolului VII).
iar
!n izvoarp nu mai sini amintiţi
ca neam. De slil\'i îi dPspăJ"1l'ct
<lU numai nivelu]
culturii materiale si nePunoasterea
reC'i,Jrocă si. în genere:
stadiul dL•
~lez\·olt~re, ci 7i credinţa
pagină a acestora. Este dr~pt cit iri
lf'xicul limbii române nu
-;-au
putut gi!si termeni de
origine
gennanici1 ve'.·he care ar fi putut să fie atribuiţi gepizilor, d<ir
acesta nu constituie un
argnment decisiv în sensul neasimi·
lării lor.
în priYinţa
mo':'tenirii
sarmatice, dimpotrivă, t>Xistă
un
plt!s de ar.gumente,
în afar:i
de cele de ordin istoric <;i ar
ht>ologic, ce pot fi puse în balantf1 în sensul romanizării lor
tîrz.i.i.' Estp vorba de argumente
d;_n domt>niile
toponimei ':>i et·
nografiei, în primul rînrl. lncă
c]p mult s-a remarcat că dt>numirea munţilor Zărandului
nu
'ii-a găsit o p..;plicaţie etimo!ol(ie;i
decît prin cuvîntul zerond, din
limba alanică a osetinilor
din
Caucaz, ce înseamnă

limba
IEllrîn", termen carp în
rornân(1 de azi nu are nici un
în\2!es
':-i care, in 1:onsecinţă,
tn•buie considerat ca sarmatic
de origine, ce<•a ce
presupur.e
prL·zenta
intr-o pcrioad·i. inainle d~· secolul VII ~ia'' unei
;io;JUlaţii ~armatice ],; no1·d şi
Îd ~ud de Munţii Zarandului în
vdea Cri':-ului Alb şi respecti\'
a iV1ure~11lui si la vest de virful Highiş, în. cîmpia Aradului.
Dani. recurgem la argumentul
etnografi.-, la portul
popular
ti1t•[mP~1:.
unde rolul
traditiei
i,,.,tl' covîrşitor, obser\'(11n c{1 p~r
tul din Banat, Cri';'ana şi 'fara
O;i.~ului, in general din
dmpie,
"f' deosPbe')tc de cel din interiun• i lanţului muntos, dintre Carp<\ţii E'tici.
Carpaţii
Meridion,tli ~i iVlun\ii Apuseni c·u centrnl în Cîmpia Ardealului.
ln
1:i:npiile B;matului
Cri>urilor
S:Te{111lui, .So:rn~')ui11i ~i ·în de'µresiunea Oaştilui în siJL'l'ial (cu
o anumit.ii extir.dPre in
MarnmurPş) exisl[1 <lout1 el(•niente d•.>
port
principale
carneleristice,
în portul b(1rb1Hcse, p<1storal Ja
origine, ';'i anume
pantalonii
largi, numiţi gaci in Oaş, pentru care, în Crisana si Banat
111 terminologia elnog1:afic{1 cu2
l'c'!l Iii si în graiul
locuitorilor
S<' folose')te ternwnul izmene, şi
o sari<:<1 scu1·L{t 1niţoastt,
numil<i i.:ubă, Aceste elenwnlp de port
sint ~i la populaţid
maghiani
adual(1 din cimpie sub dPnumiri
apro;Jiale sau aproapP identice:
;...atya, re~pecti v guba,
termeni
c·p nu pot fi PXplicaţi prin 1110~
tenirea fino-ugrică a limbii ma~h;arl', dupii l'Utn do\·edesc n•rCE'l<!1·ile
lin!(vistice cele
mai
r"'r"enle, si ppntru care indid1 o
,11·igine slav{1
sirho-croat[1 (gatya) sau onomatopeic[~ (guba).
OriC'um, n~chimPa lor în ma~;1iar{1 nu poate fi căut;1tă
înainte de s€'colul X, de unde n·z.'lltă că sini termeni de
in;!Jrumut incepind eu această da0
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hi. Se poate obieC'ta
cc'1 pierderei.I termenilor
proprii, neao~i, s<i zicem, nu presupune inexiste·nţa gubei şi gacilor ca elemente de port la pf1storii maghiari ~i înainte de venirea lor
în Pannonia, ci doar pierderea
(ne referim
la
Transilvania,
termenilor fino ugnci
proprii
~i înlocuirea lor cu alţii
stră
ini. Dar nici în limbile
fino
ugrice uralo-siberiene
nu
pot
fi constalali.
D::1cf1 ne. i'ntoareem Ja Tacitus
(Germania) găsim un pasaj semnificativ în care se compar[1 veş
mintul germanilor, strins
lipit
de corp, cu cel al sarmaţilor şi
parţilor, înfoiat. Apropierea
de
costumul parţilor nu a fost fă
cută intimplător de Tacit,
deoarece
descoperirea
de reliefuri srulplurale în Orient, cu
reprezentiiri de bărbaţi
parţi
('e poartă pantaloni lungi
)i
largi, ronfi rmă
relatarea istoricului roman. Portul
cămas11
cu mfneci largi ~i al pantalo~i
lor foarte l<irgi s-a păstrat pină
azi la ţ{iranii români în zonele
amintite de Ja populaţia
sarmatei, în ciuda amestecului
cu
populaţia romanic;i. în procesul
de etnogenez{1, ca o not{1
distinctivă. ~i portul popular
al
Vlrancdor românce prezint<i
o
not<-1 aparte in Banatul de cîmpie ~i ~esul Crişanei,
precum
.')i în Oa!?. Atît rochia, cit mai
cu seam{1 gi1teala C'apului
şi a
gîtului (cu zgărdane de mărgele
multicolore din past{1 ele sticlă,
aplicate pe ţesătunI de
pînz{1
prin cust1lur{1) se> deosebesC' de
aspcclele etnografice din zonel P montane şi intramontane,
de la Mun\i i Apuseni la Carpaţii Estici.
In cele trei C'Urburi carpatice
)Î în Cîmpia Ardealului
ce 1€'
U'ne')le (':;i ;w versanţit estici ~i
sudi,·i ai Carpaţilor, în M0Jdon1,
re~pecliv
:Muntenia ~i Oltenia)
în pol"tul ţ;minesc b1lrbătesc · s€'
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purtau obi)nuit pantalonii lungi,
c·ioareci, făcuţi ,,pe picior" sau
lungi ':'i strîmţi, iţari, mai a!Ps
în !v1oldorn.
în reprezentările de pe
Columna Traiană ale dac(lor precum şi clin cele statuare ' (dac
comat, statuie p[1strat{l în Muzeul Lateran) ca si din relati1rile lui O\'iclius ct'e la
Tomis
(Tristia) cu privire la portul geţilor, ne d[un seama cc't
portul
pantalonilor „largi" (brilca), formînd creţuri
longitudinale
':'Î
strîn~i mai sus de glezne
în
obiele legale cu nojiţele opin,·ilor, rar se mai întîlne':'te
la
români, fiind în cea mai mare
parte înlocuit (':>i în Ardeal) cu
cel al cioarecilor, pantaloni purtaţi „pe picior" a':'a cun1 se poate \'edea dar la dacii ,,moldo\'eni"
înfoţhaţi pe
reliefuri!e
Trofeului de la Adamclisi. S-ar
putea să se fi impus pin;\ la
urmă în port aspectul
re.t!ional
dacic, cel carpatic, în
urma
. expansiunii acPstora ':'i
peste
munţi, o dată cu retragerea romană din a doua jumătate
a
secolului nr e.n., spre vest pînă
la Munţii Apuseni, inclusiv. Portul dacic al c{1m<'i':'ii
despicate
în părţi, ca şi cel al pantalonilor largi (braca) se mai p;\stra
tolu5i în unele locuri la tiirani i
români pinăl la jumf1tate,; se
colului al XrX-Jea, asemănător
cu al dacilor de pe Column[1.
Românii vestici, din Banal ~i
Crhana, se individualizeaz;'.'1 'n'u
numai prin portul lor popular
cu trăslituri
specifice ci
':'i
prin graiul bă'năţean (sau graiurile bimăţean ':'i crişan)
ce
forme'.lză, alături de
celelalte
domi graiuri româneşti,
muntean şi moldovean,
domeniul
carpato-dun:irean al
limbii române. Graiurile române'iti ~·estice, îndeosebi cel crişan,
ocupă astăzi o arie reslrînsă,
în
comparaţie cu cel muntean
şi
molclovean, care deţin şi Tran-
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sih·ania si Nlaramuresul.
Odinioa nl, aria lor,· în
.special a celui crişan, ajungea pînă la Tisa, clar s-a diminuat în
urma asimilării.
Caracteristica
celor douf1 graiuri române~ti de
Ye.;l este p[1strarea în le:-;ic ~i
structură, a unor trăs[1turi
arhaice proprii, specifice
limbii
latine, spre deosebire de grniurile muntean ~i moldovean, <'E't'a
ce a dus la concluzia,
confirmatei ":>i de izH>arele
istorice,
şi descoperiril0
arheologil'l". a
,·echimii ~i statorniciei
populaţiei române~ti în acell'aşi Joc·uri în ca re trii ie':' te •;d azi. ea
urmaşi'1 a popul<1ţiei
autohtone
daco-romane
contopitfl 1·u cea
antică sarmatiC'il. O do,·adă
,,-1
românii locuiau pină ci1tre T:sa
E'ste con~E'mnarea în docnmenî.e
pe terilo1·iul actual al. comit;1tul11i Jrajclu-Bihar în enq nw~liu
a unor sate C'U nume dE' sfinţi
din calenddrUl ortoclo:-;,
biz,mtin, ceea ce se confirmă şi prin
săpăturile
arheologice efectua'te în zonr1 la Anclah<iza care au
cJpzvelit planul unei biseril'i dt>
rit răsftrilean care e:-;ista
probabil deja la începutul secolului XH. Se admitt> de ciltre cprcet{1tori, istorici si arheologi, (',1re s-au ocupat de ac·pastil problemă. d
satele pomenite
în
acte în ~ecolul XIII p:-;istau cu
cel puţin o sut{i sau dou[1 ~ute
de ani înainte, ceea ee ne d11C'e la sec,olele X-X r e.n.
Hidronimia major;\ din Banat
si Cri"ana l'Ste, clup;\ cum
se
~tie, d.e stră\·eche origine clar-ă,
fiind repetat consemnată în timp
':'i în epoca romam\ tirzie.
rle
către Prhcu~ din Panion la jumătatea secolului V, de
ciitre
Iordanes la jumătatea
secolului VI, de către geograful Anonim din Ravenna în secolul VII
.~i în evul mediu timpuriu
rle
către Constantin Porfirogenetul,
la jumătatea
secolului X.
Aceste. denumiri s-au p[1strat . pi0

nă azi în gura poporului
român. Ceea ce ar fi putut constitui, prin el insu~i. un argument
3!.tficient pentru dtlinuirea populaţiei
biiştina~e în aceste
lorur;, din antichitate pîn;i
azi
(Timh, Mureş, Cri-:;, Tisa, etc.).
Aspectul fonetic al denumirilor dr riuri consemnate de că
tre Constantin
Porfirogenetul,
rl<"'.'i redat în greară, esle cam
acela~i cu cel existent şi în ziua
de azi la români si sp deosebe~te
de
aceleaşi
denumiri
transmise din antichitatea
tîrzie 'ii consemnate de
Priscus,
Iorclcmes, -:;i Anonimu! din HaVl'nna, în seeolele \", \'I,
respecti\· Vil. Ceea re înseamnă că
impf1rat111 Constantin Porfirogen·,•Lul a avut Id dispoziţie o sur<1 de informare de după secolul
VII 'ii evident anterioarr1
anilor· 9-tH-9:1:! e.n. cind -:;i-a
rerlactat lucrarea De administrando impl•rio, deci dinainte ele secolul X, carp a înregistrai
ac~:„te denumiri
la fa\a locului
ele la vorhitori de limbii român,\ din Banat sau Cri'iana. Mai
verosimil pare ca acest lucru
să se fi intîmplat în
secolul
IX decît în secolul VIII, deoarece dupC1 căelerea Khaganatului
(BO.l e.n.) 'ii înainte de ocuparea
:woravit>i Mari de d1tre un;:uri
(906 e.n.) Iegf1turilc
comerciale
~i c·ulturale dintre
lmperiul Biz·.•nlin -:;i Marele .Stal
Morav
'lll [osl inlc'nsl'.
Deoarece aspectul fonetic românesc '.:IC'tltal al acestor hidroninw ('1i al altora de pe teritori1l1 românesc nord si sud-dun~\rean (Olt, Prut, Oltina), exisl~·nt -:-i in c·vul mediu, nu
s-ar
l"XpPca prin legihiţile transfor11i<kii fonetice din latină in rom<ina comunii, s-a considerat,
de către unii linuvi>;ti, că acE"sle
de1l'Jmiri de ape au fost transmise populaţit'i
româneşti
de
către slavi (sau de cf1tre unguri
în cazul celor din Banat, Cri-

.~ana, şi în unele
razuri
din
Transilvania). tmprumulul prin
filier[1 maghiară al hidronimelor menţionate de Porfirogenet
se exclude, deoarece este ştiut
că triburile maghiare se instalaseră în zona de cimpie
stră
bătută de aceste riuri în prima
junuHale a secolului X,
deci
doar cu circa jumătate de veac
înainte di> redactarea
lucrării
amintite la Constantinopol. DeC'i,
apare evident ca maghiarii au
luat aceste denumiri ele
ape
curg{1toare de Ja populaţia locală, împrumutul izwers fiind imposibil.
Rămîne în cliscu\ie dc>ci doar
împrunu1tul prin filier{l
slavă,
la români, ceea ce ar însemna
nl sla\'ii, ca populaţie nou \'enit;\ Ie-ar fi împrumutat în secolul Vil e.n. cinci s-au instalat
în Transihania, Banat şi Crişa
na ele la „n•chile populaţii lcica;e". Ceea ce naste în
mod
firesc întn;barea: ~are erau aceste vechi populaţii locale în
ţinuturile str[1b{1tute de
aceste
ape, în secolul \'II ? Dacii, ca
etnie -:;i sarmaţii, ele asemenea,
nu mai existau, de la jumăta
tea seralului V, respecliv de la
sfir~itul secolului VI e.n.
Se
romanizaseră sau au fost
romanizate prin însuşirea limbii
latine, respectiv romanice.
În afani rle populaţia romanicfl carc> era foarte numeroas{1,
r:lmîn prezenţi în zonă
doar
gepizii, la venirea
~lavilor la
începutul secolului VII, ca populaţie ce încă nu-şi pierduse identitatea etnicii, dar care, aproape cert, pra bilingvă la acea
dat:'1. Ei nu erau ve-chea populaţie loca!.{1 ~i la rînduJ lor au
prl'luat aceste denumiri de rluri
de la vc•chii locuitori romanici
şi sarmaţi în secolul V, locuitori cart• la venirea slavilor erau lingvistic romanici cu toţii
şi sîr.t alesla\i în aceste locul'i
a_rhenlogic ~i etnografic şi prin
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h;clronimie, clup,-1 ('Ui11 am \'1\zut, far{1
întreruper<•. ~i <•poi,
in':>i~i gepizi i au fost
asimilaţi
de cf1trc populaţia rornanicft în
wc(ilui VII, deoarcct>
ulterior
ace-;tci date, în 'ecolul \"JII plenwnte[C' cullurii [or maleriall·
specificP nu SE' mai constatf1 arheolo.Qic ':oi nici t'lnia lor nu mai
e-;te m<'n\ionat{1 în izvoarl'le Jih'rarp ale \TPlllii ppntru \'E'iH'lll
<ii \.'III-iea.
~i în ft'lul acesta, ajungem tot
l;t punctul de plec·ar<o'. Ia popuh\i;1 Jocal[1 YE'chP, au lohton[t, c·<r
re în secolul IX era riL· ;1cum
ron1âneascft, C"are a
trdnsn1is
slavilor în wcolul \.'I I ':oi informatorului anonim al curţii bizantine în sernl11J al IX-Jea aceste denumiri, utilizatP de Por-;e1·olufi rog·enet Ia ju rrnHatea
lui X.

Pentru ca populaţia loctI!;\ romanica ~ii fi pierdut uzul elenu_
mirilor de ape' curgf1toarp amintite, dup1\ ce Jp-a „predat'' sla\'ilor, trebuia sfi fi p[1rf1sit
rl'Qiunea în se!'olul \'JI
cunnd
dup;\ \'Pilirea sl<1\·iJor ~i s{t
"''
fi întors pîrn-t în ""'·olul X în
acpfc'asi lonrri ca sfi Ie reia. mod i [ica L~ fonetic (adi61 în sec(Jlul IX). Or, nu c•xistă nici
11n
fel de dcl\·ad;-t a migr[1rii populaţiei locale autohtonP, a lips••i
ilcesteia în inter\'al!Il amintit ~i
a re,·enirii ei la datei an1intihL
Sin.Qura explicaţie a transform:,rii fonetice
(a, i o, o, u şi
s

))

s-a

gfi~it,

~i

a fost

an„n1-

mentat{1 mai 1w larg tn ullimnl
timp, în e\·oluţia intern{1 a limbii dl' la latinii la româna ('!Jm11nă sub acţiunl'a substrntul11i
dac·o-moesic.
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AŞEZARI $1 DESCOPERIRI ARHEOLOGICE
DIN SECOLELE V-IX e.n. îN JUDEŢUL SATU MARE
Gil. LAZIN -

Asupra

pi>rioadei
în discuuno1· cercetări
arheologice si a
unor studii
dl' mică dim'ensiurn•, inform;itia existent{1 la momentul
actual est!' redusă\ urmărind însă
însemn{1rile dl' m; ..i jos, SC'
de~aja
o constatare'
limpede,
'ii anume, că rezultatele privind
perioada
în discuţie, se datoresc mai degrab{1
intPnsităţii
diferitt' a cercPlărilor
nrheologice, p1·ecum 'ii a investigaţii
lor de tl'ren 'ii m~.i puţin din
motivul
Jip.~Pi acestor
vesti.!!;ii, precum )i al unui
caracter permanl'nt al
preocupări
lor în această direcţie.
ln completarea studiului priYind
\'l'Stul
[{omâniei în secolele
V-VII~, precum 'ii
a
descoperirilor din zona
Carei
(sec. IV-IX 3, adăugi\m ':'i
reluăm
descoperiri
mai vechi
':'i m• i noi, înmănunchiate sub
formd unui
repertoriu alfabetic al localităţilor de unde provin, sau au
fost
descoperite
prin cPrcetări sistematice, antichităţi din acC'astă epocă.
ţie,

<"U excppţia

(. Acîş (corn Aciş)

Din zona
denumită
„Ritul
lui Vere'i", mal
stîng Crasna,
lingă moara din localitate, pnn
cercetări
de teren
au fost
descoperik fn1gmente ceramice de culoare negricioasă lucrate cu roata,
ornamentate cu
benzi de linii în val, care
se
datează în' sec. VIII-IX 4 •
2. Andrid (corn. Andrid)
In ; nul 1!)68, a fost d<'scoperit întîmplător un mormînt de
inhumaţie; avînd ca
invl'ntar,
un vas de culoare cenuşie tu-

MARIA IIEP

crat la roatr1, ornamentat
cu
motivt' lustruite în partea superioară, un cercel dl'
<Tgint
de formă
poliedric<'i
(partea
terminală),
prPcum şi un fragment dintr-o
perlă d1•
chihlimbar\ datare: a doua jum{1tate a sPc. V.
:!.Berea (com Sanislău)
Din pt>rimetrul loc< ~ităţii, provin dtît din cerct'tări sistematice, cit şi pt•reglwze, matt'riale specifice sec. V-VI,
cit ~i
sec. VIII-IX.
Cea mai mare
parte a acestora se afl[1 în c·olecţin Muzeului judeţan
Satu
M;Jre,
alta în
Muzeul
jucl;·ţean Maramun·~ (Baia
Ma1·e),
precum şi în
Muzeul Ca1vi".
-I. Baba Novac (corn Ardudl
Cu prilejul unor lucrări de
îmbunătătiri
funciare
efectuate în an;1l 1978 ,alături dP materi<•le
ceramice specifice epocii bronzului, au
apărut
"i
cîteva fragmente
specifice SC'colelor VII-IX7.
5. Carei
In zona „Kozard", a fost dPscoperită o aşcz<1rp cu doui1 nivele de locuire, din ni\'elul întîi, au apărut fragmente de vase cu striuri şi benzi
simpli~,
databile în sec. VIl'I-IX 8 .
6. Cămin (corn.
Berveni)
ln partea de est a loc:1lităţii,
la 2 km. lingă
podul de peste Crasna, pe partea
stingă a
riului au fost
găsite în Flfi!l
mai r'nulte fragmente de
vase
0 rn;.mentate cu linii simple 'ii
în val, dat<1bile în sec. VIIIrx~.

7. Căpll•ni (com. Ci1pleni)
cantonului C.F.R.,
Din zona
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provin fragmente de vase, dintre care o parte se pot
data
în sec. JXIO.
a. Căuas (corn. Căuaş)
In lite1:atura rle spcci; ;litate
Pste
ml'n\ionatci o limbă
de
curea atîrmitoarc, lucrată prin
turnare,
specifică sec. VIII si
începutul
celui următorll.
·
'.!. Crişcni (corn. Craidorolt)
!n toamna
anului 1976. pe
malul stîng al
Crasnei, la 4UO
rn nord-e~t de !jcnala din
localitate a fost identificat{1 o a-:;ezai-e din s!'c. VIII-IXl!.
JO. Culciu Mare (corn Culciu)
CPrcet<'\rilP efectuate
de
I.
Glodariu
în
zona
denumiti1
„Boghili..z", au dus la dPscopcrin•a în anul l!Jlii a unui bordt>i cu cuptor.
Pe baza materialPlor ceramice tipice, sp inc;idrează
în Sl'C. VIII-JXU.
11. C:ulciu Mic (com. Culciu)
In campania de săpături din
anul 1973
într-o ; i:;ezare aparţinînd epocii bronzului,
cultul"d .Suciu de Sus, „la Grajduri",
au fost descopl'rite -:;i fragmente dP vase din
perioada
de
srirşit a mileniului I.
St· remc.rci'i un vas
întreg eh>
culoare
ro!-.ie-ef1rămizic•
cu linii
p i!"alele, ·incizate pc• umăr. Datare: st'c. IX si eventual începulul cl'lui urmâtorl4.
12.

ng

(ora~ Tăi;aad)

Solidu!-. de Ia Valentinian III
(42:1-455), de tip Cohpn 2 , VIII/
J ~1. ,1 fost găsit în curtea 'iColii
din localitate.
Piesa a fost emisă ];; Roma. In exserg{1
litel'PI COMOB 1"
\:l. Ciumcşti (cum S'inislău)
Cu prilejul cercetărilor în cunoscutul cimitir celtic din localitate au fost
surprinse ur·nlf' dl' locuire din a doua jumiilate a
milPniului JW
14. DinC:.eşti (cum. Andrid)
a) ln zona fermei C.A.P.
situali"1 pt• o insulă din Valea Eriul ui s-;. dt•scoperit întîmphitor
un mormint de inhumaţie. Din
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descope1·irp
au fost recuperate
un număr de cinci vase lucrale
cu roata ~i la mină, precum ~i
o ru~aiolii din caietu·.
Datan·:
sfir-.;itul
sec. IV ~i
inceputul
celu'i urmâtor17.
b) In anul I!lli9, punctul „Latura br, .zilor" (cimitirul
nou
românesc), ,11
fost
găsit
un
mormînt ele• inhumaţie, ce avea
ca in\·Pntar funerar
următoa
rele piese: un fragment de sabie din fiP1-, o cataramă
turnatf1 din
bronz ~i o Jimbii de
cun·a i.•tîmătoare.
D:1tare: sec.
VIII lnceputul secolului IX' 8 .
c) lntimpl<itor, în perimetrul
localităţii s-a g<hit o
cală
mi_
că .lucrată cu mina, de culoare
negric1oas1i fiind
ornamentalii
în partea superioarf1 cu un motiv de linii în val încadrate de
linii paralele. Datare: sec. VII
-VJIJl!I.
d) În vara anului l9(ili în localitate
cu ocazia unor lucrări
edilitar~. în
punctul „Grf1clina
lui !'\egrPanu'', a fost g{1sit un
morminl de inhumaţie, ca
in\'ent<ir avînd a fibulă de • rgint
ruptă, o alta intactă, o catarami"1 clin argint, o oglindă de metal, un
număr de
opt lll<'11·~e
Je, un Yas de culoare cenU~!C'.
precum ~i un
obiect mic ele
fiPr
Cclp mai importante pit•se sînt fibulele de form1i semidiscoidalii, c;~n· .se
aseamă
nă cu tipul Kosino ~i !-.e
datează în a doua
jumiilate a secolului v~0 •
15. Doroll (municipiul
Salu
Man')
Cprcetările

dP ten•n din mai
în partea
de
zona l.A.S,- Canal au dus la
descoperi.rea
mai multor
fragmente
ceramice cu linii în val -:;i simple.
Ct'rumica este de
c·uloarp că
ramfzie ~i m·gricioa!-.ă",
d~ta
re: ~ec. VIII-IX.

1975, efectuale
est a localităţii,

lti. t'oeni (corn. Foeni)
In anul 1972 pe o
ridicătură de nisip
înspre pîriul Bf're;_\ au fo„t
surprinse
cîteva
hord1•ie,
U':'Or de sesizat prin
ct'.lo: rea lor închisă.
In afara
fraL!mPntdor dl' vase ce se pot
încadra în secolele
VIII-IX,
,.,-:•.u mai descoperit ':'i
două
fu.-.aiole de
Jut, fragmentare~~1i. Ghenei (cam. Căua':')
:1) In
acPiaşi orizont cultural ca ~i mormîntul cu fibula
cic~ tip Ko<>ino de la
Dinde':'ti,
'l' incadrează ':'i monnîntul desco;;erit în localitate
în
anul
i 9tifi, ca in\·en<•r
s-a n•cuperat
un pahar de sticlă, deteriorat,
un sacramasax cu teaca sa. PP
!J«Za analol!iilor mormîntul de
inhumaţie de ]<. Ghenei,
se date"zii în a doua jumătate a se•-·olului \i"".
f;J La Jocul „Dîmbul Acastău
[l.'i". s-au
descoperit intîmplă
~ur
(probabil un cimitir) frag:n:·ntf' dl.' vasl' din Sl'C. VII-

v;r1''·.

•-') Din ·•atra
satului,
mai
pmvin tot din
de<>coperiri intîmpl;Ito, re
fragmentP de vase de culoare
cenu-:;ie-închisă,
cc: nisip şi pietricde în
pastă~\
din sec. VI-VII.
IB. Irina (com. Andrid)
i n colecţia vecile a
l\1uzeul ui din Carei se află un vasborcan
de culoare
caram1z1e,
decorat pînă mai jos de mijloc cu linii în val, intercalate
dt· linii simple,
p;.ralele, din
localitate mai pro\·ine un fragrrwnt dP cuţit, precum 'ii
un
vi1·f de <;ăgcată romboidală. Nu
(,);hl;\
c.-rlitudini
di
acest<'
'.Jie:<.e ar fi fost de,coperite îm(li"PUIHl. Datare sec. VIII-IV~".
e:.;t.-e
vorba
probabil
de
un
cu11p!ex funerar.
I
:~1. Lazuri (corn. I.azuri)
,) In două
părţi
distincte
din hotarul

localiti1ţii,

au fost

dPscoperile
prin cercetări sistematice,
aşezări care se
încadreaz{1 în a doua jumătate a
mileniului I.
Astfel, la ,,Lubitog",
cercetările au
dus
la
descoperire;.
în anul 19i7
si
l!l78 (loc situat lîngii Compl~
xul I.A.S., la 300 m în dreapta Lazuri-Pelt>':'), a
unei locuinţp de tip
bordei, cu
vase
întregi -:;i
fragmente din
sec.
VI-VII (S.I„ 1Y77): precum ::;i
urmp de locuire din sec. VIIT
-IX (S. II-III, Hl7B).
b) Din punctul
denumit de
localnici
„Ritul lui Bela", st"1păturile din anul 19/V
(situat
la 500, m sµ1·p nord-est de localitate) au
dus l;, dezvelirea
unei locuinţe de tip
bordei,
prevăzută cu o
vatră
circulară din
lut ars, faţuită (diam.
0,\15 m),
un bogat inventar ceramic,
prC'curn 'ii un fier de
plug -:;i un cercPl de bronz realizat prin turnare, care se incad("('ază
în seri:. cercC'ilor de
tip
bizantin, cu partea inferioară semilunară si cu
pandativ în formă de stea 27 .
20. Livada (corn Livada)
In zona
„Togul lui PPchy",
situată l;. intersectia
soselei S:1tu Mart> - Halm~'U, in pa1tea
dreaptă (spre
Li va da), lucrări
k agrico!P (1975) au distrus o
a-:;ezare din sC'c. VIII-IX. Nu. mărul locuinţelor, toate de suprafa~ă se cifrc·ază la 20-25''.
21. Pir (corn. Pir)
Din hotarul
localităţii,
din
zona dpnumită de cătrP
localnici „Mo\'ila cea mare'",
provin mai· mult<• fragmente
ele
vase lucrate la roat.."i,
cu nisip in p tstă, culoarC',l lor e~te negricioas{t. Cit dPspre virful de JancP din fier, ce pro\·ine din aceea':'i
localitatl' (col.
Muzeului oni)t'IH~sc C<irei), lipsa
contextului dP de.~copt>rire
fact, imposibilu
încadrarea sa
cronologică.
Fragmentele
ce-
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ramil'e se în cad r<' 1z1i
în
sec.
VIII-IX9"!.
22. Pişcolt (com. Pi~colt)
a) Odată cu
cPn·etarea
sistematică a ne<'ropolei ele
epocă Lat<.•ne, au
fost dPscoperite
cite\·a
morminte (M.lll, 21, III,
ll3, 11-l, Iii ~i Hli) carp prin inn•ntaruJ lor ap„rţin celei clP-a
doua jumătăţi a mileniului I.
CPle şaptp morminte,
în cc>ea
C'e prive':>te ritul, se împart în:
a) morminte de incinpraţie
în
urn;I (M. 21);
b) morminte de
incineraţie în groapă (M. III, 81,
ll:l, 8-l, 117, 197).
Ca in\"cntar,
aproape toate ilU un mobilier
~ărăcădos, cu excepţia a două
amnare ':ii a wwi C'atar, me din
fier cu drlig; rPţine atenţia urna din M,21. Datarea lor este
asigurat{l pentru secolu! vn:iu.
Dcscoperirile, topografic, au fost
fiicute în zona ,,Nisip1iriP" ..
b) Din perimetrul
localităţii,
zona ,,Lutărie", săpăturile
de
sa)\·arp au
dus la
clesco\Jerirea
urmelor unei aşezări' din
secokle
IV-V.
Materialele
descoperite
fortuit
sau
în
g1·opi ml•najp1·e cercetate sistpmatic
constau din ceramică
~i cîtPva ohiectc din fier. An:.>logiile aduse în sprijinu)
datării, marchează a doua jumă
tate a secolului IV ~i începutul
secolului V 31 .
23. llădukşti (com.
Craiclorolţ)

ln
Juna aprilie 19i9 în localitate, cu prilejul unor cercetări de tPren,
în grădina localnicei Turc<ts Floare, au fost
găsite fragmente de vase de culoarP cărămizie ':ii
negricioasă,
ornamentate cu linii simple şi
benzi de linii în val. Se pot
data în sec. VIIl-IX3'2.
24. Sanislău
corn. Sanislău)
a) La -:;co<.la gpnerală din localitate se
păstrează o
cană
lucrată la roată, de
culoare cenu')ie, formă arcuită, nu are
fund inelar (probabil că pro-
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•»inl' dintr-o
descoperire
funer<..ri1). Lipsesc alt!' amimunte.
Datare: sfir'iitul
secolului
IV, dar mai degrab;i aparţi
ne orizontului
din secoiLtl al
V-lea,
de<;tul de
bine reprezentat în zona CarPi.
b) Jn iulie 19117,
!'!.
lerc1r
>;an:n, a
dezvdit o
Jocuinţil
(cler<~njat;i dl' const1·uc\ii
rutiNe în
stînga
drumului
San islău-1 lorpa).
CPramica,
;1tît cit s-a păstrat
aparţin!' s•'colelor VI-VII
'ii
VIII-IX,
dPci două nivPle
distincte, cd
puţin în actuala
faz{1 ;.< cercetărilor.

25. Satu Mare

La sfîrsitu! WC'Olului trecut
în eol.
Muzl'ului Naţional clin
Budapesta a ajuns o fibnlii de
bronz de tip cicada", a ci1rei
circulaţie 'ii
datare corespunde în general, între anii 40'.l500, cu perpetuări şi în
perioada următoare:~;.
2G. Săcăşeni (corn. Săcă„eni)
Cercetările'
arheologice efrl'tm,te în anul Ini3 în localitatpa Săcăşeni, partt'a de
hotar
„Fîntîna
Ciobanului",
situatii
Ja nord-\·est de
comuM1,
la
µoalele unei coline au dus 1·•
surprindPrea 'ii
cll'Z\'elin•a
unei locuinţe puţin aclînci\ă în
pămînt
(vatra ei se
sitm•:1z."'.i
la O,i5 m ele suprafaţa Clctuală ; ~
solului).
Ceramica
lucrată cu mina 'ii la
rontă, m:1terialele de lut ':ii
piatră nu
permis
încadrarea
Pi 1n secoJp]e VIII-IX:lfi, c·u 1mumt' rezerve, o datare
mai timpuriP,
înccpind cu sPcolul H VII-k:1·17 .
27. Tătăreşti
(com. ViilP Siltu M<tre)
ln anu] 1!l73, cercptările de
teren efectuate' pe o colinii jo<•să
dt>numită „Dealul
tiitnrilor",
situată la 1,5 km
spre
sud-est
de
localitate,
înspre
Viile Satu Mare, ·au
dus
1:
desrnperirea unor fragmente de

caram1zw
şi
lucrate cu
roata
ornamentate cu
linii în
val.
Menţionăm
că s-a găsit
şi
o
grf'Utate,
întreagă, de la
răz
Luiut de ţesut.
lncaclrarea gen2rală
corespunde
s0colelor
VI-VII"'.
28. Tircam (corn. Tiream)
Incidental
s-a găsit în perimetrul locali tă\ii partea superio:~ră a unui vas ele
tip borc111, lucrat cu mina, de culoare
cenw;-ie-negricioasă, a cărui
dalare
corespundl'
secolelor
VI-VII"'.
::?9. Turutung-Vii cam.
Turulunu)
Cern•tările
efectuate
în
to'amna anului 1975, în
localiUte, pe terasa a
doua a riului Tui· au dus la dP!'icoperirPa
U«Pi
locuiri
corespunzătoare
uitiml'lor
"ecole ale
mileniului I.
Matprialele
descoperite
provin ele la oalele de tip borc:;n,
precum 'ii de la tăviţe.
Ornamentare.. este
bogată, ra
crn~slă din
striuri,
benzi de
linii simetrice >:Oi
în val, uneori
combinate;
culoarea
vaselor, lucrate atit cu mina cit
~i la roată rste
ciirămizie
'ii
nei::ricioasă.
PrPzenţa unor vase- grosiere
cu cioburi pisate
s "'-l
calcar în pastă, implică
o datare mai largă, intre sfirsitul
... t•colului VII 'ii pînă în
~ecolul IX't1.
Jfl. llnimăt (com. AcÎ'))
Cl'rcet;irile
arheologice
din
st::iţiunpa
„Dîlboci", situată între gara C.F.H. ~i localitate efectuate în anul 191i9, au
dus
la descO(JPrire:. unor urme ele
locuire
din mai multe
epoci.
Se
remarc;:\ !:ii fragmente de
v<1sc
lucrate la roată
de culo:ffe neai:rf1 sau negricioasă cu
ornamPnte
din striuri
ondulate, benzi de linii simple sau
în val.
M,.terialele sînt datate în intervalul sec. VII-X 41 •
Yase de culoare
negnc10asă,

:n.

Vama (corn Vama)
Din zona clt>numită
„Rusnicea", provin citeva fragmente
de vase lucratp cu roata şi cu
mina, ornament,.•te cu linii în
val. DatarPa lor (ele se află în
..:ol. Gh. Haiduc din localitate),
se înscrie în
limitele
secolPle VIII-IX.
:12. Viile Satu Mare
(corn.
Viilr Satu Mare)
Cercetf1rile din primăvara ;.nutui 1982,
în zona ele păşu
nP din
Dealul Mare la sudest eh• comună), lîng<i cantonul Homorodu de Sus, au permis adunarea mai multor fragmente d» va~e tipice sec. VIII
-IX; nu excludem începuturile
a.-:;ezării încă la sfîr)itul
secolului Vl' 1 ~.

* ... *
După cum reiese din
repertoriul
prezent. t mai sus, descoperirile
arheologice
aparţi
nmo
secolPlor V-IX, de
pl'
cuprinsul
actual al
judeţului
Satu Mare, se află situate într-un
număr
de
32 de
localităţi,
însumînd un total de 42 punc1t> topografice.
Rcgrupînd
pe
criteriu cronologic,
aceste urme de locuire
se repartizează
,1stfel:
a) A!!ezf1ri "i dpscoperiri clin
secnlPle V-VII, în 12
localităti
respectiv 1:1 puncte.
b) Asezări si deseoperiri din
secole!~ VIII-IX,
în 2Ci loc<.liti.i\i,
respPl'ti\· W de punctl'.
Dircrenta dintre num;irul difl"rit al 'localităţilor repartizatatl' celor două
perioade cronologice
şi numărul
lor total,
rezulti1 din aceea că în
mai multe localităţi
cu desco-:-eri1·i din perioada sec. 1/IX, „e <tflă urme de locuire atit. din sec. V-VII, cit şi VIII

-IX.

83

Hemarcăm
f„µtul cii
<'xceptind
descoperirea
m01wtar<"i
de la Cig (ora~ Tii-;;nad).
picsii
din sec. V, solidus
el<' la Valentini<tn al
!11-lPa,
lipsesc
µen.tru întreaga
pc•rioaclii descoperirile monetare, la fl'l,
cu
excepţi«
obiectelor de
pocloail~1
din mormint!'le
izoldle de
la :\nclrid, Dinde<:;ti,
pn•cum ':'i
a piPsei
izola;l' (fibula de tip
cic<1clă) de la Satu Mare,
s•tu
a cercelului dP tip bizantin clin
aşezarea de ]a
Lazuri,
ace'tea lipsesc.
Se mai impun citl'va
con„tatiiri:
a':'ez;lrile
a) Aproape
toate
"i c[escopnirile, mai puţin <·eT;ităn•)ti,
le ele la
S;iC'f1„c·n i,
Turulung-\'ii, Vama, Viile S.·
zone pretu Ma1·e, situate• în
1nonlane, se
plas1•azi1 în
zona
de cimpie, în apropierPa cursu·
rilor ci<' ap:i.
b) A~C'zările, în totalitate sînt
deschise,
lipsind
deocamdat[1
elC'mentclC' de fortificaţie
sau
fortifica\iile.
c) Monumentele fum•ra!"l' ~înt
extrem de> ran',
constînd
din

-

1. In acest sens, în ordint>a
cronologicii a
studiilor
apiirute, v<·zi: I. Nt"•meli, în ActaMN,
IV, E!Gi, p . .HJ!J-507; K. Horedt, în Studljne Zvl'sti A iJSA V,
11>, HlGfl, p. 117-117;. I N1•mpti
Satu Mare - Stf;om, T, rn@, p.
12-124; i\l. Com'ia, Unelf' da·
te privind regiunile din nordvestul
României in sc<'olell' V
-IX, · în
Centenarul
muzeal
Orădean,

Hli2,

-213;

C<•rt·l'tărî

OradC'a,
Gh. Lazin,

hc>ologiee
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in sudul

p.

209
:-ir-

judeţului

descopcri1·i
izolate,
mai puţ.in
mica
necrnpolă din secolul ;tl
V 11-lca de la Pi-:;colt „N isi1x1:·ie".
ci) l·:lenwntul
principal
dP
inn•ntar al
<l)eZ;"trilor l's\e r"C'·
!Jrezentat în cc>a m„i man• µ.11·te de ce1·amică; ;H·e•asta
prin
tehnologia
sa.
forme ~i ornamPnta\ic• mergl'
ptna la identitate• cu tlescoperirilP
„imiJ;11·1·
dintr-o zonă
imediat înn·cin<1\;i, cea de vest a României, <·;1
ele altfel
de Pe întregul teritoriu al ţării. în ~pPc-ial p<·nt··:1
ultimele secole• ale
mileniului
I, deci
o fact111·5 unitar;·1 c-o·
mun{1.
<') C1•rcetarea
p<'rioadei
st•·
colele V-IX,
la ni\"elul
juclt'ţul ui Satu J\'1ctre sp a flii
+
bi ..' la înC'eputuri, doar în C"ÎlC'·
va
il)l'Z{tri au fost
fftcute si1·
p1ituri sistematic<', mai
mult
1·u un C'aracter dC' sondaj. în„.'i
num;irul
relati\· m:lt·e al dt•scoperirilor, implic5 citenta
ior
cercetare,
ceea Clo' r pe•rmitP
denpotri,·i'i
nuan\:'1ri,
atît ~ui.J
aspect cronolo~ic, mai ;1!Ps su!J
raport etnic.

NOTE -

Satu Mare (zona TăşnaC:) I,
în Satu Marc> - St Corn, TTT,
1H75,
p. Gl -:;i
w·m:
HadPr,
rontribuţii la

Tiberiu

cunoai:;t1~rea
Istoriei
oraşului
Satu
Mare,
Deseoperiri
arheologi·
c<',
(I),
în Satu Mare - St.
Corn:, li I, 1975, µ. 19 si urm.;
S. Dumitnl':'Cll,
Ceramica
românl'uscă
.descoperită în
Crişana
(sec. VIII-XI), în. Cnsia,
VIII. Hli8, p. 51 si uri:1.
Gfi. Lazin, Două piese <lin mt'fal din Sl'C. VIII-IX dc>scop1~-

ritc în
localitatea
Lazuri
jud. Satu Mart',
în Satu Mare - StCom, \'-VI, EJlll-1!18:.!,
p. 137-142, K.
Tlon•clt,
Siebenhiirgcn in Spatromischer Zeit.
Editura
Kriterion,
Hul"ure~ti,
EJ82, p. 12B;
1. N<··nwti,
Noi
descoperiri din
epoca
migratiilor din zona Carei (Satu Ma~t'), în SCIV A, 2, 19113, p. J:l4
si urm. În nil dl' h\ă:
\>lihai
Sâmpetrn, \"estul
României în
sN'Olelc IV-VII, Ioan .Stanciu,
Materiak aparţinînd
mileniu.
lui I c,n_ din zona satelor Berea si C"iunwsti (jud. Satu Marc).
2. 1\1. Sâmiwtru, art. cit.; vezi
".'i S.
Dumiti·aşc·u,
în
Crisia,
VIII, p. 51 ~i urm.
3. I. :'li<'mPti în
SCIVA,
2,
EJ83, p 134- ! 50.
4. C'Prc('t{1ri ele tt'ren, noiembrie 1!177. Mot<'rial în l"Ul. Muzeului judeţean Satu Man•.
5. I. N<"•meti, în SCIVA,
2,
EJ8:l, p. 134, foi. 1/1-3.
fi. Vl<.d Zirra, lin cimitir cdtic în norc.-vcstul României, Ciunteşti (I). Baia Mare,
Hlli7, p.
3-7; I.Stanciu,
în
_·\cTaMN,
XXII-XXIII,
EJ8;r-EJ81i,
p.
553; Ickm, în
pn•zpnul
yolum, Materiale a11ar\inînd mileniului I e.n. din zona sat<'lor Bt•rea şi
Ciumt•şti
(jud.
Satu Mare).
i. Colecţia
Muzeului
judetean S .HI Man>.
· 8. S. Dwnitra~cu, în
Crisia,
Vlll, 1978, p. li2
9. Idem, p. Gl-62; 'Informaţii
~upl imentare I. X<"rneti.
10. Mat<•riale în col.
Muzeului Or;·1-:-e1wsc Carei, Informaţii
I. Nenwti.
11. F. r. Fetz<'r,
ArchErt, 1 i,
1897, p. 437, Horedt, în Studijne
Zvesti A(JSAV,
IG, 1%8,
p.
llG-117;
M. Com„a, în Ct>ntenar muzeal
Orftd<·an, Oradea,
1972, p. 211.
12. Materi;·.le în col.
·Muzeului jmleţ<·an Satu Mart', Cer0

celări

Gh. Lazin.
J:l. Dacia, N.S„ XII, l!Jf;ll, µ.
43:1. nr. fU.
Informaţii I. Gloclariu. O parte a
matPrial<·loc
în Muzeul
juckţPan
:'viciramurc'), i, T alta în
Mu~.<'U!
de
Istorie
al
TransilYaniei
din
Cluj-Napoca.
14. T. Bader, Epoca bronzului
în
nord-vt•stul
Transilvaniei,
Editura ~tiintifică
si
pncidopedicc""1, Bucu.r<'sli, 10;11, p. 12.f,
nr.

:~2.

15. Eugen Chirilă
~i c·olab,
în
Apulum, lX, 1!171, p. 171;
Alexandru
S<l~ianu,
Mo1wda
antică în
nord-vt>stul
României,
Oracll'.:„ rnBO, p. JO:l, nr.
3()

IG. Vezi bibliografia indicat[t la
nr. Ci.
li. I. N<"meti, în
SCIVA, 2,
19113, p. 135-I:Hi, f-J-2
18. Idem, µ. i 3G-137, fig. 3.
Ioan
19.
Informaţii
prof.
Cearnău, Şcoala
gener, ~[1 Andrid, ii multumim -;1 a1c1.
:w. I. N<"m;•ti, în ActaMN, IV,
191i7, p. 500-504.
în
'.li. MatPrialPle sp
afl.1
col. Muzeului
judeţean
Satu
Marl'.
22. Informaţii I. N<"ml'ti. Material în col.
Muzeului
Orl1~pnpsc C;.arei.
. 23. I. N<"meti, în ActaMN, IV,
l!lfii, 505-507;
Idt>m, în Satu
Marc - St. C"oni, 1. 1909, p. 12123.
'.l4. S numi I ra~cu, în
Crisia,
VIII, EJ711, p. Iii

25. MatPriale în col. Muzeului Oră~l'nesc Carei. Infor'maţii 1. 1':.:•meti.
2G. S. Dumitraşcu, în
Crisia,
VIII, 197R, p. ti8, I. N<;m!'li
în
SCIV A, 2, 1983, p. 1:m,
fig. 8
/4, 7-8.
.
27. Gh. La1111, m
Satu ~~re - StCom, V-VI, 19111-1Ud2,
p. l3i-H'.l, cu bibliografiu ele
Ja 11 otelP 1-'2.
28. Cf. informaţii, în
Dada,
N .S., XX, J !l7G. p. '.lnl.
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29. S. Dumitraşcu,
în Crisia,
vIII, 1978, p. 64. Informaţii de
:le taliu I. N cmeti.
30. Idem,
Crisia, VIII, 1978,
J. 73-74; I. NC:•meti, în SCIVA,
!, Hl83, p. 1:l9-140.
:JJ. Cf. I. Nl'meti, în SCIVA,
!, 1983, p. 142-14:!.
:l2. Cercetări Gh. Lazin. MaLeriale în col. Muzeului
jlldPtean Satu Mare.
· 3:1. Matcriak• în col.
Muzeului Orăşenesc Carei. Informaţii
N.

Iercoşan.

34. J. Hampl'i,
în
AchErt,
XVII, l!l!J7, p. 278;
T. Bader,
în Satu Marc StCom,
III,
H175, p. 43-H.
35. PPntru problemele
legate ele ac<'st tip
de piesă a se
consulta în spPcial: B. Brentjcs,
Zur Typologic, Datierung und
Ableitung der Zykaden fibeln,
în 'Viss. Zeitsch. Univ.,
Ilalle,
\Viettenberg, 3, 1954, p.
901;
.J. \Verner, Zikaden
aus dem
frănkischen Fraungrab im Kol-

86

ncr Dom, în Germania, 1963,
p. 392-395.
:rn. Gh. Lazin, Cercetări arheologice în
sudul
judctului
Satu Mare
(zona Tăşnad,,
I,
în Satu Marc StCom,
III,
1975, p. 67-74.
37. S. Dumitra.5cu, în Crisia,
VIII, 1!:!78, p. 65.
38. Cercetări de teren
Gh.
Lazin, materiale
în
colecţia
Muzeului judeţean Satu Mare.
3!.J. Informaţii I. Ncmcti (Muzeul Orăşenesc Carei, inventar
359:l).
40. Dacia,
N.S„ XX, U176, p.
283, S. Dumitraşcu, în Crisia,
VII, Hl78, p. 283.
41. S. Dumitrn<:-CU, în
Satu

Marc - St Com, p. 45, se opreste la o datan· în sec. VIIVIII, iar în Crisia, VIII, 1979,
p. ()6-Gi, propune o cronologie
ppntru secolele IX-X.
42. CPrcelări Gh. Lazin, materiale în colecţia Muzeului judPţean Satu Mare.

CIVILIZAŢIILE

PRETRACICĂ

SI TRACICĂ
'

87

OBSERVATU PRIVIND FAZA TIMPURIE A CULTURII
.
BODROGKERESZTUR IN ROMANIA
AŞEZAREA DE LA PECICA FOR G AC I
(jud. ARAD)
Sabin Adrian LUCA

Cerceti\rile arheologice
efectuate de noi in judeţul Arad în
anul 1989 au dus,
între altele,
la sondarea unei staţiuni
cunoscute din Hl85. Aceasta ~e pare că a fost fortificată, cu un
şanţ circular cu diametrul
de
aproximativ 60 de metri.
Sondajul de
control
stratigrafic a relevat
existenta
a
două nivele de locuire, ·unitare, aparţinînd culturii Bodrogkeresztur.
NIVELUL II, cel mai Yechi,
este definit de un material arheologic ce păstrează încă asemănări evidente cu
materiale
Tiszapolgar, alături de materiale
deja tipice pentru cultura mai
sus mentionată. Un rol deosebit
în genez·a
culturii
Bodrogke_
resztur avîndu-1
cultura
Săl
cuţa, materialele acesteia
sînt
prezente în număr mare în acest nivel de locuire.
I
Materialul ceramic este
deosebit de bogat ornamentat
cu
incizii, care sînt, de cele
mai
multe ori, incrustate
·cu
o
substanţă
albă.
Unele
fragmente - se pare că cele
mai
vechi după poziţia lor
stratigrafică sint ornamentate
cu
triunghiuri
haşurate
dispuse
în ghirlande sub buza
vasu_
lui.
Remarcăm apariţia picturii crude cu alb. Motivele pictate sînt geometrice, ungiulare,
intersectate.
Altă caracteristică
a acestui nivel este apariţia oalelor de lapte foarte bogat ornamentate.Se adaugă, prin frecvenţă mare. cupele cu
picior
înalt, uneori neperforat;

stră-

chinile, castroanele şi oalele.
Uneltele sînt reprezentate de
un topor de piatră şlefuită, per~
forat şi un fragment de greutate
de lut.
Deşi în acest nivel nu s-au gă
sit nici locuinţe, nici alte complexe, presupunem existenţa locuinţelor de suprafaţă
deoarece în strat existe'!
bucăti
de
chirpic cu urme de nuiele, pe
care le
credem răsfirate
cu
ocazia dărîmării acestora.
NIVELUL J, mai nou, păstrea_
ză, în mare. aceleaşi caracteristici cu cel din nivelul II.
Apar în
continuare,
demtn<'
sălcuţenc
pe Iîngii cele tipice
culturii
BodrogkerPsztur.
Un
capac ele \'as,
după noi, poate
fi legat de un
orizont Troia
I.
Obser\'aţia cea
m< i importantă este
aceea că în
acest
nivel, chiar dacă mate1·ialul
Bodrogkeresztur
C"Volu0ază, nu
există nici un element ce
poate
fi legat de fenomenul toartelor
pastilatl'.
Din punctul ele vPdere al ornamentării
materialu] pfistrează aproximativ
acPleaşi
car<tctPristici cu cel din
nivelul II.
Formele au o evoluţie minimă, cc>ramica este în continuare
încrustată şi, uneori, pictată
cu
o pastă albă,
spaţiile
dintre
cîmpurile incizate sînt în continuare
lustruite. Apariţie nouă
este pictura cu roşu, după
ardere şi un vas foarte interesant
ornamentat cu pliseuri „în că
priori" şi pictură sub formă de
triunghuri pline în spaţiile neornamentate prin lustn1ire.
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sînt identice cu cele din ni vele
mai vechi. Se diversifică, calitativ şi cantitativ, uneltele din
piatră cioplită, cele mai multe
fiind din obsidiană.

Foarte interesantă este o descoperire din domeniul plasticii,
care pare u reprezenta un fragment dintr-o „horăw, precum cele clin cultura Cucuteni.
Uneltele clin piatră
lu„truită

*
Caracteristicile staţiunii ele la
Pecica - Forgaci ne fac, şi aici
avem în vedere şi
aserţiunea
mai veche a regretatului
Nicolae Vlassa, să afirmăm că la
Mureşul inferior se dezvoltă un
grup timpuriu al culturii
Bodrogkeresztur.
Propunem
ca
acesta s{1 se numească
„g1·upa
Forgaci". Elementele definitorii
ale acestei grupe sînt:
menţinerea unor puternice
influenţe
Tiszapolgar în forme-

le şi mai puţin în ornamentele
fazei I a grupului;
apariţia
unei
puternice
componente sălcuţe, cu rol
în
geneza grupei şi a culturii;
- ornamentaţia, în
special
cea incizată, este foarte ·.bog;\hi
şi încrustată cu alb;
- încă din nivelul cel
mai
vechi, apare pictura cu alb, în
tehnica după ardere;
'
- deosebita unitate a materialului arheologic.

*
Sli1~iunea de la Pecica }'orgaci ridică deosebite
probleme
de cronologie şi încadrare culturalc'i.. Judecind
contextul cuL
tural al acestor descoperiri sîntem obligaţi, în primul rînd, să
judecăm poziţia
culturală
şi
cronologică a culturii
BodrogkPrt>~ztur în
cadrul
marelui

complex eneolitic de tip Tisa. Analiza, făcuhi pe ultimele descoperiri din Banat ne face
să
al"irmiim că această ultimă fază
a complexului
cultural
mai
sus numit nu poate fi dccît
a
treia fază a sa.
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*
Observăm
apoi
deosebitele
contacte surprinse in
ultimii
ani între cultura Tiszapolgăr şi
Sălcuţa. Toate acestea,
coroborate cu observaţiile din Peştera
Hoţilor de la Herculane,
precum şi descoperirile dl' Ia Ilidia
- Funii, Sîmpetrul German, u_
nele elemente de Ia Slatina Timişului, Tîrgu Mureş şi Reci, ne
duc cu gîndul la
un
orizont
timpuriu al culturii Bdrogkeresztur, ~esizat şi la Deva-Ciangăi.
Toate aceste elemente se regă
sesc la
Pecica - Forgaci, în
special în nivelul IT, aici apă-

rînd şi alte elemente tipice doar
pentru acest tip de descoperiri.
Deocamdată.

Pentru că a venit vorba despre această fază foarte timpurie,
nu putem să evităm
discuţia
despre cimitirul de la
Decea
Mureşului care, prin ritualul de
înmormîntare, pare a deţine elemente vestice foarte timpurii.
Studiind toate aceste materiale constatăm că descoperirile de
tip „grupa Forgaci" reflectă cel
mai bine atît geneza, cît şi evoluţia fazelor timpurii ale
culturii Bodrogkerestur.
Revenim cu menţiunea făcută
şi mai sus că între descoperirile de aici nu
există elemente
clare ce ar putea fi încadrate în
faza contaminată cu toarte pastilate. Faza toartelor
pastilate
ese atestată chiar pe
teritoriul

localităţii

Pecica, la aproximativ IO km în linie dreaptă
de
descoperirile noastre.
In concluzie, propunem
pen_
tru dezvoltarea cronologică
şi
culturală a descoperirilor de tip
Bodrogkeresztur trei faze de e_
voluţie:
primele două faze cuprinzînd
descoperiri
Be tip
„grupa
Forgaci" - cel puţin
pentru zona Mureşului inferior,
- iar a treia şi ultima fază să
cuprindă d<>scoperirile
din orizontul
Herculane - Peştera
Hoţilor II-'III toarte
pastilate - Huniadyhalom - Săl
cuţa IV Cheile Turzii.
în
contextul
descoperirilor
acestui orizont există încă elemente
Bodrogkeresztur
sesizate,
în
primul rind, tot în zona Mureşu_
lui inferior, la Pecica - Şantul
Marc şi Curtici.
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TIPURILE DE LOCUINŢE
DIN PERIOADA DE TRANZIŢIE
DE LA EPOCA ENEOLITICA LA EPOCA BRONZULUI
PE TERITORIUL ROMANIEI
Eugen
!n cursul 1wrioadei dP tranzitie ele la epoca
ncoliticf1
la
~poca bronzului. perioadi1
istori~·i1 rclatiY frămintati1, ir. diferite culturi ~i în
diverse zonp geograficP, se constal[1 o variabilitate a tipurilor dP locuin\L'.

Datf'le princi1)dle le yom pren·nta în lucrare, în ordine ero-
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Comşa

nologic{1, pe l'Ulturi si P<' zonl'
in are;dul culturii Ilorodi>:>tt"a,
din parlL'a de nord-est a
Mol·
dm·pi, în a>:>ezarl'a eponim~1. în
stratul din faza mai vt>che (Horodi~lea 11), s-au dezvelit
n•sturile a dou[1 locuintp
clinlrl'
l'are una fusesl' cu p~reţii
din
pari, împlt>titur(1 de nuiele ~i
lipituni de lut anwstecat
cu

p<til', iar poclPaua o aYea
for;;"'.<tl<-t din d<1le de piatni. de calDin

fa;-il

urmfitoarL' a

tc.rii, nu1nitf1 F:rbiceni, în

cula~c-

zarPa cu acela':ii nume, cu dowi
11i,·eluri (datind din ac?Pa)i faZ<-l), în fil'Cctrp din elt>, Pste documental u11 alt tip ele Jocuinţ;i. !n nivelul inferior s-a descoperit groapa unui bordei, iar
în cPl superior au fost
dezvelilL' resturile unei colibe ele supi"l.ifaţ[L

În cadrul art>alului
culturii
din sudul Moldovei,
in asezarea de la .Stoicani (punctul „Dealul dl' µe Hlpi1") au fost
«ercetatp doU{t gropi ele
borr!ei. Primul a an1t groaµa de
f01·m{1 oval{1 (de ~1x3 m). AI doilea a fost
studiat amimunţit.
Grnapa „a era aproximati\· rec~«ni.w lar(t (de 6xcca. 3 111 si ad.
CP 0,60 m), cu laturile lungi pe
clircc\ia nord-est. Pe latura scurt<"i rle sud an·a un gîrliei. care
a -,en·it drept inlrarL'. Pe două
!aluri s-au delimitat „banchete"
(una rle O,:!O 111 l<HimP si 0,30 m
îmHţime ~i alta rl~· 0, 1i m lăţi
me şi 0,20 înălţime). In groapă
s-au mai g<isil bm'{1ţi din feţu
i•ila unei ,·etre si mai
multe
pietre de rîu.
ln .-,tratul coresn11nzător
din
aş<·zarea de la
Folteşti
s-au
g{isil mari ca11ti[{iţi cip cenuşă,
p1·pc·u111 şi bucă\i cip
lipituni
;u·-,{1 cu urmp cip trestii, ceect ce
a permis s1'i SP prpsupună că
în rt"ea a.o;ezare au existat cer
libe de suprafaţ{1, construite din
lemn .,i din lipituni de lut. Cu
toatp acestea, ţinînclu-se sectma
de cele trei gropi mai mari, din
cuprinsul
aşezar11
respecti,·e.
1111 estp c>Xclusfi exislt>nta
bordeiel'lr.
·
Conn~nihiţile
('Ulturii Cernavocl{i li. din sud-estul ţiirii. au
chidil si ple locuinţe de suprafaţă. unelp de dimensiuni mari.
cum esle cip exemµlu <'Pa de la
Cernan1cl1i, clin sectorul R.
Folteşti,

în a,zi1rile cullurii
CPrnanid1"1 III, ln-,iralP mai ales
de-a
Iu·n(!UI Duni1rii, sint documentate tot locuinţe de suprafaţ{l
construite din pari, împletitur{t
de nuiel(• ,.,au de trestii şi JipiLurr1 ele Iul (amestecat cu µaie),
cu podină de lut bătătorit, precum ~i cu vatr{t feţuitr1.
Aeela':oi tip dP locuinţ[1
hm
avut si comunităţile
asµcctului celei din sud-estul Olteniei,
strîns înrudit cu cui tura
Cernavod[1 I II
Esle normal ('a în cuprinsul
vastului areal al culturii Coţo
feni, t uprinzincl: Olte·nia, Banatul Tran·,i]\·ani11 si Crisana să
exi sk o anumit;i . clife.r<•nţiere
în priYin\a tipurilor de locuinţe, în funcţie de mediul
natural ~i mai ales ţinîndu-se scama ele contaclelp cu ('<llnunităţi
le altor l'Uituri.
Jn grnPral. membrii comunit1iţilor Coţofeni au clliclit ":oi au
trăit în urnuitoctrele tipuri
cit•
locuinte: bordeie, colibe,
locuinţe ci~ suprafaţi1 (construite solid). Sînt eloc·umentatp şi urme
de locuinţe în pesteri.
Pentru PXl'tnplificare,
:unintim o groap{1
ele bordei dc> la
Basarabi-Calafat, cu fonnit
rotundf1 sau O\"<llă,
cu
diametrul de -I m, cu urme de lipitu-ră pe malurile gropii ':oi pe poclină. Ling1i malul c]p est avea o
vatrC1 (cu diam. de 1,:lO m) rncută pe un postament,
înalt de
0,20 m faţă de podină.
Un alt bordei cu groapi1
de
formă oval{1 (•·u aclîncitnL'a
de
O 60 m) cu malurile puţin albiw
t~. a fost cercetctt la Oarţa, în
nordul arealului culturii
Coţo
feni.
PP O~trovul Co1rlntlui, în\ punctul „Botu.I Cliuciului", au fost
delimitate în cadrul
stratului
Coţofeni mai multe
niveluri de
eonstrucţie, ('tJ urme din
locuinţe de suprafaţ1I, între
carp
':oi una de mari dimPnsiuni.
0
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Locuire destul de int~nsă a
culturii Coţokni se
în unele pe~teri (ca
de exemplu la Băile
Herculane).
în ţinuturile periferice
clin
sud-vestul ţării sînt documentale unele elemente de tip \"u::edol. Astfel, în
a<;;ezarea ele pe
„Humca". de pe insula de lingă
Moldova Veche, s-a delimitat un
strat de cultură cu
materiale
caracteristice culturii
Vacedol,
cu trei mari perioade de <"onstrucţie.
în primele două niveluri s-au
descoperit
resturile
unor locui'nţe
de
suprafaţă,
dezvelite parţial.
Purtătorii culturii Baden,
documentaţi în unele puncte clin
vestul ţării, au folosit şi ei două
tipuri de locuinţe.
La Girişu de Cri~ a fost cercetată o groapă ele bordei,
cu
diametrul de circa 4,5 m, avind
în umplutură şi unele
bucăţi
ele lipitură arsă.
Un alt tip, anume cel al locuinţelor ele suprafaţă, este documentat în aşez~ea comunităţii
Baden ele la Valea lui Mihai,
unde au fost cercetate trei locuinţe ele suprafaţă,
prevttzute
cu vetre de foc, rotunde. Una
din acele locuinţe a avut două
p:Jrtătorilor
constaltt şi

încăperi.

Din analiza datelor prezentate rezultă că membrii
comunităţilor din perioada clE' tranziţie de la epoca
neolitică
la
epo'.··a bronzului, de pe 1eritoriul României, au construit şi
trăit, de regulă, în următoarE>le
tipuri de locuinţe: bordeie, colibe, loc:linţe de suprafaţă.
în ceea ce pri,·eşte bordeiele,
clupă părerea noa~tră, ele nu au
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fost locuinţe spedfice
pentru
acele populaţii. De fiecare da~ă
cînd au fost menţionate, re~tu
ri!e lor se aflau la baza depunerilor arheologice, ceea ce ne
face sii presupunem că, în re;ditate, au servit
drept locuinţe
provizorii, facute atunci
ch.d
o co:1:unitate se stabilea într-un
loc nou, pînă la
construirea
locuinţelor propriu-zise, care erau de suprafaţă. Acestea erau
construite in ~istem
paiantă,
deci cLn pari, împletitură de
nuiele sau ele trestii şi lipit;.ir_i
ele lut amestecat cu paie. Acoperişul acelor locuinţe era in
două ape şi podina, ele
regulă,
era făcută din pămînt bătăto
rit. Nu;mai în dou(1 areale cult·.irale, podina a fost altfel f;icută. în aşezarea ele la Ho:-odi5tea, aparţinînd
culturii cu
a_·elaşi nume, s-a găsit o locuintă cu podea făcută din
lespe~i de calcar.
Colibele credem că pot
fi
legate mai ales ele unele <"omunităţi care se ocupau cu cr~
terea vitelor, deci aveau o stabilitate, cel puţin în unele zone (de deal >:>i de munte), mai
recltLsă.

Din datele prezentate,
corelate in mai multe
cazuri cu
tipurile ele aşezare ale
populaţiilor respecti ,·e, rezultă că purtătorii culturilor analizate
erau
sedentari.
ln aceea':'i perioadă,
precum
se o.;tie pe teritoriul ţării noastre>,· in' special în ţinuturile clin
eo.;t şi sud, sint documentate o
serie rle comunităţi nomade 'ii
~emino:nade, cJracterizate
p:·in
mormintele cu ocru roşu.

MORMINTE TUMULARE
DIN PERIOADA DE TRANZIŢIE
OE LA ENEOLITIC LA EPOCA BRONZULUI
IN SUD-ESTUL MOLDOVEI
M.

Cercet<irile arheologice au înregi.strat pe teritoriul judeţului
Galaţi un număr de aproape 400
de movile ele p<imînt. Cîteva dintre acestea au fost cercetate sistematic, iar rezultatele au arătat
c<l multe movile cu
morminte
„pecifice, clupă rit, ritual şi inventar aparţin perioadei ele tranziţie ele la epoca neolitic;\
la
epoca bronzului.
Cel mai vechi mormînt aparţinîncl ace">tei perioade este specific culturii
Usato\·o-Folteşti,
avincl un va.„ pictat ele tradiţip
cucuteniană şi un altul specific
culturii Cernavodă II. Scheletul
era în poziţie chircită.
l'rmeaz<i o altă serie ele morminte ele tip Iamnaia,
avînel
gropile de formă dreptunghiulară,
cu diferite sisteme de construcţii
rle lemn, iar scheletele aflate în
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decu_bit _dorsal, cu mîinile întinse
pe hnga corp şi genunchii ridi:.:aţi. Invc•ntarul acestora este în
general sărac.
O_ etapă _tir:-ie a acestui grup
de Inmormmtan este marcată de
morminte cu inventar
specific·
epocii bronzului, dar ritul funerar continuă să n:'\n1înii ele tip
Iamnaia.
De">coperirile clin judeţul Galaţi aparţinînd acestei perioade
sînt prezentate în contextul chorologic al unei mari densităţi de
tumuli clin Cîmpia
Covurlui,
precum şi a descoperirilor
din
spaţiile învecinate: zonele de la
est de Prut. Dobrogea, Cîmpia
Română
şi
Bulgaria.

RITUAL MAGICO-RELIGIOS
CULTURII COŢOFENI
LA TURIA (jud. Covasna)

AŞEZAREA

SZi-:KELY ZOLTAN

;cultura Coţofeni e~te cunoscu_
în sud-estul Tran.silvaniei numai rlin de.scoperiri' întimplătoa
re şi sporadic ci in cite va s{1pături
c>fec' uate în a~ezări le de la Reci'
şi Malnaş B<ii,::, care nu au furnizat date suficiente pentru
a
stabili etapelP ei elP dt·zvoltarp
în aceasti'i pal'le a Transilvaniei.
De'>coperirea unei aşez<iri a culturii Coţofeni, din prima etapă
de
dezvoltare, la Turia a fă
cut posibilă cunoaşterea aspectului şi a elementelor carncteri~ti_
tă

ce ale acpstei culturi pt• aceste
meleaguri.
In wiezare, Cultura Colofeni a
fost reprezentat{1 prin unelte ele
piatră şi material ceramic bogat,
multe vase întregi cu forme şi
ornamente variate şi caracteristice pentrn această culturii. ln
afară de aceslea, a mai fost descoperit<''! şi o groapă săpală pentru un ritual
magico-religios,
care forme;1zii ~ubiectul lucnirii
ele faţă.
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ln aşezarea de la Turia sînt
atestate
culturile
Coţofeni,
Schneckenberg, Wietenberg
şi
cultura geto-dacică din secolul
IV i.e.n.
in stratul de cultură Coţofeni,
în groapă săpată în sol viu au
fost aşezate urmf1toarele obiecte:
un vas cu două torţi; o strachină
~i patru bucăţi de metacarpe de
animal dintre care unul a acoperit una dintre torţile vasului;
două strf1chini, iar al patruleH a
Cost aşezat în apropierea lor. Oasele aparţin speciei de Bos taurus
şi sînt patru
metacarpe; două
din partPa dreapta şi dom1 din

partea stîngf1 a corpului şi provin ele la două exemplare m'1scule.4
Aşezarea \'aselor şi a oaseJor
de animale în groapă arată
o
manifestare rituală cu c<1rac;n·
magico-religios. Astfel de m<mifestări magico-religioase sînt c·11noscutf' din neolitic:;_ Din epoe;i
bronzului, implicit din
cultura
Coţof~'ni, deocamdat;l nu
~:înt
atestate6, dar o vatră de lut eu
~tatuete din Cultura Wietenberg,
descoperită la Cernat, dovede~ t.t>
persistenţa acestor manifestări şi
în epocH bronzului.

Resume
Dans une etablissement r!e la
Culture Coţofeni â Turia on a
constate dans une poche fossee
un rit magique-religieux avec un

inventaire, qui
contiennent les
pieces suivantes: un vase ;n·t·c
deux anses, un pot et quatre metacarpes de Bos Taurus.
I
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COŢOFENI
Ştefan

ln istoricul cercetării
a~uprn
culturii Cotofeni la sud de Dunăre, deosebim trei mari
etape.
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IN BULGARIA
ALEXANDROV
(Sofia)

în prima, pînă la al doilea răz
boi mondial, materialele
descoperite au fost reduse, nu pro-

vin din săpături organizate
şi
ctu fost încadrate în epoca neolitică. intr-o a doua etap<i (ele la
al II-iea război mondial
pînă
la mijlocul anilor 70) s-au efec:uat săpături în aşezări şi
cimitire (mai ales tumulare), remarcîndu-se asemănările cu materi<1lele culturii Cotcfeni ele la
norei do Dumire. ln. ultima etapă (Je la
mijlocul anilor
70
p;n,·1 jn zilele noastre) s-c;u putut preciza aria ele răspinciire,
tipurile ele aşezări şi
:Jocuinţe,
inventarul ceramic. Pentru te_
ritm·iul Bulgariei este
folosită
denumirea
de Măgura-Ccto
feni, iar în curs
ele preciz~ue
sint poziţia cronologică şi relaţi de cu m'mifest<lrile culturale
invecinate.
După datele pe c;;re le
avem
L1 cli~poziţie, cultura Coţofeni ocuoă teritoriul
Bulgariei
de
nord-vest, la est pînă la o.'><1m,
iar la sud pînă la Balcani.
Astăzi, sînt cunoscute aproape 30
de localităţi ale culturii cu urm:ltoarele tipuri de nşezări: pe
înălţimi, pe terase jonse neinun_
dabile, în pe~teri. Nu avem date
despre iortificarea lor. Locuinţele sînt dreptunghiulare
ele dimensiuni mijlocii, cu pereţi din
pari împletiţi cu nuiele ~i lipiţi
cu pămînt, în interior au cuptoare
dreptunghiulare, cu boWL
Ritualul princip:-il de
înmormîntare este incineraţia, singurul mormînt de inhumaţie, atribuit culturii,
fiind cliscut:-ibil.
Mormintele tumul<1re din Bulgaria ele nord-vest reflectă procesul de interacţiune dintre cultu_
ra Coţofeni şi cultura mormintelor cu ocru, fiind cel mai
bine
rlo(;umentat ele
turnului de la
Tărnava.

Ceramica este făcută din lut
•1mestecat cu pietricele sau scoică. Printre forme, deosebim:
- străchini tronconice sau semisfere, cu buză îngroşată în interior, cu picior şi toartă mică,
verticală
în bandă;

- străchini tronconice sau semisferice cu fund
drept,
cu
buză rotunjită, teşită drept
sau
oblic, sau îngroşată în
interior.
Ultimele au numeroase variante,
uneori - şi torţi tubulare sub
margine;
- străchini cu corp semisferic
şi margine curbată spre interior,
acoperite cu slip roşu, uneori a\'incl şi torţi tubulare sub margine;
- castroane cu
buză
te~ită
drept sau oblic, cu buză rotun_
jită sau îngrcşată în interior;
- ceşti cu o toartă suprninăl
tată;

· -

p8.hare cu corp semisferic,
în·1 It si conic;
~ - căni ~u buza oblică, de diferite dimensiuni;
- Yase - askos;
- vase de dimensiuni mi.ilocii:
2u corp oval, gît înalt şi
conic;
cu corp oval, gît înalt şi
cilindric, uneori avind torţi de ag[1ţ;;t; cu corp oval, gît înalt şi conic, a\·înd un picicr - de
tip
Tărnavii Măceşu ele Jos;
cu
• ~orp tronconic, gît înalt şi c<lnic;
\"Hse mari de provizii.
Pentru ornamentare se
folo_
sesc următoarele tehnici: inc1z11
aclînci, incizii superficiale, cresUHuri, „boabe rle linte", benzi în
relief, puncte, împunsături succesive, şnur. Tipice pentru cultura noastr{1 sînt primele cinci
procedee. Ornamentarea ocupă
~JJaţiul cel mai vizibil,
prezentînd următoarele motive principale:
triunghiuri
haşurate,
benzi haşurate,
linii incizate,
.. schelet de peşte", „ramuri
c.le
brad" etc.
Periodizarea culturii este facilitată de cercetările româneşti.
Aşezările de la Sadovec şi Kozlocluj se referă Ia prima fază
a
culturii care, în Bulgaria, după
părerea noastră, este reprezenta_
tă de complexul
Orlea-Sadovec. Celelalte aşezări şi
morminte se referă la fazele II-111
ale culturii.
~a
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în cursul ultimelor faze sînt
foarte strînse legăturile cu grupul Kostolac de la Dunărea de
Mijloc şi cu varianta sa
l5udicf1
(din Bulgaria de Sud-Vest
şi
Iugoslavia de Sud-Est), vizibile,
mai ales, în existenţa formelor
si motivelor ornamentale comune. ln acesle faze, au loc şi contactele cu purt[ttorii mormintelor cu ocru, care se reflectă în
mormintele tumulare din partea nord-ve~tică a Bulgariei.
Originea culturii pe teritoriul
Bulgariei este discutabilă şi nu
poate fi rezol vată înainte de lă
murirea fazei I, ca şi a etapelor
anterioare acesteia (~incrone cu
Sălcuta IV Herculane - Cheile Tu1~zii şi Cernavodă III - Boleraz). Nici sfîr~itul culturii nu

este clar. Avînd în vedere situadin Oltenia de Sud,
putem
putem presupune ori apariţia în
viitor a unor descoperiri aparţL
nînd culturii Gl!na tîrzie,
ori
continuarea
culturii
Coţofeni
pînă în etapa
sincroml cu straturile superioare de la 'Iunacite
!etapă
documentată în Bulgaria
de Nord-Vest prin descoperirile
de la Devetaki, Lovec, Zgalevo,
Sadovec etc.).
Din mmct ele ''edere cronoloP.ic, fa;ele IT-III sînt contemporane eu Ezero VIII-IV (etapă Mihalic),
Dikili Tash III B
(Bronz timpuriu II), Sitagroi Va
la sud de Balcani şi cu culturile
Kostolac şi Vucedol de la Dună
rea de Mijloc.
ţia

DATE NOI DESPRE CULTURA MORMINTELOR
CU OCRU îN BULGARIA
Ivan Panaiotov (Sofia)

1n
Bulg<:ria,
cultura mormintelor
cu ocru este reprezcntată de 21 cimitire
tumulare si
movile izolate,
c('rcetate În întrcgime
sau
parţial.
Douăsprezece se găsesc în nordestul
Bulgariei
(Tzarevbrod,
Madara, Kalugheritza şi
Kiulevca - reg. Sunwn; PI< cidol
I ~i II, Zeglartzi - Or]('ak, Por.
Gesano,·o.
Smolnitza,
Ka,·arna
Sabla - reg. Tolbuhin), u1~n' - în Bulgaria Centrală de
l\'ord (Goran - Sl< tina - reg.
Lovec) ,trei - în BuI.e:aria ck
Nord-\'est
(Târnava,
Kneza,
Heirletz reg. Vrntza), . cinci
- în B1llgaria de Sud ·('fraianovo, Ko\·;1ceco,
Goliama· De-
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telina, M. Jka DetP!ina,
O\'caritza - reg. Sliven).
Toate acestea sînt unite printr-un sistem de e!Pmente cure lŞI gă
sesc analogii în regiunile de la
nord dP
Dunăre, în
stepele
nord-pontice ~i
teritoriul dintre Nistru ~i Nipru.
ComplexelP
funerare
se află
pe înălţimi
sau în cîmcare•
căulîndu-se poziţia
pie,
mo,·i!ele vizibi!P. Grusă faci"t
mo,·ilP!or
variază
de
JJ•TL'il
pînă la 5-20,
grupu];i -l-5
rînclurile fiind situarilt• sau
te de la cîteva zeci dP metri
pînt1 la 0,5-1 km unPle de altde.

In tumulii cercetaţi, r.::portul
dintre
cei formaţi
din
ro.li
multe movile
avînd
pînă la
10 ~i mai multe mo:rmint= şi
cei constituiţi dintr-o simplă
construcţie
este (după socotelile preliminc1re) de :.J la 1. In
movi!ele
succesive în
afara
gropilor
mormin~elor se
mai
găsesc
cromlehuri, vetre, sculpturi antropomorfe în piatra.
'C\'lormintul
principal, cu puţine excepţii, este
săpat
în
stratul ;rn:ic, deasupr.„ lui fă
cinclu-se
prima movilă. Cu acesta începe ciclul de facere a
tumulului cu mai multe movile
succesive.
Mormintele
s2cundare sînt săpate în m-'lntalele
deja
existente şi
uneori
ating s. u pătrund în solul antic. De obicei acestea au movile proprii.
Mormîntul principal se află
în
.ap:-opierea centrului geometric al movilei, iar cele secundare la
distanţe
mai
mari de centru cu o
tendinţă
spre ar. l1jare în
cerc, pe anumite sectoare.
Fermi\ gropilcr diferă. Cele
dreptunghiulare
sînt cu
sau
fără
png. Mai rar se găsesc
~i gropi ovale.
Predomimi acoperirea
cu bîrne de
lemn
dispuse longitudinal sau transversal.
Reţinem, de , semenea,
combinatii ele lemn cu
pietre
sau nc~ai placă ele piatră.
Orientare:1
scheletelor
sectmelare
ckpinde de
poziţia
faţă de
centrul movilei. In anumite cazuri se
obsen·ă, atît mormintele
principale, cît
şi le cele secundare, o
tendin~
ţă
spre o orient:lre umtara
(Placido! I, Goran-Slatina, Târnava).
Sint documentate următoare
le poziţii, principale, a·le inhumaţiei: pe spate, cu picioarele
chircite; în
poziţie
chircită
jumi'it te spre stînga sau spre

dre:ipta, în
poziţie
chircită
stinga sau dreapta; întins pe
spate.
Se observă o tendinţă
spre
chircire
accentuată
la
mormintele mai tîrzii. Spre deosebire de regiunile nord-pontice, în
Bulgaria
incineraţia
se întilneşte
m. i des în cimitirele
mormintelor cu ocru.
Ocrul este documentat pretutindeni; la majoritatea mormintelor
apare mai ales
pe
craniu, oase,
labele
picioarelor, Ia p:tlme şi pe pămîntul ele
lingă ele.
Predomină
ocrul
roşu,
d, T se găseşte şi cel violet sau galben.
In majoritatea cazurilor, invenarul
funerar
lipseşte sau
l'Ste sfirac.
Mai bogate
sint
cimitirele indepărate de regiunile stepice ale Bulgariei de
nord-est,
~ -dică cele din
Yest
-;i sud, din
arealul
culturilor
~'vlagura Coţofeni şi
Ezero
(Târnava,
Goram Slatina,
Goiiarna Detelina).
Majoritate,. elementelor
mai
sus menţionate
sint
comune
pentru
mormintele cu
ocru
din regiunea Dunării, Nistrului şi
parţial a Niprului.
O
tendintă
ele regionalizare
rezultă di~
folosirea ceramicii locale
(Târnava,
Golia1rn:
Detelina),
clin numărul
mor:nintclor de inhumaţie în moYile din
numărul
mormintelor de incineraţie şi al constructiilor
mai
complicate,
din
planificarea mormintelor şi orientare.. lor etc.
AcPste deosebiri indică constituirea unei
variante
dunărene a
culturii
morm!ntebr cu ocru, care variantă este cea m'.li
apropiată
ele aceea de pe Nistru.
L~·. sud de
Dunăre, în aria
de rilspindire a culturii
mormintelor cu ocru deosebim trei
regiuni în
care interacţiunile
între
purtătorii ei
şi cei ai
culturii locale
din
perioada
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timpurie a

eµocii bronzului au
diferite. în Bulgaria de nord-est (în arealul ceramicii Ezernvo II Cern: •\·od<I 11) cultura mormintelor cu
ocru este n•prezentată de multe cimitire tumulare,
mai aies
în zona de stepă.
Aici prPdomin<i prncticile de înmormîntare, comunP pentru 10:1tă unitatea istorico-culturalii a mormintelor cu ocru. La vest - în
a1·ealul culturii Măgura - Coţofeni acestp
interacţiuni
sînt mai µuternice
-:-i duc la
apariţia
biritualismului într-un
singur turnul sau
cimilit",
la
complicarea
construcţiilor futll'l'< re, Ia un
inventar relati\n1ai diferit ')i bogat( Târnava, Goram - Slatina). La sud
rit· Bulcani. în arealul
culturii F:zero, "e observ<\, tot a-:;a,
interacţiuni
active
cu un n·zult. t
a"emiiniitor
(Goliama
Dell'lina).
·
Cimitirul tumuhr dt• la Doino Salirane
din an·alu!
culturii Ezero
arat<i alte tl·ndinintensităţi

ţe.

Acolo, sistemul de
elemente
caracteristice
pentlu
cultura
mormintelor
cu ocru
este distrus.
SP păstrează numai
turnului, dar mormintei»
sînt fără gropi
~i nu
există
mormînt princip,JJ săpat în solul antic. Este prezentdtă numai
poziţia chircită
semilatendă, nu
exist;\ ocru.
CC'ramica Î':'i găse-:;te
analogii
în
cultura Măgura - Coţofeni, Ezero !;oi epoca
bronzului
timpuriu din
Anatolia.
Acea,.,t ..
presupune
tr·<insformarea
')i
dezintegra1·l•a
culturii în discuţie.

Trl'buie "ii
1·emarcăm
c{1
participarea
culturii
mormintelor cu ocru la procesul ckzvoltării
culturale în
Balcani
ese \'izibilă ' rhPologic,
mai ales în
riturile funerare, ceea
ce are explicaţia sa in caractC'ruI
deosebit a1 culturii. Internctiunile
culturale
discutate
constituie o
parte important!\ din
problematica
indoeuropeană.

BIBLIOGRAFIA REFERITOARE LA CERCETARILE
ANTROPOLOGICE PRIVIND COMUNITATILE
EPOCII BRONZULUI DIN TRANSILVANIA,
BANAT ş! CRŞANA
Alexandra Comşa

Cercl'tările
arheologice Pfrctuatl' în ace,tP ţinuturi au du.s
la ckscoperirea
ULH'i serii de
morminte apaqinînd
cliferitelor
culturi clin timpul
ppocii
lJl'OnZU!lli.
S-a constaldt că o pc1rtt• din
cultul'ile
repre7Pntate în proYinciile amintitl' au
practic t
ritul
inhumaţiei
şi în
acest
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C'HZ, asupra
schell'lclor de,.,coperilt• ~e pot f<ICL'
studii
antropologice. 1n dt•cur,.,ul timµului, în c:idrnl unol' l'Ulturi s-a
schimlldt
ritul
funerar,
tredndu-sp de la inhumaţie
],,
inci1wraţie. În astfl>l de situaţii,
ct•1Tetarea antropologică est!• surnan1.

La începutul epocii branzului, în
sud-estul
Transilvaniei
este !atestată cultura Glin - SchneckC'nherg. In acea
wnă,
în ultimele dPcenii au
fo~t descoperite
la
Hălchiu,
Ghimbav, Codlea, ca şi în alte
loccilităţi, o serie de morminte
de inhumaţie, caracterizate prin
cutii din lespezi de piatră,
în
care se ·aflau OSl'mintelP mai
multor
indivizi. M. 'i frecvent
er<1U citp doi sau trei, a~ezaţi
în poziţie
chircită, pP o parte.
De obicei,
înhumarea era concDmitentă, dar, în
cazul
cînd avea loc
succPsi\',
osemintele
predecesori lor
erau
c\c'pla•;.Jle cătrl' marginile
cutiei.
Subliniem
C'ă morminte!:> descrise d< tează dintr-o faz'i tirzie a culturii
Clina Scl11wckenberg.
Din păcate, ac•c>lc·
~chelele nu au
fost studiate clin punct de vedere antropologic.
In
aceeti'?i
zonă,
sînt documentate si
unele
complexe
.irheobgice · aparţinînd
culturiior '.\1ontcoru şi Tl'i.
Pînii în
pre~ent
s-. u
descoperit mor1;iinte aparţinîncl
unor astfel
de <!~!'zări. Se poate presupu:1e cJ
popula\ia
purtătoare -<
culturii Monteoru
pătruns[1 în
'<ud-eslul
Transilvaniei,
preZ!'nta
tn\sături
meditennoidc dominant12~ c., ~i corn unită
tilc
din norcl-c•.tul
MunleniC'Î
~i ..,ucJ•1l MolclD\"l'Î
/\.('operincl
un ti•ritoriu Yast
din Transil\"ania, culturn \Vie\enlicrg se c<11·acterizean\ prin
pn1cticarea
ritu lu~
in~in:r !~i
ei (în urne), înc~·prncl m~a ?m
fazele
timpurii ':>i
cont1nrnncl
pîm\ 1
sfîr~itul
culturii. Au
fost clescoperite mormintl' izolate.
dar ~i
1wcropole.
Un<i
dintre' ele se află lingă Ocna
Sibiului'. iar alta lingă ora~ul
B!"triţ:i.

Prin
lie~te

acest rit. ea se deosl'de culturile învecinatl',

asemănînd u-se

m«i degrabă cu
cele din zona Dunării mijlocii.
Din aceea~i
categorie
fac
parte şi culturile: Cruceni reprezentată
la Cruceni 'ii Bobda) )i Suciu de Sus.
Deoarece
este vorba ele ritul incineraţiei, nu au putut
fi
efectw.'te studii antropologice pe resturile scheletice dPscoperite în urne.
O altă
cultură,
din aceea-:;i
perioadă,
este
Periam - Pecica, al
cărei
areal
ocupă
zona cursului
inferior al Murr~ului.
In ţara no< stră, a fost
descoperită o necropolă la
Beba Veche, mormintele fiind de
inhum:1ţie, în
poziţie
chircită, pe o parte.
Menţionăm că,
din fazele mai Urzii s-au găsit
si unrle
morminte de incim•·raţie din cultura
Peri. m Prcica.
In Crişana, în
epoca
bronzului
s-a desfă)Urat
e\·olu\ia
culturii Otomani.
Ritul de î1r
mormîntare este cunoscut printr-o serie de necropole, unde
pe teritoriul
ung.:1r,
cum sînt
cl'le de la
Megyaszo ~1 Hernadkak şi pe cel eol
Slovaciei,
ca de exPmplu cea de Ja Sreda
pe Boclrog.
Din ţara noastră, pînă în pre_
zent au fost
cercetate
două
grupuri de morminte:
ct•le de
la Pir şi
de 1a Sălacea.
Seria
seheletelor
descopvrite L' Pir este alcătuită din ;31
ele morminte, din care :!O
de
inhumaţie în
poziţie
chircită,
pe o parte şi unul dP incinprn\ie (în urnă).
I n urma
studiului
antropologic efectuat de
prof.
Olga
Nc•cra~O\' ~i
colaboratorii sa1,
pe 8 schelete. au
rezult'lt următoarek:

Indivizii prezintă o statură cu
vari. bilitate
destul ele
mare,
dar majoritatea se încadrează
în t<ilia · mijlocie şi sînt
gracili.
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Caracteristică
acestei
serii
este existenţa a 2 dolicocrani
moder,. ţi,
2
mezocrani şi
3
brahicrani. Masivul facial este mezen apropiat de limita cu
leptenul, de aspect gracil, cu
orbite
hypsiconchc, ·cu indice
nazal foarte variabil.
Prof. O. Necrasov
;.junge Ia
concluzia că această mică serie de schelete
este compusă
clin mediteranoizi pc cale de
brahicefalizare,
amestecat)
cu
forme alpine.
Un alt complex
funer::ir, aparţinînd
culturii Otom. ni, este cel de la Sillacea, unde au
fost
descoperite
mai
multe
morminte, dintre care unul de
incineraţ.ic, din fa?a de început
a culturii ~i, în diferite puncte
ale a5ezării, 7 schelete din raza a dou · şi anume: 1
cop'l,
1 bărbat, 3 f·2rnei 5i 2 fără p•·eci7area sexului.
In urma analizei
antropologice fC.cutf' df:' D. Nicolăescu
Plopşor şi W. Wolski,
s-a concluzionat că mormintele de la
Sălacea ar putea reflect-1 un pr~
ces
c()mplex de
brahicefalizare a unui fond de populaţie
2lpino-:11editeranoid
5i a unor
elrmente balcanice.
Arealul
culturii Noua.
de
la
sfir-;itul
epori; br:mzului,
cupri::dE'•.
a':ît
Molctov , . cit
si o ;ia;·t0 din
Tr:msilvama.
· Ritul cte înmormîn~are predomiml!1t ;:] rn~t
:nh• 1 m:otia.
P~nfi în pr2?ent,
în Trn"."lc;ilvan ia sr. c'lno•;c
!"E'Ci'Opolcl:> de
la Nou., IvT.nrc~d, Cluj. T·~Î'..!:-;,
Alba I"lh '.;i nl:cle. De
:-~c:-;n2raţie

~J.11t

m(l.Î rnrc.

Din stuc<i'I~
<::n~.ropoloi:;'.cc rfectuate. d~ I.G. Ru~-;u şi colaboratorii si'ii. rezultă că la purtătorii cullurii Noua din Tranp:-ose> accentue12C1
silv:<nia
ces'Jl de
1\lebrahicefalizare.
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dia SC'riei de cranii de la Cluj
este mezocrană (78, 6-1).
Predo!llină
indivizii
brahicrani (inclusiv cei trei hinerbr"1hicrani) faţă de clolicoc;,mi
~i mezocrani.
Concluzia
L care s-a ajuns
~ste că
fondul de populaţie era format dintr-un mensaj într»
:nediter;moizi
şi alpini.
Spre deosebire de seriile din
Moldov·1,
aparţinîncl
culturii
Noua unde
brahicranii aloini
sint extrem ele rari, în
Tr: ns1ivania
apar mai frec:\'ent, la
fel ca si
rnediteranCJizii.
Se cu~ine
remarc·1t
faptul
că, sînt cîteva culturi
documentat~
atît în regiunile extncarpatice, cît şi în cele intracarp<ltice, fiind \'Orba deci d0
comunităţi înrudite, de acelaşi
tip clin
punct de vedere antrop::>lof(ic.
A~a sî!1t
culturile
Gli1v1 - Schneckenberg, şi Tei,
pătrunse
din nord-estul Munteniei în
sud-estul
Transil\·aniei ':'i Monteoru, care a putut
ajunge în
Ardeal şi din
sudul Moldovei, iar către sfirşi·
tul epocii bronzului se const. tă
răspîndirw
pe
un
teritoriu
vast, în
Transilvania şi MoldoYa a
purtăto;·ibr
culturii
NoU'.l.
Urmărind studiile
;mtropologice realiza te în
Tran~iJ\·ania
pentru fiecare cultură în p. Tte, se poate observa
că
în
epoca
bronzului,
caracteri~ti
ră
f:'ste o~ezenţa unui fond ele
populaţie de tip
mecliter:moid,
ca tendinţă accentuată de brahicefalizare şi manifest:nd unele influenţe ,•lpinoicle .
..\cestea ar fi datele cele mai
importante pe care le-am găsit
în diferitele
surse bililiogr;1fice consultate.
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CONSIDERATll PRIVIND CULTURA TEI
îN LUMINA SAPATURILOR DE LA MOGOŞEŞTI,
JUD. GIURGIU
Cristian Schuster

Săpăturile
ele <,aJ va re pe traseul a ceea ce urma să fie canalul
Dunf1re - Bucure~ti pe
rîul :\rgt•s au
continuat ~i în
anul 1~89,'
int<'resante
descoperiri adăugîndu-„e astfel cc-

lor clin anii anleriori 1.
Şi ele data acea<ota a fo<ot cercelatl' mai multe a~ezi\ri clin
cpoc;1
bronzului, dintre
care,
în 1-nocl
deosebit, st• remarcă
ce.<1 de la !Yh>go~e~ti.
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Aceast.., ca de altfel
toate
a)ezl\rile din epoca rcspecj \"ă,
l'l':J
amplasată pe malul
cl~ept,
mult mai înalt, al Argeşului. Faţă de săla~ele
Tei de la Mironeşti' şi
Aduna\ii Copăceni,
punctul
Dăneasca, cca
săp. tă în ultima
campanie arheologică, ocupă o
poziţie
dC'osebit de
propice
habitatului,
fiind apărată natural din
3
p{1rţi de maluri abrupte,
greu
accesibile.
L:1turn <- patra
se
pa!-l' că
(d::ic.'.i şanţul
ide!ltifi~·at
aparţine epocii
bro117ului ~i nu culturii
Bas;irabi, ipoteză ce urmează a primi r<'!spuns în campania din anul curent) , foo.;t
f'.lrt'.ficată
2r,ifid:1I.
Ase7are1 dP la ~Vlogoseşti
apari.0i!"'.L' Tei-ului
cl<hic:·.
~'.dică
fazPi a II-a, fapt ilustrat <etît
d1> cprami'.:a bogată
cantitativ
si C'llitati\·,
cît si ele cclPlate
~1ate~i:·1L~ arheo!Dgice :un0lt'! şi
podoabe din os, corn,
piatră
~i metale.
Imensa
majori ta te
a pieselor
de interes
arheologic au fost
recuperate dintr-o
lo::uinţă
săp:ită
parţial.
Locuinta
avea dimensiuni impresionante, cele
două
laturi
identificate de noi pînă în prezent avînd lungimea de 7 :n,
respectiv 5 m. Pereţii s-au pră
bu~it spre' interior,
lucru atestat ele poziţia
chirpicilor
cu
urme de nuiele şi pari.
Sub
chirpici, pe întreag 1 suprafaţă
eercetc1tfi ··1
locuinţ<'i, se întindC'a un strat
gros de
CC'nUsă
(0,75
m),
rezultat,
probabil,
din prăbw;irea acoperi';ului, dar
'ii
din alte
depuneri de reo.;turi de material IPmnos. In ncest s~rat ele cenuo;ă şi la baza
locuinţei
: u fost găsite peste
100 de n1se întregi
'iÎ
întregibile, cele mai multe
fiind
ceşti şi vase
miniaturale, unelte şi podoabe din lut
(fusaiole, greutăţi. linguri,
mărgele),
corn
(săpilligi),
os
(sule,
împungătoare„
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străpungătoare,

ace), piatră ')i metal.
Referindu-ne la acestea
c!in
urmă,
trebuie remarc .t că la
l\lfogoşe-;ti au fost desco;J2rite rela:iv
irulte :1s'.frl de
pie':e,
contrazkînclu-sp h
acest f<'l :1firma;ia
priYincl
puÎină~a~ea
obiectelor din br:mz clin .:i~c
zările TeP.
D<!C'ă în întreaga
c·1lt 1.1ni T<'i au fcst
recupe:·ate -l ace de cusut :lin b1·onz", în
, o;ezarea
ele pe
..\rg25
s-·.rn
g-ăsit 3. De nsemenea, m1 fc~t
descoperite o da!tiţă, un pumn~il.
m{Jr,l!dr tubuL1re. un inel
realizat
din pmtea de jos
a
unui ac ele tip Hiihenkopf
0i
un
cutit
confection'it
prin
turn:1rf' ·ir..
tipare . mono\"<~!"''
'ii apoi finisat prin cincăn!re.
._Pe ambele feţe' Ie !mnei, ~ub
nervura cu s~ctiunc trillnghi·.1lară a fost
gra,·at fin un dccnr int2n•sant. Acest tip· dP c':ţit d::-corat este
unic pînă în
prezent în aria culturii Tei. Piese gravate de acest fel aIJ<'lr pe
teritoriul României mai tîrziu;
o evPntuală apropiere în ceea
ce prive5tC' decorul _ exemp!. rului ele la Mogoşeştt se poate facp cu
cuţitul de Ia
Varia5, din Hallstattul A~.
Alături ele> aceste piese
din
bronz a foo;t scos la iveală •.in
cercel de argint realizat
din_
tr- 0 sîrmă
simplă, avînd c::1petele lăţite prin
batere. C. petele au fost
găurite
pentru
prindere.
.
în ceea ce priveşte
ceramica, ca s0 împarte după compoziţia
paslC'i în trei . :ategorii: a) i?rosieră; b) sem1f1i;iă; c)
fină.
Din prima cate_gor_1e fa~
ptrte ,·nsele de dim_ens1um !11an
şi
mijlocii (vase m forma de
sac" v. ·S<'-borcan,
oale bombate 'cu două torţi, castroane,
străchini), ele reprezentind cca.
600/o din întregul
lot de ceramică.
Formele
vaselor categoriilor b şi c sînt străchini-

le, paharele,
bolurile,
ce-:-tile
~i n1„ele
miniaturale.
Vasl'lC' ceramiC"ii grosiere• urmează tradiţia pieselor din prima f\z[1 a cu:turii Tei,
dar,
pt·in forme .o;;i dt•cor (briul simplu sau cu alYeole,
buza cre.~
tatf1 sau
alveo!ată,
apucătoa
rele în formă de
mo~or
„nt•perforat·', Besenstrichverzierung
~i. într-un singur
u1z,
.r.iăuri
butoni, rPali:rntt' din
exterior
spre interior), se pot sbbili a-

propieri de
ceramica
culturii
Giina III, în speci •l cu
faza
a III-a, Govora Sat - Runcuri.
Ornamentica
ct•ramicii
fine
~i deseori ~i a celei
sPmifine,
e!'.te r0alizată prin împunsături
fine,
foarte apropiate. Principalele moti\·e
decorative,
încrustate cu alb, sînt
liniile în
b. nclă, zigzaguri:e, şirurile de
„S'"-uri,
romburile,
cirligele
spiralice, triunghiurile etc.

NOTE

' Vasile
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Thr, co logica,
Piatra
Neamţ,
li, El88, p. 11:1; idem,
Symposia
Thracologica,
Tulcea, î, 198~1.
p. :lî:J-380; Cristian Schuster,
S::mpo<;ia Thr:icologica, Tulcea,
:-, l'lfl9, p. 231i-23î.
~- Ihidem, p. 237.
J. \"alt•riu Leahu, SCIV A, 39,
Da3, 3, p. 22:1-241
-1. Idem, Cultura Tei,
Bucu-

re~ti, f.a., pi. IV /2, G;
idem
SCIVA, 39, 1988, 3, p. 228.
5. M. Petrescu - Dîmboviţa,
Depozite
de bronzuri din România, Bucure~ti, 1977, pi. 293

/9.

6. Cristian Schuster,
op. cit.,
p. 236 ~i descoperirile din anul
1989 de la V;rlaam,
rnm. Adunaţii Copăceni, jud. Giur';iu.

DESPRE TREI TOPOARE DE PIATRA
DIN EPOCA BRONZULUI

Mihai Simon
Mircea Munteanu

?ie-;ele luate în discuţie prov:n clin cercPtări de suprafaţă,
(efe:tuate de
Vasile
Oprea,
HăzYan Filip )i
Ion Munteanu)
pe teritoriul judeţului Călăra<;i.
P1·h1a piesă, de evidentă factu„:1 riisă.riteană, se poate lega
d2
orizontul
mormintelor tu-

mul'"lre ele la Gurbăneşti, func
li<! ei fiind, probabil, de
•în~emn
distinctiv,
sceptru. Locul
descoperirii:
cariera
de
piatră de lingă Gurbăneşti. Cea
de-a doua piesă
se încadrează în
seria topoarelor
de la
Borcdino.
Materialul din ca-
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re este confecţion<.t, forma elegant{\,
finisarea
îngrijită -:;i
lipsa urmelor de utilizare
ne
fac s<'1 credem că ne aflăm în
faţa unui scPptru
în formă de
topor. Locul descoperirii: malul
BorcPi, în dreptul satului Pietrniu, comuna Borcea.
Ultima
piesă
prezentată are
bune analogii în zon" caucaziană uncie se
datează, larg, în
mileniile III-II î.e.n. (un topor de
cupru).
Lucrări
importante
privind
tipologia, cronologia ~i limbajul utilizat în
studiul
topoarelor de piatră au fost realizate (în ţara noastră) de
către
Dumitru Berciu, Petre Roman,
Eugen Comş<.,
Vladimir
Dumitrescu şi
Alexandru Vulpe.
Considerăm
că teritoriul
Romame1, a reprPzen1<1t în epoca
bronzului o zonă de „triplPX
confinium",
influpnţele
culturale
egeană,
caucaziană
(prin intermediul spaţiului nordpontic) şi nord-europeană
cunoscînd un fenomen de întrepătrundere şi
suprapunere parţială.

In acest

context, cronologia
credem că este următoarea:
pentru arealul sudic, cronologia utilizabilă
credPm că este următoarea: pentru arealul sudic, momentul
apariţiei
topoarelor cu
ceaL~
cilindircă şi
profilul
curbat
pstp
cel
post-Glina
III
Schneckenberg
sau
ante Tei
(cronologia enunţată de Alexandru Vulpe), iar pentru arealu[ nordic al ţării, momentul
apariţiei
topoarelor de pL.tră
cu profil curbat fiind contemporan cu Glina III - Schneckenberg (Răcăciuni, Budacul de
Sus). Singurul element ce ne
împiedică,
deocamdată,
o;{1 geutilizabilă
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ncralizăm

coborîrea
datei atopoarelor
de piatră
cu profilul
curbat
pe teritodul întregii ţări fiind lipsa
dL'scoperirilor de <.cest gen în
condiţii stratigrarice clare. (Cu
:·iscurile
inerente ce
decurg
clin această
stare de fapt).
In ceea ce
priveşte
semnificaţia
topoarelor
ele pialră,
considerăm
că
ele au îndepli:1 it
trei funcţii
(doar topoarele ele luptă): 1. simple arme,
2. însemne ale puterii (sceptre),
:1. elemPntp de cult.
Considerăm că topoarele de piatră
,u
înlocuit
şi fizic 5i în
planul
l'onstrucţiilor
mentale
sp.1da
de mai
tîrziu,
fiind
simbolul: a) ,,omului de arme'", luptătorului,
membrului
tribului
cu drepturi depline, b)
al comandantului (conducătorului cetei de războinici), c) al 'iefului
(regelui) în timp de p:ice.
Pe plan religios expl icatiile
sint
mai complexe 'ii
adese
subiective,
opmia
noastră fiind că
iniţial
toporul
av&'l
im ro[ practic în timpul cer"moniilor:
sacrificarea jertfrlor.
Timpul,
tradiţionalismul preoţi lor,
complicarea PlPmPntelor
ele cult, precum <:;i al
cereT.onialu1ui
rPligios au
făcut e·
în final
toporu[ de piatră, în
special cel bipen,
să
capete
sensuri
religioaso
accentuate
(\·ezi lumea egeeană).
pariţiei

„
Topoarele pe care le prr>:--ensînt diferite
tipologic 'ii
cronologic.
Analogiile pe carp
Jn m·em pentru
piesele noastrr oot
fi
găsit<' în
are· Iul
norcl-nrmtic 5i
caucazian.
cu
menţiunea
că
piese!P clin tezaurul de la Borodino se leagă
~i de
descoperirile de la Troia (depozitul „L").
tăm

CULTURA VERBICIOARA TN

JUDEŢUL

GORJ

Gheorghe Calotoiu
Cercetările

arheologice de la
Jupîneşti
au dus
la descoperirea m i multor locuinţe
şi vetre de foc
aparţinind
culturii Verbicioara.
Ceramica descoperită la Vier~ar:i Jupîne.~ti
ap:.irţine unor
vase lucrate
cu
mina.
In
funcţie de tehnica de lucru, care depinde de mărimea
v, se·
lor, de grosimea
pereţilor ori
de scopul
utilizării lor, acestea pot fi clasate în mai multe
categ:orii.
1n prima categorie sint cup~·inse
fragmentele
unor vase de dimensiuni mari şi mij~ocii cu pereţii
relativ gro)i,
lucr:.Ee dintr·o
pastă ce conţine
în amestec lut, mult nisip şi pielriş sfărîmat, cioburi
p'.sate :ii paiete de mică. ln a
doua
categoric se
grupează
fragmentele unor recipiente de
di1;1ensiuni
mijlocii lucrate cu
aceia'ii degresanţi, dar dozaţi
îmr-o
proporţie
sensibil redusă, cu lutul
curat care este
într-o proporţie mai mare.
O
al tă c tegorie cuprinde va!;ele
lucrate dintr-o pastă fină, cu
lutul foarte bine cu;-ăţat de
impurităţi.
Arderea
vaselor
se doYedC'ste a fi bine re:.ilizată, acest ·fapt fiind caracteristic acestei ultime categorii ceramice. Aceste fragmente
de
recipi-cn'.e
mici
şi
mijlocii
clin p stă cu nisip amestecat
('U
paiete de mică, erau arse
în mediu cu oxigen eliminat,
ao;tfel
vasele
realizate
fiind
din pastă fină căpătau o culo::>.re neagră.
prive'ite decorul,
1n ceea ce
în realizarea ornamentelor prin
diferitelor
motico::ibinare ..
Vierşani

ve, olarii s-au raportat la forma şi dimensiunile vasului. ln
cazul ceramicii de tip Verbicioara IV de la Vierşani
Jupîneşti
avem de-a face cu
di5pune:·e„
decorului
în exterior, iar în
puţine
cazuri
decorarea realizîndu-se sub buza sau în jurul fundului vasului; de regulă
gruparea ornamenticii fiind făcută în metope sau frize late, pe întreg
pîn~ecul
ceştilor,
cănilor
sau
castroanelo1·.
Materi: .Jul
ceramic este
în
stare fragmentară. Străchinile
au corpul întins şi arcuit, umărul spre interior şi buza uneori profilată în afară. Vase de tipul
urnei
tronconice
cu corpul puţin arcuit convex,
cu una
sau două torţi trase
din buză sau prinse de ace, sta. In seria cănilor cu o toartă
s-au descoperit
recipiente
cu gura oblică şi pîntecele arcuit, dar mai puţin profilat.
In ceea ce priveşte ceştile
cu
o toartă, variantele descoperi·
te sînt rel< tiv numeroase: cu
corpul cilindric şi gura dreaptă sau
oblică,
iar toarta cstC' trasă din buză sau prinsă
de corp.
Ornamentare<:
ceramicu s-a
realizat prin
aplicaţiuni plastice, pe lingă
brîuri (simple,
al \"colate
sau crestate, singulare sau duble), iar Pe tortiţe se
întilnesc des proeminenţe 'ii creste.
Principalele motive folosite
de olari în decosînt realizate
vaselor
rarea
împunsături
prin incizie
sau
sînt:
lisuccC'sive.
Acestea
nii orizontale, drepte, în bandă,
zig-zaguri dispuse în benzi
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orizontale multiple, fie aYind
o poziţie
verticală
(zig-zaguri
fulger),
fascicule grupat2
în
:netop2
sau frize,
motiYe în
formă de S
realizate
simplu,
dublu ':'i dispuse
în şir sau
in Linţ cu c, petele îmbucate,
cercuri cu cîmpul haşurat ori
dispusP concentric, triunghiuri
dispuse
în şir
orizontal
cu
Yîrfurile
în sus,
romburi aşezate izolat in şiruri
orizon_
tale sau verticalt', bandă haşu
rată in retea,
triunghiuri ha,;uratc', moti \·e meand!·ice.
· R<'leYăm faptul
că o
p: ~-t~
a toartelor de dimensiuni m1c1,
aparţinînd
ce':'tilor
prezintă
proeminenţe
organire sub formă de
buton sau
creastă, acestea
fiind
înconjurate
în
unele
cazuri de un cerc
reiiefat prin inc1z1e.
Pe unele
toarte au fost descoperite mici
dreptunghiuri ha-:;ur, te în bandă, imediat
sub proeminenţ:i
de pe tnarU'i.
CategQria cc•ramicii d~
fac~ură
grosieră
este
ckosebit
dP bogată
din
punct ele vedere
cantitatiY.
Vasele
sînt
lucrate
în majoritate
dintr-o
pasti'i cu pietricPle. Forma cel
mai des întîlnită
<-parţine v:r
sului borcan cu pereţii gro~i,
avincl sub bază un briu în relief crestat sau alveolar, iar
pe suprafaţa
pîntl'cului
~iincl
dispuse
ornaml'ntell' reali7ate
prin incizie cu măturica.
J n staţiunea „rheologică de
la Vier':'ani - Jupîneşti au fost
descoperite citeva fragmente ceramice
aparţinînd
unor Yase
de formă tronconică cu buza uşor
caneeYazală
care prezintă
yertical. In caJuri
dispus('
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zul unui fragment decorul ,_cestuia
constă în
încclclrar::a
canc>lurilor dP ci1tre semice!T\.L'i
eg:1le ca o completare a or'1;1menticii recipi<'ntului.
.-\mintim, de aspmenea,

dc~-

coperirea
in bordeit1l clin
Sl
a unui suport ele frigare ele
formă
tnipP70ielalii, cu dimensiun:le ele 23xl-1 cm cu urm-=
putc'rnice ele arsură.
În imediata
lui apropiere a fost
dei'.Yelită

o \·ntrf1

1

iar pe t!ce:1 ...:t:.1

era n~ezat un
fragment
c~.~
topor de piatră ':'Jefuită, cu d:mensiunile ele Bx6 cm. ln locuinţa clP
supr.,faţă
cerccl·1tă
în secţiunc•a S2 a fost descoperit un topor ciocan de formă
circulară
(se păstrează jumătate)
bine
şlefuit cu
un
tub de înmănu':'arP. în aceen"i
locuinţă a mni fost descopt'ri:i'.\
si o secure cit> piatră,
alăt; 1 :·i
~le cîtev .i
lamele de silex ~i
fusaiole.
Analogii la ceramica
c\escoperit[1 la Vier'iani - Jupîne~Li
(jud. Gorj) avem în cadrul ckscoperirilor
de ·la
Vlăcleşti Vîlcc>a, Ia Govora, la Ffirca~ul
de Sus,
Verbicoara
~i Coµ{1celu. CPramica
desco1Jerită şi
cercetată ele noi !'(' încadrea?ii
în cadrul epocii bronzului, cultura Verbicioara,
faza IV (aspectul
Govora clupă
H-insel)
dato:·ită
asemănărilor
deos-=bite cu
materialul
ceramic
descop2ri t
b Go\·ora.
Cercetările>
arheologice \·iitoare vor
fi în măsură
să
aducă
noi
prl'cizări
referitoare l:î c!Psc:operirilC' nrheologice dz la Viec'iani - Jupîneşti.

ANALIZELE DE CUPRU PREISTORIC
AFLATE îN MUZEUL DIN CLUJ
Gh. La:z:arovici
Călin Be~liu

În urma analiz;irii unor loturi dt• obiecte din cu;Jru, clin
coleqia muzeului
clujean,
a
r2zul Ult

ri 1te

ex istPnta

grupnri

unor

\·n-

legat[' ele compoziţia
chimică, de tipu]
si
forma obiPctelor si do
matricea .l(eologiC'ă.
Analizele
au
µerrnis deta~arl'a clară a unor
tPhnologii folosi te în obţinerea,
prC'!ucrnrea si
alicrpa
cuprului prPistoric."
Din analin1 compoziţiei
rezult<i C'il una dintre dălti (L?2)
st• sep<1ră
prin toate ·ell'me:it,.•lp rh· celPl:I!te si
mai
alrs
prin procpntul ri.dicat de
stiliiu.
Bănuim că
scopul acestui gen de aliaj era acela de
a mări
duritatea pieselor. Piesa de la Ariusd
se diferenţiaz{1
prin pr~porţia
ridicată
de w·sen, prrcum ':'i prin raportu!
aur----<lrgint.
AmestC'cul
cu arsen ridică, dC' asemPne·1,
duribtPa pieselor.
în acest fel
s-au putut delimita clasr cu
aite grupe de pies0 considerate a fi
de cupru; în
realitate ele formează
aliaje al că
ror conţinut scăzut de elPmente nu a permis precizarea clari\ a lor prin metodele clasicE'.
Din aceste analize
sP
clesµrincle ideea că o s<'rir de piecupru-arsenic,
se ce formează
cupru cu stibiu
sau
bismut
fac trecerea
spre
ade\"ăratele
aliaje
ce definesc mai
apoi

bronzul
':'i contribuie la
naslerea tehnologiilor epocii bronzului, probleme
aflatP
lncă,
în unele privinţe, la încqJutul
cunoa':'terii lor.
Toate topoarele
plate
sau
dălţile
socotite a fi
din cupru SC' dovccll'SC a fi cupru-arsenic sau alte aliaje. Mai to<>:e
topoareJp
plate foc parte
clin
clusteri diferiţi,
ceea ce
demonstrează
existenta
unor
tehnologii difrrite, atît în ob;inerea
metalului,
cit -:;i în
prelucrarea lui.
Analizele
~i
studiile
ditoare
vor
trPbui
~ocmai să
definească
aces\P
tehnologii de
reducC're,
„co,1..:Pre", batere C'tc.
Un loc aparte
între
piese
H
are pumnalul de cupru de
la Ariu~d. cu
\"aiori
foarte
mari ale arseniului - de peste
IO.OOO ppm - , vcilori
apropic1~e de cde ale topoarelor
plate
de la
Dragu, Hoghiz, unul clin
zona Dej ului (LH-1 o},
urmate dl'
pirsele
dl' la
Cheile
Aiudului
(Bri!lenspirall').
RetinPm
si cele mai
mari Yalori ale 'argintului la
acc•:istă
piesă.
Deoc:1mdată această piesn
est~ dintre•
C"ele m::ii timpurii.
Pentru concluzii mai ample
este necesară
analiza
tuturor
obiectelor ele cupru,
a zgurilor, cit 'ii a zăcămintelor din
vecinătatea
aş<'zărilor sau descoperirilor cu obiecte de cupru.
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PROBLEME ALE LOCUIRII DIN EPOCA BRONZULUI
DE LA TURENI - CARIERA (JUD. CLUJ)
Florin Gogâltan

Cercetările etnoarheologice întreiJrinse în zona Munţilor Pe_
trindului, de un colectiv condus
de dr. Gh. Lazarovici, a dus la
conturarea unor aspecte interes;mte ale habitatului preistoric
din această regiune. I
De-;coperirile din zona Cheilor
Turului au confirmat unele real it:.lţi consemnate şi de etnografi: existenta unor locuiri secundare, sezoniere, legate ~e
anumite activităţi productive ale
un(·i comunităţi (cules, pescuit,
vînat. etc.); stîni; locuiri temporare etc. în acest context ~;:"!pătu
rile efectuate în punctul „Carie_
ră", aflat la intrarea în
Cheile
Turu;.ui rirlicc"1 unele probleme.
Cercetările
arheologice
au
du'> la
ic!Pntiflrarea a
peo;te
20 de gropi, aliniate oarecum
paralel pe o pantă ce coboară
uşor spre vers::mţii abrupţi
ai
Cheilor Turului. Aceste gropi au
dimensiuni cuprinse între O,îO
cm şi 2 m. adîncimea lor fiind
prnporţională cu lăţimea.
Cele
mai des întîlnite forme de gropi
sînt cele trapezoidale. în afara
ace'>tor complexe nu a fost documentată existenţa
unui nivel
de locuire.
1Nu toate gropile au continut
material ceramic, unele fiind
fo;irte bogate (pînă la 30 de
fragmente din vase diferite), altele total lipsite de urme ar-

heologice. Pe fundul unei gropi
s-a aflat scheletul unui copil, înhumat chircit pe partea stingă
~i
orientat
cu capul
spre
sud. lntr-o alt<'\. gro:-1pă, un tipar din gresie pentru
turnat
brice din bronz, s-a găsit alături
de cîteva fragmente ceramice.
'!Vh1terialul ceramic aparţine
culcurii V.':etenberg, formele şi
crn:1mentele demonstrînd existenţa fazei a III-a de dezvoltare
o acestei culturi. Din materialul
tipic an;dizat 23, 14"" îl reprezint<'\.
ceramica grosieră, 51,23''" cea
semifină şi 25,61"0 cea fină.
Funcţionalitatea acestor gropi
es~'? destul de greu de
stabilit.
Li 'J'a unor asezări în imediata
apropiere ca Şi aspectul lor gen·~rnl

(compoziţia

pămîntului,

materialul etc.) fac ca acestea
să nu fie simple gropi menajere. De asemenea, ar fi puţin probcibil ca ele să aparţină unei
stîni, greu identificabile, de alL
fel. iar cantitatea mare de cer:imicii fină, tiparul pentru turnat piese metalice nu reprezintă
obiecte c:iracteristice unor activităţi pao;torale comune.
Asemănarea cu alte complexe
din cadrul culturii Wietenberg
(Ffntînele, Derşiqa etc.) al căror
caracter deosebit, ritual, apare
astăzi ca
neîndoielnic,
poate
orienta spre această direcţie discuţia noastră.

!

SINCRONISME ŞI SINTEZE
OTOMANI-WITENBERG IN TRANSILVANIA
ZOIA KALMAR

Lucrarea prezintă sintezele Q_
tomani-Wietenberg din interiorul
arcului carpatic, sinteze şi sin-
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cronisme care au fost sesizate la
momente diferite, în cîteva staţiuni şi în
următoarele situa-

cronologiC'e:
orizontul Wietcnbcrg II B{1deni (strat de cuitur<i cu
C'eramică de cea mai bună factuni Wietenberg II la care
se adaugă elemente
Otomani II) şi Căprioara.
- orizontul
Wictenberg II/
III - Bădeni (groapa F şi
B, mai ales ceaşcă Otoma_
ni) o parte din materialele
de la Deu:?.
I
orizontul Wictenbcrg III Deu~u (caneluri
spiralice,
precum şi unele forme ele
':ase).

ţii

-

orizontul Wictcnbcrg 111IV Stolna, Hunedoara,
Vereşmort (Unirea) (cu vase de diferite tipuri şi mai
I ales amforele de tip Otomani), Suatu, Palatca, Mera, Căprioara. Rapoltu Mare, Cluj, Ardeu, etc.

-

orizontul Wictenbcrg IV Band, Deuş, Cheile Turzii
(caneluri, incizii, proeminenţe
înconjurate cu caneluri), Obreja, Cubleş, Viişoa_
ra, Bozieş, Bădeni, Deva
(ultimele trei avînd şi elemente Suciu de Sus).

-

O FIGURINA DE LUT DIN CULTURA WIETENBERG
DE LA TURIA - JUDEŢUL COVASNA

Sxekely Zsolt

Cultura
Wieten berg din juCovasna a fost cunoscută
din descoperiri întimplătoare şi
din cercetări ele scurtă durată,
Nu a fost săpată sistematic nici
o aşezare care ar fi putut sen·i
la o încadrare cronologică justă
<1 ;1cestor descoperiri.
Descoperirea
necropolei
de
incineraţie în urne de la Turia,
care a fost cercetată în moci exhaustiv, şi a celei ele la Ozun,
care a fost săpată parţial, au
îmbogăţit
cunoştinţele
noastre
cu privire la aspectul şi încacl ra rea acestei cu I turi în sud-estul
Tran<>ilvaniei.
Lucrarea de faţă se ocupă de
mormîntul nr. 6 din necropola de
la Turia, în al cărui
inventar
iunerar există şi o figurină de
lut.
deţul

Mormîntul nr. 6 (M.o),
este
format dintr-o urnă de culoare
neagră, parţial păstrată, la
o

adîncime de 35 cm. Diametrul
gropii circulare este ele 50 cm.
în urnă s-HU păstrat oasele calcinate ale înhumatului şi
un
idol fragmentar, Idolul, fi'tcut
din lut ars la roşu, are înălţi
mea de 7 cm şi reprezintă un
b<lrbat. Idolului îi lipsesc capul
şi braţele; la brîu, buricul iese
în relief, are suprafaţa netedft ~i este finisat cu mult simţ
artistic (fig. I /1).
Figurina de lut de la Tuna
este una din rarele piese de
plastică mică, pe care o cunoaş
tem din PDoca
bronzului. implicit din cultura Wietenberg. O
figunl zoomorfă, reprezentîncl o
na~ăre, este cunoscută clin
aşe;.ările culturii Wietenberg',
iar
figurinele
antropomorfe
sînt
mai rare. Un fragment de picior,
descoperit
la Dersicla',
clovedPşte că în această cultură ~i a_
cest gen de artă a !ost practicat.
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Ca analogie figurina de la Turia
putem aminti un idol din cultura Otomani, de la Pir, confecţio
nat tot din lut (fig. 1/2).
Idolul de la Pir,
descoperit
în afară de incineraţie, este ars
cenuşiu, are înălţimea de 5 cm
şi reprezintă un bărbat, pe
suprafaţa pieptului avînd
cîteva
linii incizate verticfll.
\
Aspectul ambelor figurine arată că
originea Ier
trebuie

căutată

în neolitic, iar prezent•irea sexului masculin
arată
structura socială din această epccă . .'\stfel de figurine
mascu_
1ine. mHi cunoaştem în cultura
Nouă, din aşezarea de la Nicoleni'
(judeţul Harghita),
care
:sînt deocamdată mărturii
ale
11nt'i societăţi ele uniuni tribale,
iar caracterul lor magico-religios
nu este încă cunoscut'.

NOTE:
1/ Istoria României, voi. I, 1960,
p. 124.
2/ N. Chidioşan.
Aşezarea
de
la Dersida, 1980, pi. 38/II.
3/ Z. Szekely, în Studii şi cornu-
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ni(:ări,

pi.

IV,

Sibiu, 1965, nr.
J-5.

4/ Istoria României, 1960,
121-122.

12,
p.
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RASPîNDIREA CULTURII OTOMANI TN SUD-VESTUL
TRANSILVANIEI
Ioan Andritoiu
Tiberiu M~ri;;
Cultura
Otomani constituie
una din cele mai cunoscute culturi a epocii bronzului datorită
cercetărilor
efectuate timp de
µ2ste o jumătate de secol şi a
.~t.udiilcr elaborate de numeroşi
cPrcet{1tori. Astfel,
astăzi
!.e
cunosc aria de răspîndire a culturii Otomani pe teritoriul României, tipurile de aşezări
şi
de locuinţe, ritul de înmormîntare, relaţiile cu culturile \'ecine şi cronologia internă.
Primele \'estigii arheologice ale
culturii Otomani în sud-,·estul
Transilvaniei sînt cunoscute de
la sfîrşitul
secolului
trf'cut.
Descoperirile fortuitP şi c"rcet{trile sistematice (Piatra Craivii, Tîmpa, Hunedoara, Deva,
Foit) efectuate pînă în prezent
ridică la 12
numărul punctelor
cu mnteri;1le de
tip Otomani.
Prez('nţ;i lor
în acest
spaţiu
se datorează atît
schimbu;ilor
culturale, intense şi ele lungă durată, sf'sizate în valuri
succesi_
ve a unor comunităţi Otomani
spre Podi~ul Transilvaniei.
Aşezările
culturii Otomani în
zonă nu sînt în suficiPntă
m[1sură cunoscute şi cercetate.
Nu
se ponte, încă, stabili cu certiţu
c!ine, în toate cazurile, caracterul
c!C'SCO]Jf''"i rilor (aşezare Wietenlwrg cu importuri ceramice ele
fa".'tur:1 Otomani s"u strat de cultură Otomani,
avînd în ccmponenţă şi materictle de tip Wieten berg). A~ezările se încadrează
i'n 01kgoria celor deschise, ne_
fnrtifinte, aflate ne terase (De\'a, I-Tunecloara, Tîmpa,
Foit).
Un tip aparte îl constituie aşe
zarea de la Piatra Craivii, clispus;l pe înălţime. Ocazional, sînt
utiliwte pentru locuire şi peşte-
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rile (Anleu). ln zona cercet:1tă
sînt clocumt'ntate Jocuinte
de
supraf;1\{1 la Deva şi Tim.pa.
Ceramica constituie cea mai
reprezentati,·ă categorie de
materiale în inventarul
descoperi rilo; arheologice din sud. vestul
Transilnmiei. Dup~i aspectul genend, past{1 şi ardere, ceramica
se poate împărţi în două mari
categorii: J.
Ceramica de
uz
comun, lucram destul de neglijent, din pastă ce conţine ca degresant nisip cu granulaţie mare
s·1u plea\'ă, cu pereţii recipientelor gro~i şi cu ardere netmiformă: 2. Ceramică fină,
modelată din past:i ele
bună calita.
te, aYin~I ca degre<,ant nisip fin,
rit pereţii subţiri, acoperiţi cu
slin ~i lustruiţi.
în cadrul ceramicii descoperite
în sucl-\·estul Transilvaniei. în
buni\ parte fragmentară. au putut fi reconstituite 8 form~ ele
baz:i cu 13 Ynriante ~i sub,·nrinnt": A - '"~se cfp
m·ir1me
mijlocie: B - străchini; C
c•1stroane; D - cesti: E - cănite;
F - căni: G - · ,.a„ cu corpul
bambat: H - \'as cu corpul bitronconic.
Orm1111entarPa cPramicii purt:'itorilor culturii Otomani prezintă unelf' elempnte caracteris.
tice. E~te e\'iclent:i tendinţa rle
:1 imprima ceramicii o armonie
CP izvorăşte clin
Pchilibrul eXi'>t<?nt între mărimea rec1p1entului şi decor, acesta fără a a\'r>a n"'1piirat o justificare funcţionahi.
Motivele folosite depind, în acelaşi timp, şi de cat!'goria
cer:1mică pe care
se
aplic{t. Ca modalităţi de ornamen_
tare :1 ceramicii au fost utilizate:
a) orm1mentarea în relief (brîie

cres:ate sau alveolate, proeminen_
ţe şi butoni);
b) ornamentarea
prin adincire (incizii, caneluri,
C;i impresiuni).
i
:.J"umărul obiectelor de piatră,
lut 5i metal este pînă în prezent
r.2strins: lame de silex, topoare
fragmentare, greutăţi din lut şi
o Di•-·CUţf'i din bronz.
Materialul arheolcgic de factur(1 Otomani descoperit în
s:1d-vestul Transilvaniei are un
cardcter relativ unitar. lncadrarc.·a lui cronolcgică ~i
cultura1.-t se face, în principal, pe baza
p~e-,c·lor ceramice care
domină
c ntitativ. Analiza principalelor
form:' de vase ~i a motivelor orn;.unent:ile utilizate ne permite
s{1
atribuim o bună pc1rte a
1~1ateri1!lului arheologic fazei
a
JIT-a ele evoluţie a culturii 0tcm;ini. Unele din fragmentele
ceramice descoperite la Piatra
Cr~1ivii, Teina !ii Hunedoarn, ca
~i frar,mPntul de cană de
la
Veţe\, pct fi încadrate chiar la
sfîrşitul fazei a II-a a culturii.
Alte piese ceramice (străchina cu
lobi tra7i din muchia buzei, vasul de la Hunedoara, cana fragmentată de la Foit) prezintă une_
le note distincte care, atît tipologic clt şi motivistic (ornamente
incizate sau canelate sub formă
de semilună) par mai evoluate
decît orizontul fazei d IILa, motiv pentru care ar putea fi încadrate 1<1 .~fîrşitul bronzului mijlociu şi la începutul bronzului
tîrziu (Br. D).
Datorit<'\ bogăţiei ~i varietăţii
materialelor, apreciem c1\ descoperirile de la Deva, Tîmpa, Piatra Craivii, şi, probabil, Hunedoara şi Foit, fac parte din rindul monumentelor culturii Otomani din această zonă. Celelalte materiale par mai degrabă
a-şi justifica prezenţa ca rezultat
al schimburilor culturale.

pătrunderii
unor
Otomani pe
valea
spre Podişul Transilvaniei este mai greu de precL
:>at. Rezultatele cercetării actu:ile ne oferă elementele necesare pentru a susţine, cu probabili tiate. că acest proces s-a
desf~11ural ;iproxim<1tiv în acelasi
timn cu inriltrarea unei anumite
piir,ţi a
comuniWţilor Otomani
prin nordu! M. Apmeni.
i
Legăturile dintre culturile 0tom:•ni şi Wietenberg sînt directe
şi reciproce. l.'1 Deva Cimitirul
ce;mgăilor şi Tîmpa ceramica de
tin Wietenberg III-IV apare ;ci_
.lături de r~e<1 Otomani tîrzie. De
h Urai orovine o strachină care
îrabină în decor elemente tipice
ce:or două culturi. Nesigură este
s!tuatia de la Piatra Craivii unde
nivcliirile efectuate în perioada
cl.•cică au determinat C!mestecare'.l m>1terialelor arheologice a'1'•rţinătoarp culturilor Cotofeni,
Wietenberg şi Otomani. La Hune(1o;,1n m'lterialele de tip
Otorr• ini npar în gropi în asociere
cu ')iese ceramice aparţinînd
trn:1zultti Urziu, în context asemăn<'i.tor cu cele de la Măhăce_
ni.
Cn l'lt c>spect căruia azi nu i
se poate da un răspuns satisfăcă
tor C'ste ar'.ela al duratei în timp
"' locuirii Oto:nani din sud-vesttÎl
Transilvaniei. Grosimea redusă
a s~r'ltului de cultură, acolo unde
a putut fi observată, arată existenţa ttnor aşezări cu o durată
nu pren îndelungată. Luînd în
ctinsidernre şi caracterul materialului, se poate aprecia că
locuirea purtătorilor culturii Otomani în sud-vestul Transilvaniei a cuprihs a doua jumă•a
te a bronzului mijlociu şi, pro-

Începutul

r:omunităţi
Mureşului

babil, începutul bronzului tîrziu.
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DATE PRIVIND CULTURA SUCIU DE SUS
îN N-V DEP. MARAMUREŞ
C. lvanciuc
Cercetările de suµrafaţă, întreprins2 înceµînd din
primii\·ara anului 1988, au
dus
la
dPscoperirC'a mni multor a'iezări
din eµoca bronzului, dintre care două aparţin
culturii
Suciu de Sus.
Dan\ în anul l!JG9, AI: Vulpe
n·clama pc'nuria ele a-:;ezări
si
necropole din deprC'siune, co~
trnstîncl flagrant cu abundenţa de depozite',
cele mai V<'chi
dintre ele dat=tte, din punct de
vedere
tipologic, în
orizontul
Uriu-Dragomire'iti,
astăzi
sintem JJU'ii în situaţia de a avansa unele
ipoteze cu privire Ia
periodizarea acestei culturi, în
aria cercetal<'i. şi, de a căut:1,
e\·entual, o
sincronizare'
cu
vîrsta
depozitPlor m,1j
"1."Pc:1i,
din zona adiacentă.
În cde cP urmează, n<> vom
rderi C'U precădere la a'iezarea ele la
Cii.mara-Cireghi, care estt' cantonată Ii1 o deD5.rtare de cca. 4 km est de, Sighetu Marmaţiei, pe a II-a terasă a Tisei,
utilizată
astăzi
ca semănălură. Unicul sondaj
dP verific·1re, deschis în apropiere de muchia terasei, a
indicat un singur strat de cultură, răvăşit şi cu urme matt>riale rare', avînd o grosime de'
ccn. 20-25 cm,
situat la o <1clinrime de cca 30-40 cm. 'finind cont de
dPpunerile
ele
pietri.)Uri care ·apar la zi
în
mai multe locuri, fără a exclude eroziunea şi spălarea, se pare totu-:;i, că aşezarea a fost distrusă, în repetate
rînduri, ele
frecventelr
inundaţii ale Tisei.
La acC'stea se adaugă arătura
mecnnică din ultimii ani,
care
pe alocuri,
a răvăsit complet
stratul de cultură. De la suprafaţă au fost
prelevat(', cu
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ocazia cîtorva
pPril'l-(heze,
o
mare cantitate de fragmente c:eramice, majorital!~a deterior«te si de dimensiuni
mici;
Ja
ace~tea se adaugă
peste
-±00
dl.' unelte de piatră, de o tipologie foarte v<1ri<1tă; oase ·?I
clinti
dl' 'animale;
un obiec:
de ·piatră
'ill'fuită
în
st:ire
fragml'ntan'i; o
amulet{1
clin
marnii.
Deosebim atît o ce•ramică fină,
bine arsă 'ii
Jucrat1l
cu
grijă, de
culoare
gri-închisă
sau brună, cit si una de uz
comun, clin
µiatră poroasă si
ele o execuţie grosieră, c!P culoare'
roscată sau
gri-închi<.,ă.
Ca decor · predomină .incizia. Se
pot presupune unele forme, între care cesti cu buza usor evazată, ~au ~restată cu lin.ii paralele Yerticale sau oblice, ur.ele avînd
gîtul marc:it cu o
linie concentrică
adînc
incizată,
iar pe corp cu spirale,
inl<lntuite sau cu
cîrlige, la
care• ~e adaugă striul, întîlnit
atit pe cernmica din p 01stă poroastl de culoare
brun{1
s;m
ro'ic:ată, cil 'ii
pl' un material
avind o nm111ţă
gălbuie
sau
cărămizie', ars la o tC'rnperatură
mai riclie:ită. Pînă acum nu s-:1
descoperit nici un
indiciu de
decor realizat prin incizie. Cn
ornament
plastic
este destul
de frecvent brîul alveolar, ;r
p\icat sub buza unor rec1p1ente
probabil
bitronconice sau
cilindrice.
Au mai fost prelevate două fragmente cu suprafaţa exterioară

neagră-lucioasă

o;i de culoare' roşie în interior,
dintr-o p:istă omogenă, net supPrioară
sub raport
calitativ.
După toate aparenţei!.', acest ma-

terial ar aparţine culturii G{1,·a.
Instrumentaru! litic este confeeţionat , într-o proporţie co\"Îl")itoare, din gresie sau din
gresie glauconitică
silicifiată
roci autohtone de vîrstă oii~
.~ocenii ~au
t"Ocenă, care se i.;ă
~l'S2
din abundenţă în clepn'~iune.
De fo:irte multp
ori,
mina artizanului a preferat galeţi
rulaţi,
cull'':'i direct din
albia durilor.
L::i acestea
se
adaug:\ tufitul,
andezitul,
cuaqitul, silPxul
npgru,
radiolaritul şi
hornsteinul. ,-\
fost
cleeelată
o singură aschie clin
obsidiană. Prezenţa în' cantitate mare a
cle-:;eurilor, explic{1
existenţa
atelierf.>lor de preJurrare, la fata locului.
Majoritate:1 uneltelor au o
exccutie
1·elati\neîngrijită ~i sînt
dP
dimensiuni mijlocii. In schimb,
unde
dintre
microlite
sînt
<'iahorate într-o manierii artistică. Se
n•marcă 5
vîrfuri dP
si1geaU1 cu ba7a convexă şi un
gTatoar discoidal. A mai
fost
dPs~oJerită
o secure din gresie neşlE'fuită.
Singura
piesă
e:11·e
indieă ':'i
practicare:1 aQriculturii este o unealtă comllusă,
conf Pctionat<i
dintr-un
\·!rf ele lamă, . prezentînd
un
luciu foarte plltPrnic pe o muchie.
ceL•a ce dPmonstrează că
a fost
montată într-un miner
de corn sau lemn ':'i folosit11 ca
Sl'('Pră.

ln apropierea
a.-:;ezării.
l.1
cea 300 m sud. a fost idPntifica\11 n necropolă
tumular{1
c!P
incineraţie, alcătuită din 7 tu•nuli. Cinci
dintre ace':'tia sînt
aproape complet aplatizaţi, prez:mţa lor nefiind
marcată
în
teren, decît
de o uşoară ridicare de niveJ
ce nu depă':'e':'te
0,5 m.
Determinan'a acestora
s-a făcut
du:Jă stratul dC' ocru
roşcat, care a
fost
decoperWt prin eroziune ':'i
plu,·iodenundaţie. De la suprafaţa
lor
au fost prelevate
cîteva fragmenlf' de oase umane cu urme

ele incinerare.
Ceilalţi doi tumuli sînt situaţi în aprGpiere
de marginea
terasei şi au
o
îni'il~imc ele cca l m. Este foarte
greu de precizat
dacă au fost
sau nu, demantelati de-a lungul timpului. De
suprafaţ<\
lor au fost recoltate mai multe
microlite confecţionate din hornstein, dintre care se
remarc<{
clou[1 gratoan• pe capăt de Iarnă, foarte
îngrijit lucr.JtP, a\"ind
retu~P
solzoase ~i oblice-paralele, prezC'ntînd o uzură
accentuatii. La
acestea se
adaugă
)i cîtev.:1
lame cu n'tu~e in\·erse,
altele
nere~uşa
tC' si un raclnar ele dimen<;iuni
cev;1 mai miui,
cu
acelea)i
urme de uzură pronunţată,
ca
urmare a unei folosiri înelc!ung::ite.
Pe baz:1
materialului
cr•1·amic, c·ît ~i a necropol<'i tumulare dl' incineraţie, am avansat
ipoteza
că prima
locuire s-a
făcut
în faza veche a culturii Suciu de Sus. Din pruclPnVi,
nu vom apeh
la
denumire:1
conventională alribuită
în
Jiteratur~ clC' specialitate
acesll'i
faze.
In urma unor
săpături
de anvergur[1,
ar fi
posibil{1
stabilirea
unei
stntegii orizonta!P, care să
confirme sau
nu, şi
existenţa
fazelor clasice ale culturii Suciu, pînă în
Halstatt Al. lnsă nu este <'Xclus nici faptul ca faza veche
(precpdată
probabil de o fază
si mai \'eclw), să fi cunoscut
~ dezvoltare mai lentă. în ceea
ce priveşte datarea celt~i ma!
apro:Jiat depozit,
respectiv cei
de la
Sighet I Valea BIIdarilor, Al Vulpe oscilează între sfîr'iitul perioadei o;·izontului Uriu-Dragomire')ti
-;i ori70ntul
Cincu-Suseni, pe
c·irC'
ar putea să-I devanse7e u5or.
Ace:1st<l
însPamnă
intervalul
cuprins
între
Reineckf' D şi
!Talstatt A.
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- HCTOPHY.ECIUIE llPOl.l,ECCLI B BEPXHEM
llOTHCbE BO BTOPOH llOJIOBl1HE 11 - HA 4.AjlO I
TbICHllt:JIETHH ,Il,O H. 8. no MATEPHAJI,\M 3.\l'l..\~HATCH.\){1 ;);-i.C 11E,I1,Hl.l,Hl1 ~-infOP0,1.1,CH.OI'O
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Banaryp11
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MecToM
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BepXHlTi1cna11l
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Xo;n11..(bl, )J,HK0110, .Kou•raHbl, BnHH'll\H, JlacTOBl..(LI,
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Panmos-

11Max

0;1aa
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llCTpC4a:lllCb I..:OCTpHl.ll,a

l}>opMLI.

B

h:ocTp1111~ax

npI\MOyro.'IbHOii H
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pa:;onnatt11R cocy71ou.
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PROCESELE CULTURAL-ISTORICE
DIN ZONA TISEI SUPERIOARE
DIN A DOUA JUMĂTATE A MILENIULUI II î.e.n.
ŞI INCEPUTUL MILENIULUI I î.e.n.
PE BAZA MATERIALELOR EXPEDIŢIEI TRANSCARPATICE
A UNIVERSITA.ŢII DE STAT DIN UJGOROD
E. A. BALAGURI
(Ujgorod)

1. Expecliţi;1 trnnsc<1rpatică s-a
for!11"ll în ;mul 19Gl. Zona ei de
acti·:it«ile <l devenit aceea
a
Ti '.Pi supc:·ioare, în SJJE'Cial
re_
giunea
Transcarpatică a R.S S.
Ucrainene. Drept urmare a muncii clesfoşurate în decurs de 30
de <ll1i s-au h;rgit, în m'lre mă
sur;1, limitclt' p:1ginilor necunoscuk clin istoria veche a rt'giuni;.
2. in zona .ioas{1 a Tisei superioare au fost dPscoperite si <lll
fost cercelatt' prin s1ip1'itpri · zeci
de complPxe ale culturilor Suciu
cie Sus (Stanovo) ~i Gava. Si1p[1turi dP durată s-au efectuat în
<'.şez;·1ri!e culturii Stanovo, în Jo_
c:tlit{iţile: Diakovc,
Zabolotie,
Matievo, Lujanke şi ;;!tele. Au
fost dt>scoperite numeroase complexe' gospodăreşti şi s-au adunat
o cantitate apreciabilă de materiall', care permit
rezo]\·area
problemelor genezei, cronologiei
şi soartei istorice a purtătorilor
culturii Suciu de Sus. S-a st;ibilit ci1 triburile culturii amintit•.' ocupau teritoriul cuprinzînd
bazinul Tisei superioare şi afluenţilor ei (Someş, Crasna, Botor,
Borjava, Bodrog şi altele). in a_
ceastă regiune sînt grupate
numeroase descoperiri din aşez1iri,
mbrminte de incineraţie şi deoozite de bronzuri din
orizontul
Forro-Opai. Destul de bine
au
fost studiate ş1 necropolele, ceea
ce permite J[imurirea ritului funerar al culturii
Suciu de Sus
îStanovo, Holmţî, DiakO\'O, Kopciani, Viniciki, Lasto\'ţî Raşkovti

Budkovţî, Brodovţi). J~ gropil~'

funerare e;·a una sau cîteYa u~·
ne cu ri1ma;!i\ele celui decedat.
între morminte s-au găsit urme
de rug ele form~1 rect<mgulară sau
µatrată. În resturile rugurilor se
aflau O'tse arse, bucl'1\ele ele c{1;-bune. cioburi ele vase, pro\·enitc
din \'ase sparte ri tua I.
3. O mC1re importanţe\
pentru datarea culturii
Suciu ck
Sus, o au, pe llngă materialele
cer<<mice, obectele de bronz ~i
de aur, care sr.e găsesc fie
în
depozite, fie în a~ezări sau
ln
morminte. :\naliza
tipologicocronologică a complexelor
culturii Suciu de Sus se bazeazl'i 1Je
matefrllele descoperite, care permit să se definească două etape
de evolutie. Prima are unele elemente păstrate prin tradiţie ele
la cultura Otomani, care a prl'cedat-o şi pe aceast{1 bază sîntem îndrept{1ţiţi sfi datăm faza
respectiv<! în Bronz B 2/ Bron.~
C. I. Cea de a doua fază poate
fi atri buit1i pl'rioadei Bronz C/
Bronz C 2 - Bronz D.
Acestei
perioade istorice ii este atribuită înl'lorirea
metalurgiei bronzului în zon11 Tisei
superioare.
Faptul este dovec.Jit prin num<irul mare de depozite de obiecte
de bronz (peste
200 depozite),
precum !ii forme de turnat.
4. Purtătorii culturii Suciu de
Sus în stadiul final al e\·olu\ici
lor veneau în contact direct cu
triburile culturii Gava, care trl1iau în zona Tisei
superioare.
Drept urmare a acestei simbioze etnice s-a format comunitatea
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etno-culturală
nord_ tracică Gava Holigr.td din prima epocă a
fierului (Ha A - Ha B). Acestea sînt reprezentate prin gră
cl i~ tile
(Selestovo,
Ardanovo,
Stremtura, Ujgorod, Solotvino şi
altele), prin aşez;\ri
obişnuite
(Meclvecli \'ţ.i, Vinogradovo, Petrovo, Diakovo, Cepa, Salanki,
Dri.sino şi altele), prin morminte
(Hust) şi prin numeroase depozite (30). Analiza tipologico-cronologică a complexelor
culturii
Ga\·a permite definirea a două
f<>ze din evoluţia lor. Prima se
refer{t la sec. Xl-X i.e.n., iar a
doua din .~ec. IX-VIII î.e.n.
5 Culturn G~1va în zona Tisei
superioare s_a format ca rezultHt
al absorbirii elementelor culturilor: Pilini, Otomani III, Pecica,
\'lrşeţ_Dubovaţ tirzii. De asemenea, nu este exclusă participarea şi a grupei Berkes-Demecer-Medvedevţî. La sfîrşitul mi-

leniului II şi la începutul mileniului I îe.n. în zona
arealului
Carpaţilor
Răsăriteni se produce procesul de nivelare a diferenţelor şi se formează grupele
culturale ale Hallstattului
tracic (Lăpuş - Reci, Mediaş, Gftva - Holigrad, Chişinău - Corlăteni, Saharna Solonceni
Soldăneşti).

fi. La vest de această formatiune etno-culturală nord-tracică,
studiată aici în zona Dunării, se
afla zona de formare a culturilor şi a altor popoare europene.
fn complexa polarizare
etnică
din bazinul
Carpato-Dunărean,
purtătorii culturii Gava
Holigrad din zona Tisei superioare şi
din preajma Carpaţilor, ocupau
o zom\ de contact. Ei aveau relaţii directe cu zona
pre~!a\·ă,
ceea ce a jucat un anumit rol
în evoluţia lor cultural-istorică şi
în veacurile următoare.

HARPOANE DE BRONZ
CARACTERISTICE CULTURII COSLOGENI
PETRE DIACONU

Se ştie
Călăraşi)

că

la Coslogeni
(jud.
s-a· descoperit o parte
dintr-un tipar (fig. I) în care se
turnau, din bronz, harpoane cu
aripioare duble (1). Tiparul zăcea
în ultimul nivel arheologic, databil în „ecolul XI.
'
Un harpon de bronz asemănă
tor celor care erau turnate în
tiparul· de la Coslogeni, s-a gă
sit la Radovanu, jud. Călăn.1şi (2).
Alte două pie.se
(fig. 2/1-2)
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s-au descoperit în staţiunea bizantină din insula
dunăreană
Păcuiul lui Soare (3) (jud.
Constanţa) aflată în apropierea
Coslogenilor (4).
După ştiinţa noastră,
acestea
sint singurele harpoane aparţi
nînd culturii Coslogeni, descope_
rite pînă în prezent pe teritoriul
ţării noastre; .oricum,
ele
se
constituie în piese caractcri.~tice
numitei culturi (5). 1
•

NOTE
1) Marian Neagu şi Dan Basarab Nanu, în Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos,
I, Călăraşi, 1986, p. 125, Lg.
20 mijloc.
I
2) Piesa este inedită; la Rado\'<.mu există un nivel arheokgic La Tene, care suprapune la rindu-i un nivel Coslogeni. Nu încape îndoială, că
:piesa aparţine culturii Coslogeni.
3) Petre Diaconu, în
Păcuiul
lui Soare, II, 1977, p. 3-1, fig.

rlB/1-2.
4) Desigur, piesele descoperite
· Ia Păcuiul lui Soare au fost
aduse aici în epoca medievală din aşezări de felul celor de
Jet Coslogeni.
5) Harpoane cu o singură pereche de aripioare se cunosc
pe teritoriul U.R.S.S. în cadrul culturilor Belogrudorn
şi Ccrnolosk
(A.I. Terenoşkin, în A, 2, 1957, p. 52, fig.
3/15-16).
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PROBLEME
ALE STUDIERII TRACILOR TIMPURII
LA DUNAREA DE JOS
MARIAN NEAGU
DAN BASARAB NANU

Cercetările

arheologice
întreCoslogeni
(HHlG-1989), în staţiunea eponim~! a culturii Coslogeni, au pus
în evidenţă o aşezare fortificată
cu mai multe nivele de locuire.
Ll<'nwntdP dl• datare descope_
;·itr· în sitm1ţii strntigrafice clare (psalii clin os, pumnal folioform şi fibul{1 cu arc simetric
clin bronz. pandantive şi ace clin
br.1nz ele.) probe;1z[1 o
locuire
inll'ns[1 de ;1proape două veacuri
a <1.·,c•z{1ri i ele Lt Gr<l.cli~tea Coslour:me la

Grf1diştea

~cni

Dintre elementele de dalare ne
op;·~m asupra fibulei'. care .i:ste
con~iclerată cel mai sigur m1Jloc

de cl<Jtare. Fi bula este de tip „Bogc·nfi bel" şi larg răspînclită
în
70111 ni.~f1ritean:i a l\liirii Medit"rane. zona Adriatică şi Balc~1nii vestici. Ea a fost
încadrată
cronologic, de majoritatea speciai isli lor. în cursul secolului
al
x't-lea i.e.n.
CPramica se prezintă uniform,
nepulînclu-se fare
deocamdată
cliferenţiPri tipologice nete intre
nin>le. Analiza
ceramicii nu se
po<1tc cc'nstitui singură
într-un
rrikriu sau Plement de chtare.
Totusi. nu putem să nu remarC<-1m ·c{1 importurile Verbicioara
1\'-V si
Tei V - Fundenii
Doamnc:i au ap<irut doar în primul ni\·el de locuire, iar cerami:·a nL'agr{1 canelată cu
luciu
metalic a [ost
descoperită
cu
prec[tclP1·e în
complexek•
din
ultimul nivel de locuire C'oslogcni.

Coroborîncl elementele ele datare cu analiza ceramicii şi Ob-
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servaţiile
stratigrafice, autorii
studiului propun datarea aşezar11
eponime ele la Grădi~tca Coslor,eni în secolele XJ'II-XI i.e.n.
Descoperirile arheologice ele
la Grăcli~tea Coslogeni au impiic·\ţii majore în .stabilirea
cronologiei sfîrşitului epocii bron1.ului şi începutului Hallstattul11i timpuriu. Astfel importurile
Tei \" - Fundenii Doamnei clin
orimul nivel de locuire Coslogeni
de la Gn'idişte;: Coslogeni, cit
,,j contemporaneitatea unor elemente Co'ilogc>ni şi Tei \' surprinse la Cătunul (jud. Dimbo\'iţa) indică o sincronizare,
cel
puţin parţială a culturii Co'ilogeni I cu Tei V.
Descoperirile efectuate în ultimii ani au impus o serie în•reagă de reconsiderări
cronologice pentru culturile
b:·onzuIui final. Astfel, redatarea stratului Vil b de la Troia ele către
Ch. Poclzuweit Jll' b;1za rean;1liză
rii ceramicii miceniene confirm{t
existenta culturii Coslogeni în
secolul· al XLlea î.e.n., a~a cum
o ate.stă şi descoperirile arheologice clin aşezarea eponim;)
dl'
la Gr<'icliştea Coslogeni.
Prezenţa ek'mentelor
Coslogeni alături de ceramica Pseniccvo - Babadag în nivelul Troia
VII b pune sub semnul intrebttrii \'echea datare propusă pentru
faza Babadag I, impunîndu-se o
re;malizare a cronologiei sfîrşi
tului epocii bronzului şi a începutului hallstattului în sucLestul
României.

NOI

CONTRIBUŢII

LA PROBLEMA GENEZEI ŞI
ATRIBUIRII ETNICE A CULTURII NOUA
V:\LERIU CAVRUC
(Chişinău)

Pini\ la mijlocul anilor 60, în
literatura de specialitate domina
ideea potrivit e<ireia cultura NoU'-1 ''>-<l constituit ca un rezultat al
clc:z\·oltării con-.·ergente a culturilo;· lornle din epoca bronzului
mijlociu, rolul principal în ace'>t
prnce•: atribuindu-se
culturii
Monteoru. în cadrul ;.icestei idei,
emu insă greu de explicat deosebirile pronunţate ale
culturii
:!\fDua fată de culturile
locall'
p!·ececlente şi. în acelaşi
timp,
<i'>emănareH ei uimitoare cu cult:1r:lc norcLpontice, cu cde din
IJ •zinul \'olga-Don ~i chiar cu
c2\,, din SibPria ele:> sucl-vPst.
in anu~ HHi-!, .\.C. Florescu a
'-\ ·:.msa t o ipotc:>ză prin c;ire atri1JL1ia rolul cletc>rminant în restr·ucturnrea etnico-culturală,
ce
'•··a clc>sfăşurat în spaţiul nord_
'.l''t pontic l:t sfîrşitul
epocii
bn;nzului mijlociu.
penetraţiei
:JL!"t<itorilor culturii Srubnaia din
i·c·('.iLmPa Volga-Don. Concorclanţ•t d~·Pstei idei cu concepţia
domin'-1L·1 a lui O.:\. T<rivtova-Grnkm·:' clesJ)rt• cxpan.siun~a vestici\
cc cul\urii Srubnaia a contribuit
l-1 l;irgil acceptare, la dezvcltare<t
-.i ch:a„ ab'>olutizarea
ipotezc·i
iui :\.C. Florescu.
!n ultimii :mi
însă.
ideile
~l.e.spre contextul cui turnL istoric.
în c:ire s-a constituit cultura Now1, s-au· schimbat în moci esenti<d. Tratar·ea ele c<itre O.A. Kriţr;,:a-Gr.,:ko\·a a grupului Saba_
tinm·k;i drept o \·arianhi local' ,·cnol0gic(1 a cu!turii .Sruhnf1i<1
.., ·ct arătat a fi greşită. S-a do\'edit în mncl con\'ingător că acest
f-"Llj) reprezint;\ o culturii
de
sin2 sE1t{1toare şi genetic legată
de cultura cernmicii cu
multe
brîuri (CC'!\1B). In afară de a-

ceasta au fost efectuate demersuri destul ele convingătoare în
favoarea reducerii
cronologiei
;ibsolutc a epocii bronzului tîrziu
c'in bc>zinul Dunării de jos şi din
s·iaţiul nord-pontic pînă în sec.
a! XV-lca i.e.n. inclusiv.
Conform acc'.stei idei, cultura Noua
•~p·;re nu mai tirziu de începutu I
r·,t!t>.1rii Sabatinovka şi
acelor
1~:·upuri ci in comunitatea culturnlhtoric<\ .Srubnaia (CCIS), în care
slnc rc•prezentate trăsMuril<> can'.''Leristice pentru Ppoca bron:·11!ui
tî:·ziu
clin spaţiul norcL
rl'intic, din bazinul Dun{1rii dl'
.:'." si din regiunea c<irpatc-nistri;mă.

Astfel, concPpţia despre par·ticiparea acti,·ă a „culturii'" Srubnaia la cnnstituire<i
culturii
Noua C'ste liDsită ele tC'mei cultur:tl-ist''ric şi C'ronologic. Rc·nunţarea la ace;;stă concepţie necesit{\ însi'1 o nou(1 interpret•re :1
fenomenului uniformizării
cultural•o> a ţinuturilor situate între
C-·rpati şi Niprul inferior.
r,\ni:l l izc~ r·c':nparati Y{l ~1
comlJlexclor funerare sppcifice epocilor hronzului mijlociu 0i tîrziu
din spaţiul c;lrpato-nistrian a clem·•nstra1 cC1 unul clin factorii
fPnomenului mentionat îl constituie înrudirea ge.netic{1 a culturilor Noua ~i .Sabatino\'ka. Fondul ccmun pentru ambele culturi a fost CCMB. Aceasta din
11rm:'1 precede în spaţiul carpato-nistri:m în mod
nemijlocit
cu!1.urii Noua. pr('zintă ccintacte
strînsc cu cultura Konnro\· şi,
într-o m:isur{1 mai redus<'\.
cu
elementele monteorene care î~i
fac sporadic apariţia în
acest
spaţiu. Tocmai de aceea în spaţiul carpalo-nistrian se cri'>tali-
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zează o variantă locală specifică
a culturii Noua care se distinge
prin diversitatea şi instabilitatea
ritului funerar, prin proporţia limitrită rt trăsăturilor monteorene
în ornamentarea ceramicii etc.
La vest de Prut, particip·1!"ea
CCMB la formarea cu:turii Noua
a f05t mai puţin
pronunţată.
DrPpt substrat genetic principal al
cultl!rii
Nou,1 aici a fcst cuL
tura Monteoru. care,
începînd
din faza I C 1 suporti perm::ment
influenţa, iar încep'n::l cu faza
I-a chiar percepe unele tr~·1să
turi alP ritului funerar al CCMB.
Un alt complex de împrejurări, care a determinat acest fenomen, îl reprezintă trecerea în
spaţiul nord-vest-pontic de
la
formele mobile ale păstoritului
la modul de viaţă sedentară bawtă pe :'lgricultură şi cre~terea
vitelor. Una din condiţiile deter-

minflt~ ale acestei trasformări a
fost schimbarea condiţiilor clim·-1terlce.
Concomitent cu acest frnomen,
~paţiul nord-vest-p::mtic devine o
\"t'rigii. intermediară între culturile clin vest şi est, cărora le
erau proprii calităţile completă
rii reciproce.
CCMB a constituit ~ubstratul
genetic
pentru culturile posterioare succesive:
Sabatinavka,
BPlozerca şi cimeriană (tipul Cernogorovkn Novocercassk). în
acc>la~i timp cu culturile clasice
«le bazi:iului carpatic, în care
se petrecea formarea etnosului
tracic, ea a participat la formarezi culturii Noua. De aici rezultă ca foarte verosimilă ideea
despre caracterul traco-cimeri<1n
<11 culturii Nouzi.

CARACTERISTICILE SOCIO-ECONOMICE ALE
PURTATORILOR CULTURII NOUA, REIEŞITE DIN
STUDIUL MATERIALULUI ARHEOZOOLOGIC.
SERGIU HAIMOVICI

Cui tura Noua este caracteristic<'l bronzului final, ea dezvoltînclu-se sµre
sfîrşitul mileniului
lI î.e.n. Aria ei apare destul de
largă, 11/Ioldova reprezentînd zona în care ea a fost bine studiată
şi de unde de altfel noi deţi
nem şi materialul arheozoologic
pe car(' l-am studiat. Resturiie
animaliere provin din şapte stRţiuni arheologice şase
aşezări:
Piatra Neamţ-Ciritei, Iaşi-Valea
Lupului, Drăgeşti, Bîrlad, Gîrbovăţ, Cavadineiti cit şi o necropolă: Tru5eşti, ele ridicîndu-se
la peste 11.000 de piese.
Frecvenţa materialului paieofaunistic arată clar că purt{1torii
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acestPi culturi erau cu precuc!ere cresc;Hori de animale. Culesul,
pPscuitul nu reprezintă ocupaţiuni c!r: luat în seRm3, iar vîn{ttoarea c.ven un rol cu totul
m:nor; f'ste probabil cC1 nici agricultun~ nu putea fi
.puternic
c!ezvol t:~U\.
Taurinele au
frecvenţa
cea
mai îna!t[1, ele întrecînd uneori
tonte celelalte grupe de mamifere luate la un loc. A vînd
în
Yedere ~i tal ia ior
specific<'i,
putem prcciw că locuitorii acestei
culturi erau crescători de cornute mari, care le dădeau
o
parte importantă din proteinele

necesare. Totuşi taurinele erau
cu precădere în
scopuri
utilitare, mai ales ca produditoa_
re ele lapte şi doar în mod secundar ca furnizoare de carne.
Menţionf1m faptul că scăderea taliei taurinelor de-a lungul epocii
bronzului apare foarte evident{\,
vitele culturii Noua avînd înăl
ţinlC'a la greabăn, în medie,
cu
2-:l cm mai joas{1, decît a acelora din culturile bronzului mijlociu.
Pe locul al doilea se clasează
i'ie porcinele ,fie
ovicaprinele,
cl:tr fn?c\·enţa lor este mult inferioară în raport cu cea a cornutelor mari. Ovinele, dar mai
cu ~eamă porcinele culturii Noua
sînt caracterizate prin masivizarea lor în raport cu cele ale celorlalte culturi ale epocii bronzului, fără
a fi însă vorba
ele
existenţa unor preocupări
ele
amP!ir>rare rasială.
Calul are, în cadrul aşezărilor
Noua, o frecventă mai
înaltă
clecît în alte culturi ale bronzului, această
frecvenţă cit
ş1
cantitatea foarte mare ele taurine reprezentînd tocmai
carncteri.sticile acest~·i culturi din
bronzul final. Totodată el apare
în medie destul ele înalt, găsin
clu_se indivizi cu talia de peste
!,40 m ~i cu evidente caractere
ale cailor clin gruparea estică.
Ciinele prezintă o
frecvent;\
fo;1rte joas<i., fapt oarecum
de
ţinute

neînţeles la o poulaţie de crescă
tori ele vite, clar pe care îl consemnăm tot ca o caracteristică a
respectivei culturi.
Fenomenul de defrişare a masivelor forestiere se face sim~it
- prin prezenţa în trei aşezări:
V·>Jea Lupului, Bîrlacl şi Gîrbovăţ a
culanului. Totuşi, elementul preponderent printre mamiferele s<Hbatice este reprezentat
de gruparea ecologică de p{1dure,
pe lingă cerb şi mistreţ găsindu
se, de exemplu, la
Gîrbovăţ,
ursul şi risul. Factorul geografic
~e face ~imtit în economie
şi
prin faptul c:i în staţiunea ele la
Ciritei, deci in zona precarpa_
tică, frecvenţa

~peciilor sălbatice

este evident mai înaltă decit în
celelalte cinci a~ezări,
ar~1tînd
faptul că în regiunile de altitudine mai mare vînătoarea îşi
m[ireş te
importanţa.
Un alt fenomen pe care-l considerăm interesant este acela că
în materialul osos ce formează
ofrandele depuse în mormintele
din necropola de la
Truşeşeti,
mamiferele sălbatice ajung
să
deţină 50'o din totalul resturilor
de faună. Ar fi acest fapt
un
ritual care ar reprezenta reminiscenţa unei epoci îndepărtate
cînd purtătorii culturii Noua aveau vînătoarea drept ocupaţie
preponderentă şi foloseau pentru
însoţirea morţilor cu precădere
resturile speciilor sălbatice?

NOI DATE STRATIGRAFICE ŞI CRONOLOGICE IN
AŞEZARILE DE TIP GIRLA MARE ŞI
HALLSTATTIAN DE LA GHIDICI (JUD. DOLJ)
NICA. MA.RIN

S!nt cuno~cute încercările de
periodizare în dou~i sau patn1
faze ale culturii Zute Brclo-Gîrla
Mare, exclusiv pe baza criteriu-

lui tipologic cu ajutornl cerami_
cii de~coperit<i în necropolele de
1't
Balta Verele (D. Berciu
şi
Eugen Com'ia), Cima (VI. Du-
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mitrescu), Korbovo
(N. Taric),
Zimnicea (A. D. Alexandru) şi
altele.
Noile date stratigrafice, obţi
nute în urma recentelor săpături
efectuate în aşezarea de Ia Ghidici, pun într-o lumină
nouă
periodizarea acestei
civilizatii
ele la sfîrşitul epocii bronzulL1i.
Pe o suprafaţă de 14 x 13m (SI)
săpată la 4 m vest de locuinta
nr. 3 din partea de nord
·a
aşezării a fost identificat
un
strat al epocii bronzului, de culoare cenuşie. gros de
O,G00,70, m. alcătuit clin 4 niveluri
ele locuire. Nivelul I,
foarte
subţire, surprins Ia 1,50-1.80 m
adîncime, ern alcătuit din cenuş<"i, cărbtme şi resturi menajere, c;ire cobora spre capătul
de norei, sub forma unui şanţ,
probabil de apărare, aclînc
cu
1,25-1,50 m, fată ele nivelul de
călcare antic. ·
Umplutura şanţului de
cu_
!oare maronie, cu rare
urme
menajere, era suprapus de nivelul II sub forma unui strat de
locuire de culoare cenuşie, gros
de 0,20m. Pe peretele de est al
secţiunii I, nivelul II de locuire
este clar marcat de o vatră rotundă, puţin albiată, cu diametrul
ele 0,80 m şi care
suprapune
umplutura şanţului de apărare a
nivelului I. Vatra nivelului
II
era suprapusă Ia
rîndul ei de
un strat de nisip, steril cu pete
maronii, gros de 1 m,
după
care urmau ultimele două niveluri de locuire, în grosime de
0,30-0,40 m. între carourile 2 şi
3, resturile locuinţei de suprafaţă
nr. 6, cu dimensiunile de 6,25 x
4,35 m. descoperite Ia 1,50 m
adîncime, suprapunea nivelul II
de culoare cenuşie,
gros
de
0,20 m. Aglomerarea de lipituri,
cenuşă şi cioburi, de
formc""1
ovală avea
orientarea
N-S.
Vatra, de formă rotundă (0,65
diametru), era amenajată
pe
podea _spre capătul de nord al
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locuinţei.

Ceramica specifică nivelului III era rfispîndită
în
apropiere:! vetrei şi spre latura
de vest. Stratul bucătilcr de lipituri ai
locuinţei n·r. 6, gros
de 0,20 m era suprapus la un
;1lt strat de locuire
cenu5os,
gros de 0,30 m peste care
se
;;fla apoi podina locuinţei nr. 5
de dimensiuni mari (8,25 x 6,20m),
cu inventar ceramic specific ultimului nivel ele locuire (nivelul
I\'). Forme de pungă cu latura
de nord arcuită împreun;'.! cu inventarul ceramic o apropie, ero_
nologic, ele locuinţa nr. 3, cu
cleo~ebire di Iocuinta nr. 5 avea
două vetre: una de formă restangulară plasat<\ în centru,
iar
cealaltă rotundă
(0,75 m diametru) situat<\ într-o absidă ele
pe latura ele est.
Diferenţa ele nivel de
0,25 m
între cele dou{1 podele ale Iccuinţ.elor 5 si 6 ar putea reprezenta e:-.istenţa a încă unui niYel
ele
locuire intermedi:lf ce ar
putea reprezenta ultima fază de
evoluţie a'iernănătoare prin
cen1mică.
celei ele la Cîrna.
Ceramica locuinţei nr. 6 (nivelul III). împreună cu cea din
nivelul 'II Cll caracteristici eleo_
sE'bite prin forme şi ornamente
mai ales incizate, ar putea reprezenta faza a II-a a
culturii
Gîrla Mare.
Ceramica nivelului I. descoperită mai ales pe fundul şanţu
lui este specifici\ primei faze a
acestei culturi, mai slab reprezentată în stadiul actual
al
cercet1\rii.
Ceramica hallstattiam\ alcătu
ită mai ales din urne de mari
dimensiuni, ceşti cu toartă, supraînălţate, strecurători şi vase_
borcan, descoperite în aşezarea
care suprapunea pe cea a epocii
bronzului pune într-o
lumină
nouă relaţia culturală şi cronologică intre cele două civilizaţii.

CITEVA DATE DESPRE CEATEA HALLSTATTIANA
TIMPURIE DE LA VALEA REA
(COM. BRADEŞTI, JUD. DOLJ)
NICA

Primele obiecte de bronz din
epoca fierului descoperite,
întîmplător, pe teritoriul comunei
Brădeşti, au fost publicate
ele
Ion Nestor în Der Stand ... (1933).
Le-a dat în sec. V-IV î.e.n.
in primăvara acestui an, profesorul de istorie Mihăilescu Ion
din lccalitate ne-a adus la cunoştinţă descoperirea mai multor
fragmente ceramice ,de culoare
ne2;grf1, descoperite într-o groapă
de cenuşă, din punctul „Cetate"
de pe teritoriul cătunului „Valea
Rea" al comunei Brădeşti, jud.
Dolj.
Deplasînclu-ne la faţa locului
am identificat o asezare hallstattiană, înt[irită, al cărei strat de
cultură, gros de 0,50 m
a
fost
distrus în cea mai mare parte
de lucrările efectuate cu ocazia
lucrărilor de dublare a căii ferate Craiova-Filiaşi.
Aşezarea

hallstattiană,

întă

ri tă. se <lilă situat<"! în punctul
„Cetate'" la 2fi km nord de Craiova şi la 1 km sud de cătunul
Valea Rea '.,i în imediata apropiere dP pîrîiaşul ce curge pe
sub podul de cale ferată de la
„Viaduct''.
Orientată N-S, aşezarea halL
stattiană în formă de limbă, cu
dimensiunile de 200 x 60 m, este
situată pe un pinten de terasă
a văii Jiului cu pante abrupte
şi
înalte de 25 m.
Şanţul de apărare lat de 14m
şi adînc de 4-7 ro, izolează aşe
zarea ele restul terasei. Partea
de nord a fost afectată de calea
ferată

Craiova-Filiaşi.

S-a mai pl'1strat, în situ doar
stratul de locuire lat de 3 m
de la marginea terasei care inconjoară aşezarea ca o centură
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unde se mai pot face observaţii
stratigrafice. 1n cea mai mare
parte a aşezării, stratul de locuire a fost distrus, con.~ervîndu
se doar complexe de locuire sub
formă de locuinţe îngropate sau
gropi menajere, protejate
în
prezent ele mănicinişuri.
în colţul de nord-vest al aşe
zfirii s-a descoperit o groapă cu
cenuşf1,
pe fundul căreia
se
afl;m clc>pozitate mai multe Yase
şi anume: -! vase-urne intregibile,
dou<"\ castroane tronconice şi un
capac.
Ceramica, din punct ele vedere
al formelor şi mai ales al tehnicii ele modelare şi ornamentare,
µrezintă aceleaşi caracteristici c-u
cea descope1·ită în Insula Banului, Babadag (faza I) şi Cozia.
Predcmin[1 ornamentarea
prin
imµrimare („terques") şi mai rar
µrin
incizare şi canelare.
Vasul-urnf1, de formă bitrcnconică, de mari dimensiuni este
ornamentat simplu, cu caneluri
în jurul proieminenţelor sau mai
complicat cu ~iruri de
benzi
drepte, orizontale, deasupra că_
rora se aflf1 grupate cite 3 sau
4 triunghiuri haşurate în aceeaşi
tehnic;\ a imprimării.
Castroanele, de formă tronconică, cu baza puţin arcuită sau
îngroşată sînt ornamentate
cu
şiruri de puncte pe buză
sau
iinii incizate combinate cu cele
imprimate în zig-zag la capătul
cărora se află cercul imprimat de
tip Glrla Mare.
Prin caracteristicile ceramice
descrise mai sus, aşezarea întă
rită de la Valea Ri1ii (Brădeşti)
se apropie mai mult de aspectul
Insula Banului şi grupa Cozia.
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Efectuarea unor viitoare sapaturi de salvare ar aduce elemente noi cu ajutorul cărora s-ar
putea stabili raporturile culturale

şi

cronologice cu grupul cultural Virtop, cunoscut mai demult
în literatura arheologică.

NECROPOLA PLANA DE INCINERAŢIE DE LA
TICVANIUL MARE (JUD. CARAŞ-SEVERIN)
IN CONTEXTUL GENEZEI PRIMEI EPOCI A
FIERULUI DIN SUD-VESTUL ROMANIEI
MARIAN GUMA
SABIN A. UJCA
PETRU ROGOZEA

Ikscoperi rile arheologice mai
vechi si cercet;\rile sistematice
recente. (în urma cărora au fost
scoa-.e la iveală numeroase piese
izolate Ul' metal sau depozite de
bronzuri, a~ezări şi necropole)
au reu'!it să pună în
evidenţă
faptul cil zona de sud-vest a Romanie1 se înscrie printre ariile
primare de transformare „în sens
hal lstattian" a
manifestărilor
culturale specifice Bronzului tir_
ziu şi final din întreg
spaţiul
carp,1to-dunitrl'an.
Printre cle.scoperirile cele mai
rec-ente, şi de o semnificaţie aparte în ac·p<, t con text, se înscrie
şi necropola planf1 de incineraţil'
at'laU1 în imedi 1ta apropiere a
loc·aliti1ţii Ticvaniul Mare
(jud.
0

C'arnş-Severin).

lnlratit în circuitul ştiinţific de
\Uecialitate inc[1 ele la sfîrsitul
„;.C'olului trecut. graţie de~co
!Jl•ririi (în lBi' ·O a unui depozit
de bronzuri în hotarul său (Mil1PkPr, 1B9i. 112:
Szentklara\',
!~•uo. I: Ro„ka. 19-t2. Eli.
nr.
~~- 85: Pt'troP.zky, Eli'i,
-151.
!.XXIV). localitatea
Ticvaniul
Mart' "P af1{1 „ituat{1 pP so~eaw1
R(·~iţa-Oraviţa, în imediata apropiPre a văii riului Caraş,
la
!imita vestică a piemontului bă
fl~-lţean.
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i.n anul IUi'D. în
apropierea
aceleiasi localit{1ti a mai
fost
descop~rit - în. moci accidental
- un alt „depozit" de bronzuri,
.latînd din faza Ha Ar (Silcărin
19BI, Di-IOG).

La aproximativ 800-900
m
de locul în care a fost
efectuată descoperirea, cercetări
le de suprafaţă - efectuate în
acelaşi an au reu•;;it să pună
în evidentii exi„tenta unui obiecti \' arh~ologic în~adrat iniţial
(pe baza ceramicii specifice reroll'tte din perimetrul său) la
sfîr.~itul epocii bronzului începutul primei epoci a fierului.
Efectuare;1 unor lucrări
de
îmbunt1t<\tiri funciare în zonă a
determimi't începerPa (în
19Bi)
unor s{1(J<lturi arheologice
de
'>al va re în acest punct („Ferma
nr. 2''), .situat pe terasa mijlocie a rîului Cara~. în apropien·a
~oselei RP~iţa-Oraviţa. la cca. 1
km înainte de
intrarea în comuna Ticvaniul Mare.
Cercetările intreprinse
aici,
între anii 198i-19B9, au pus în
(·\·iclenţa unei necropole
plane
evidenţi\ existenţa unei necropole
plane cip incineraţie, din care au
număr de 3() de morminte (13 în
campania clin 198i, 5 în cea din
sud-e~t

19'!8 şi 18 în cea din 1989).
Inventarul acestora este deo_
sebit de unitar, necropola pc"1rînd să fi fost folosită o
perioadă mai scurtă de timp,
cu
:itît mai mult cu cit în cadrul
său judecind, desigur, numai
prin prisma mormintelor cercetate pînă acum - nu s-au putut
diferenţia m'1i multe faze
de
e\·oluţie.

Oasele umane, bine arse,
se
depuse în urne bitronconice, de culoare neagră sau brunneagnl şi cel mai adesea
cu
pereţii lustru!ţi la exterior.
Cu
rare excepţii, marea majoritate
a acestor urne au fost decorate
exclusiv prin caneluri sau fatete
(ele regulă, dispuse orizontal ·sau
- mni rnr - în ghirlanrH: pe
gît ~i oblic pe zona mec!ian<1),
ele prezentînd totodatf1 si
cite
patru grupuri de proeminenţe
conice, dublate ele proeminenţe
lăţite.
în zona
diametrului
maxim.
Dric>pt capace <1u fost folosite,
de regulă, străchini cu buza invazată decorată prin canelare pe
um,\r. în afara oaselor incinerate. urnele m;ii contineau - în
cele m;ii multe C<1Z~tri una
sau două vase fin ofr;oinrlă întregibile (majuritatea reprezentînd
ceşti cu o toartă puternic supraînălţată
şi,
uneori,
torsadată),
obiecte din bronz şi os, precum
şi fragmente ceramice neîntregibile, puternic arse, culese de pe
rug. Dintre obiectele de bronz
şi os descoperite. şi care
au
făcut parte din in\•entarul funerar, se remarcă acele (cu capă
tul tronconic sau biconic), cuţitele, verigile, brăţările şi tutulii întregi sau fragmentari.
L;J patru dintre
mormintele
cercetate pînă în prezent, urnele conţineau şi citeva oase de
animal (ofrandă de carne).
La
nici unul dintre morminte nu
s-a putut delimita în mod
clar
conturul gropii în care a
fost
plasaU1 urna funerară.
;1flm1

Se cu'.'ine a fi menţionată şi
că majoritatea u~ne
!Or au fost perforate intenţionat
:n zona fondului.
De asemenea, nu
considerăm
!ipsit de importanţă să subl!niem
aici existenţa unor
morminte
care se detaşează oarecum
în
contextul practicilor generale de
,·it•.•'11 fun°rar clescrio;e m'li sus.
,\~tfel, ::1tr-u;1 s;nrur caz ('\1,),
oasele umane incinerate, depuse
în urnă, au fost presărate masiv
cu bulgăraşi de ocru rosu. Tot
un caz singular îl constit.uie şi
clepunerPa unei ce~ti ele ofrandă
ln exteriorul urnei, imediat sub
buză, în zona gîtului (M 2J).
De
asemenea, în alte două cazuri,
resturile incinerate ale defunctiior făr•'"I nici un frl ele inventar
funerar, nu au fost depuse în
urnă, ci c1irect pe solul clin funclul gropilor a căror contur s-a
putut distinr,e cit ele
cit clar
doar la acc>st nivel (M 2w1;).
Pentru poziţia
cronologică a
necropolei, în afara urnelor şi a
cdorlalte tipuri ceramice deosebit de tipice, sînt importante
analogiile pieselor de metal cu
cele descoperite la Moldova Nouă
- „Cariera de banatitc" şi Cornuţel (în Banat), sau depozitele
seriei de tip Cincu-Suseni. Pe baza acestora
apreciem că gru_
pul celor 36 de morminte descoperite pînă în prezent în necropola de la Ticvaniul
Mare
se pot data - relativ restrîns
- în faza Ha Ai.
I
Trecind în revistă realitătile
culturale existente în Banat · la
sfîrşitul epocii bronzului,
dominate în acest spaţiu - pe de
o parte - de gruoele complexului cultural cu ceramică încrustat<\ (de tip Zuto Brdo
Gîrla Mare în sud şi respectiv,
Cruceni-Helegis în vest şi norclvest), iar - pe de altă parte de faza cea mai tîrzie a grupului
cultural de tip Balta Sărată (în
zona piemontană din estul
şi
nord-estul aceleiaşi regiuni), auobser\'aţia
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torii deosebesc în cadrul orizontului hallstattian timpuriu
cu
ceramică canelată din faza Ha
A (A1), mai multe grupe culturale înrudite, dar relativ
dis.
tinete, care se nasc pe baza manifestărilor
locale din Bronzul
tîrziu şi care se află in faza Ha
A• într-un proces evolutiv „în
sens hallstattian", cu tendinţe de
omogenizare pe spaţii mai largi,
în condiţiile exercitării
asupra
lor a unor influente
culturale
(~i chiar a unei oa~ecari presiuni etnice) de origine central europeană, manifestate în această
zonă încă ele la sfîrşitul epocii
bronzului.
A'>tfel, pentru zona de cîmpie din ve.stul şi mai ale'> din
norei. vestul
Banatului, această
realitate este bine ilustrată (deşi
încă insuficient de bine
reprezentată în li tera tura de
specialitate) în special prin intermediul cercetărilor
efectuate
în
necropolele de la Timişoara
„Fratclia", Voiteg, Peciu Nou, Cruceni. Bobda, ş.a., etapele
evolutive ale procesului menţionat
putînd fi cel mai sugestiv exemplificat prin succesiunea fazelor
de tip Cruceni T - Cruceni II Bobda I - Bobela II.
i
Ca atare, considerăm că există
suficiente temeiuri pentru a a.
precia descoperirile „de tip Bobda II" ca cele mai reprezentative, deocamdată. pentru faza Ha
A (A•) în zona nord-vestică a Banalului, ele
născîndu-se
prin
tnmsformarea „în sens hallsta.
tfrrn" a manife<;tărilor de
tip
Cruceni-Belegis,
caracteri'>tice
Bronzului tîrziu în zonele vestice ale Banatului. In acest context. trebuie subliniat şi aspectul
min·cum contrastant existent la ;1celasi crizont crnnologic intre de„(·operirile „de tip Bobda
II". şi cele „de tip Susani-Cornuţel"
(specifice
piemontului
cst' bănăţean).
'Pentru zona piemontan;\ clin
estul şi, mai ales. nord-estul Banatului, documentaţia existentă
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arată deocamdată ca fiind tipice
etapei Urzii a epocii bronzului,
doar descoperirile aparţinînd ce_
lei mai recente faze a grupului
cultural de tip Balta Sărată. Deşi intre acestea şi
descoperirile
„de tip Susani-Cornuţel"
este
de presupus existenţa a
încă
unei faze (insuficient documentată însă în prezent),
lipsa unor
descoperiri aparţinînd altor manifestări culturale, dar mai ales
frapantele analogii
tipologicoevoluti\"e existente intre materialele caracteristice
ultimului
nivel al aşezării ele la Valea Timişului şi cele de tip Susani Cornuţel, permit avansarea ipotezei că acestea din urmă îşi au
geneza în cele aparţinînd gru_
pului cultural de tip Balta Săra
m, descoperirile ele tiTJ SusaniCornuţel reprezentînd astfel m<1nifestarea
culturală
specifică
fazei Ha A (A1) in nord-estul Bam1tului.
In zona sudică (dunăreană) a
aceleiaşi regiuni,
tranziţia
de
descoperirile de tip Dubovac-Zuto Brdo_Gîrla Mare la cele aparţinînd
perioadei Ha A (A•)
este. de asemenea, asigurată pe
un fond etno-cultural preponderent local. Ilustrativă în ace~t
sens este situaţia necropolei de
la Liubcova - „Ţiglărie", a că
rei ultimă fază se datează
în
Ha A•. atît prin manifestările ceramice cit şi prin numeroasele
piese de metal descoperite aici.
O genenl. <oimilară o presupun şi
descorJeririle de la MoldovCI Nouă
- „Cariera de Banatitc" sau cele ele ];1 S\·iniţa - „Piatra Eli~ov<·i".

în aceste condiţii, considerăm
c{1 apare tot mai pregnantă ne_
cesitatea ele a integra manifestările culturale
aparţinîncl celei
mai timpu1·ii etape a complexului de ceramic;\ canelat{1 din Banat. şi - în general an<oamblul realităţilor i~torico-arheolo
gicc clin faza Ha A• (dacă
nu
chiar din întreagă faz;'\ Ha A)
într.o necesară - ~i mai de mult

prezumată, de altfel, etapă de
tranziţie de la epoca
bronzului
la cea mai veche epocă a fie-

ru lui, cu alît mai mult cu cit,
dincolo de o suită întreagă de
al te argumente, aceste realităţi
nu fac altceva decît să prezinte
ernluţia „în sens
hallstattian" a
vechilor manifestări etno-culturale locale, diferenţiate zonal,
<lie Bronzului tîrziu, şi final (respectiv ale fazelor Br. C-D şi
Br. D/Ha A1).
1
Ar apărea. deci, evident că
ele un început
propriu-zis
al
pr;mei epoci a fierului în sudvc,tul României nu putem vorbi
cu certitudine înainttea fazei Ha
A!. moment din care complexul
h·tl !stattian timpuriu cu cerami_
c1\ c<inelată se omogenizează tot
nui pregnant, printr-o nouă sinteză
culturală pe spaţii
mai
la1·gi, Evoluţia sa din Banat, în
intervalul Ha A,-B, (dacă nu
chiar şi Ha B~. in nordul acestei regiuni), este asigurată şi tot
mdi bine ilustrată prin descoperirile de la Remetea Mare
„Gomila lui Gabor" şi „Gomila
lui Pituţ", ca şi prin acelea de
la Bocşa Română - „Dl•alul Ma1·e" şi Liborajdea.
i
În acest cadru, cercetarea ne_
cropolei de la Ticvaniul Mare,
în ciuda numărului relativ restrln~ de morminte cercetate pînă
acum, vine să aducă un
plus
~ub.-;tanţial de
informaţie,
de
preciziune şi noi unghiuri de a-

bordare a procesului de trecere
de Ia epoca bronzului Ia prima
epocă a fierului.
in primul rînd, trebuie subliniată valoarea
deosebită
ca
reper cronologic pe care o deţine
această descoperire, în condiţiile
dificultătilor de
racordare
a
obiectele~ de bronz cu tipologia
ceramică a acestei etape, cu atît
mai mult cu cit, spre deosebire
de situaţia înregistrată în
celelalte necropole bănăţene, unde la acelaşi palier cronologic
lipsesc piesele de metal la
Ticvaniul Mare dispunem
de
o combinatie fericită într-un
repertoriu · tipologic limitat de
forme ceramice şi obiecte de
metal,
plasate într-un
spaţiu
temporal limitat şi bine determinat.
De asemenea, ea contribuie Ia
o mai bună cunoaştere a practicilor funerare utilizate în acestr1
perioacU1, prin poziţia sa geografică, la limita dintre zona de deal
şi cea de cîmpie a Banatului inventarul si'1u arheologic fiind
în măsură să ilustreze interferentele culturale existente între
manifestările specifice acestor
zone Ia pragul dintre epoca bronzului şi prima epocă a fierului.
In aceste condiţii. continuarea
cercetărilor arheologice în peri_
metrul acestor necropole reprezintă nu numai un deziderat metodologic şi
chiar o necesitate
stringentă din punct de vedere
ştiinţific.

ABREVIERI BIBLIOGRAFICE
Milleker, 1B9î
- R. Millekcr, DelmagYarorsz;'tg regisegletetei, Timhoara, I (189î)
Sn·ntkl;'1ra_,„ 1900
Y. Szentkl(1raY, Krass6-v(1rm(·g,·e tiirtenete, Timişoara,
1900

Roska,

19-12
M. Roska,

ErdelY regesze_
tei reperloriuma, I. Oskor
(Thesaurus
antiquitatum
Transsil vanicarum, Tom I.
Praehistorica), Cluj, 19-12
PelrovszkY, 19îî
R. Petrovszky, Contribuţii
Ia repertoriul arheologic al

133

localităţilor

judeţului Caraş

Severin din paleolitic pînă
în secolul al V-lea
î.c.n.
(III), în Banatica, Reşiţa,
IV, 1977, p. 437-461

Săcărin,

-

1981
C. Săcărin, Depozitul
de
bronzuri de la
Ticvaniul
. Marc (judeţul Caraş-Seve
rin), în Banatica, VI, Reşi
ţa, 1981, p. 97-101

PROBLEME PRIVIND PERIOADA
HALLSTATTIANA TIMPURIE IN CENTRUL
CIMPIEI ROMÂNE
SEBASTIAN MORINTZ

Cu prilejul redactării cuprinsinteze Istol"ia României
I, 19fi0 (l'poca veche), au fost
menţionate unele descoperiri, dar
n-a PLttut fi definitll nici o cultur~1 hallstattian{1 timpurie,
pe
teritoriul t<lrii noastre. In prezent. perio;1da hallstattiană timpurie este relativ bine> cunoscută. în ciuda realelor progrese
constatăm
c[1 într-o zom1
cuprinsă aproximativ între ' linia
localităţilor Zimnicea şi Vedea,
spre vest şi valea Mostiştei spre
est, noi nu cunoaştem pînă
în
prezent o cultură
hallstattiană
timpurie specifică aşa cum cu_
noaştem pentru sud-vestul (culturi le Susani-Vîrtop şi
Insula
Banului) precum şi pentru sudestul României (cultura Babadag).
C<'ntrul Cîmuiei Române. s-a
bucurat de atenţia arheologilor
încă din anii '30, fapt care
a
determinat o bună cunoa~tere
a perioadelcr străvechi (neo-eneolitic, epoca bronzul~1i, pericRda
hallstattiană mi.ilocie şi
epoca
getc-ciacilor). insuficienta cunoaştere a perioadei hallstatliene
timpurii din cl'ntrul
C!mpiei
Române, în contrast cu celelalte
regiuni ale ţ(1rii, a fost rem<Jrcat{i şi ele arheologul german Be:-nhard Hiinsel
(Beitriige zur regionalcn und
chronologischcn
zătoarc>i
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Glicderung dcr altcrcn Ilallstattzcit an der Untcrcn
Donau,
I, Bonn. 197fi, p. ~6 ~i urm.).
Şi totu:ji, o serie cie desccperiri exista. Pot fi menţionate cele
din necropola de la
Zimnicea,
resp2ctiv ceramic~! cu analogie în
cultura Suo;ani-Vîrtop din B<'nat
~i Oltenia. La Buc:ureşti-Cl::i'.i
la, într-un mediu hibrid Tei V
cu elemente de tip Rado\·anu,
au apărut fragmente cie \"i!Se
hailstattiene de tip Susani, originar din Banat, tip care este
apreciat drept cel mai timpuriu
aspect hallstattian din România.
ln zona oraşului Giurgiu apar,
sporadic, fragmente de vase cu
ornamente din cercuri mici unite
p;·in linii tangente
imprimate,
cu analogii în cultura
Insula
Ban;.i!ui di!1 Z0!1a Porlilor de Fier
c!ar şi în f;iza Bab;;dag 'II clin
sud-estui României. Descoperirde de la Meri (comuna Vedea)
~i Bucureşti-Căţelu Nou tind să
schite:>:e un orizont hallstattian
timpuriu în care remarcăm Y«se
duble („Solniţe") ornamentate cu
şiruri de cercuri mici unite prin
linii tangente incizate ce aminte~c decorul specific fazei Babadag I, vase-„urne'•
specifice
primului orizont hallstattian d:n
B<1nat şi Oltenia, dar şi unele
\'a~e specifice ce!ui mai t;r;'.iu

orizont al epocii bronzului care
îmbină elemente Tei V şi Radovanu. Intre materialele hcillstaL
tiene timpurii, inedite, de
la
Dridu apare şi ceramică canelatii specifică culturii Mediaş din
sud-e..,tul Transilvaniei, forme de
tip Virtop (Oltenia) ~i foarte rare
fragmente de va..,e cu ornamente de tip Babadag I şi II. Cercetările de suprafaţă de pe valea
Mo„tiştei, şi un mic complex să
pat la Sultam1 au oferit vestigii
de tip Mediaş şi, mai rar,
de
tip Babadag II şi III.
Cele mai importante sînt desigur desc0peririle de la Popeşti
Nucet comuna Mihi1ileşti, judeţul !Jfov) dintre care remarctim

pe baza cîtorva fragmente
de
vase publicate: ceramică canelată probabil de tip Mediaş,
un
fragment de vas cu proeminenţă împinsă din interior,
exteriorul cu ornament frecvent în
faza Babadag II (are
frapante
asemănări şi în cultura
Insula
Banului).
Cercetarea Hallstattului timpuriu din zona centrală a Cîmpiei Române merită o
atenţie
specialii. Descoperiri le de pînă
acum atestă aspecte
culturale
deosebite, şi nu o unitate. 1n
perioada următoare
întreaga
Cîmpie Română va fi cuprinst\
in aria
culturii Basarabi.

FORME SI ORNAMENTE PE CERAMICA
DESCOPERITA îN ASEZAREA TRACICA
DE LA SUCEVENI - STOBORANI: JUDETUL
. GALATI

.

Dan Basarab Nanu
Ceramica desC'operită în aşe
zarea
ele la
Suceveni-Stoborani se
înscrie în n·pertoriul
"pecific sudului Moldovei cu
analogii la Follp~ti, Tămăoani,
Vînători.
C:1 forme, predomină
oalele cu marginea dreaptă sau
U!;>Or
răsfrînti1
în afară, buza
dreapUi
sau rotunjită C'U corpul mai muli
sau mai puţin
arC'uil. A doua categorie o rPprezintă \"asl•le
dl' dimensiuni
m;1ri, în form<"1
cil' ... ac.
Ce~tile, c{mile,
ca..,troanele
..,înt
pren•n\c• într-o proporţie mai
mica.
ln Cl'l'a ce pri\"e':'le pasta. a fost remarcată folosirea lutului frămîntat, poro..,, cu suprafaţa
a . . pră. i n aceL•a..,i proporţie c11
v.iwle clin lut st• .1.!lhesc n·cipientele
clin pastă
mai fină,

lustruite la
exterior, în
timp
ce \'asele din pastă foarte firni cu lustru metalic sînt mai
puţin reprezt•ntate.
EIPmentele
decorative sp întîlnesc destul de frecvent. Se
remarcf1
prezenţa
briului alVl'olar sub buză sau sub pîntecul \'aselor, incizia (mai ales Pl' categoria
cC')lilor si a
cănilor din
past<"i finii, lustruită), canelura
t•xislentă pe buza
castroanelor
împunsăturile alternînct cu ' moti\'e geometrice
inl'izall· ~i în mai miC'ă m;\su1·ă
butonii întîlniţi pe pîntecul rpcipil'nlPlor.
.Sînt prezentl'
în
l'Îteva cazuri brîuri dantelalP ~i banda
~implă
reliefată
sub ln11ă.
Moti\"UI ornanwnt<1l
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cel mai
semnificativ
constă
din
grupuri de linii incizate
asociate cu linii orizontale
adînci te.
Aşezarea de la
Suceveni-Stoborani are un singur nin'l de

locuin', iar formele şi ornamentica Cl'ramicii datează
aceas:ă
staţiune
arheologică
în Hallstattul timpuriu.

PROBLEMA RAPORTURILOR TRACILOR DIN SPATIUL
CARPATO-DUNAREANO-PONTIC CU NORDUL ITALIEI
LA SFTRSITUL EPOCII BRONZULUI St TN
.
HALLSTATTUL TIMPURIU
M. PETRESCU - Dîmbovifa

Problem·1 raporturilor civiliapenmica,
protovi!Janovi<m1-1
si
villanoviană
din
It<ilia cu · civilirntiile con~nn
porane din centrui şi sud-esluJ
Europl'i a fost
mult c!ezIJătută
în literatura de spccir
Jilate străină şi română, renuntindu-se,
cu începerf'
din
19:10,
]a supraestim:trea .,fascinaţiei italice".
ln cea ce pdve~te I itera tura
de specialilatl'
străină,
~înt
luate în
consideraţie
opiniile lui G. v. Merhart,
J.D. CoWPn, A. Mozsolics, R. Peroni,
H. I fencken, G.
Kossack,
St.
f'oltiny -:;.n. Cu acPst prilej s-a
.wut în vedere rolul mi~cări
ln:·
popul:1ţiilor
civilizatiilor
central-europPne a mormintelor
tumularr de la sfîn;itul Bron:i'Ului mijlociu 'ii a cîmpurilor
dC' urne din Bronzul tirziu 5i
Hallst,1ttul ti" 1puriu,
prin ca,."" s-au explicat unde concorcl"tnţe
între anumite tipuri de
obiecte eh• bronz si de ceramică din
civilizaţiile
spaţiilor
carpato-c1unflrp·m -:;i
nordu! rtaliPi.
Jn acest context sînt
menţionate•
bronzurile
orizonzaţiilor
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tului
„Peschiera"
~1
urnele
„pseudovillanoviene".
In
istoriografia
romana n-lativ Ja acC'ashi problem;\ prima reacţie, faţă ele rolul
i:YJporlant atribuit ele F:c. Dunrireanu Vulpe -:;i V. Pâi·van i;1fluenţelor

ch·iJizaţiilor

Yi!:::

no,·i;1n;i -:;i atte~tină în ciez·
\"o!tareu c;\"ilizaţiei tracice, se
datore-:;te
lui I. "'<'stor,
care
cu toate că a luat
poziţie hţă dl'
exa!(erarea
rolului influenţelor
occiclentale,
totu~i
nu a exclus
unele
influente
clin Italia, pe calt• ocolită prin
nordul
Un!l'ilriei.
In schimb,
după S. Morintz,
Ppicentl"lll unităţii culturale
ita!o-dunărene
nu a fost în nordu] Italiei, ci
în Europa centrală, iar clupă
M. Petrescu-Dîmboviţa nu
cot
fi contestate
anumite
asemă
nnri cu bronzurile ele tip Peschiera. La rînduJ siiu, M. Rusu a încercat să stabi!!"asc(1 JE!!<itUra între ceramica
neagră
cu can0Juri, considPrată ca fiind de tip vil lanovian si pusă de el în legătură cu pătrun-

derea spre est a civilizaţiei Sîntana L<'1puş Pecica,
denumirea românească a
civiJizaţi<.'i Cava, 'ii
tipurile de obiecte de bronz de
origine central-europeană.

În ceea ce prive~te obiectele de bronz din spaţiul carpa~o-dunăreano-pontic
cu analogii în Italia,
acestea au
fost
.studiate de I. Nestor
(unde
categorii de vase si
săbii de
tip Boiu), Al. Vulpe
(topoare
cu aripio:ire
mediane de
tip
Pesciliera), M. Petrescu-Dîmboviţa
(variantC'le Uioara de Sus
î ':-i ia a
secerilor cu limbă
la miner cu analogii în grup:.11
Terramarelor din
Italia)
Şi
Ricler (fibulele de tip Peschiera,
San ta-Lucia,
HaslauHegensburg, variantele de tip
Podunci, Caka, Orlea şi Brad
din Bronzul tîrziu ~i Hallstattul timpuriu, deosebitc> de orizontul cu
tipuri
sanguisug·1,
Cerlosa şi
serpetiform
din
H"llstattul
tîrziu). La acestea
se adaugă
bronzurile
de tip
Peschiera din Ungaria, studiate
ele
A.
Mozsolics,
care
p1·ezintă
interes pentru unde
c(E'scoperiri
de acest fel din
H0mâni·1.
În stadiul actual al ce1-cpti'i.rilor, cu toate că nu pot fi
admi<,e importuri 'ii
influpnţe

direc~e
spaţiul

din nordul

Italiei

în

carpato-dunăreano-pon

tic la sfîrşitul Bronzului ~i în
HallstattuJ timpuriu, totu~i se
constată
uncie iasemănări
între obiectele ele bronz şi ceramica din aceste două zone, care, probabil că sînt de pus
în legătură pe
seama
evenimentelor clin
această
vreme,
respectiv
mi'icările
populaţii
lor
civilizaţiilor
mormintelor
tumulare -:;i a
cîmpurilor
de
urne înspre sud şi sud-est, precum ~i reacţiile în Janţ, care
IP-au
însoţit, în cadrul
marii
migraţii
egeene, prin care s-au
răspîndit
elementele de
origine centrală şi sud-est europeană
în zonele
respective.
Procesul acesta
complex
urmează să
fie
mai bine precizat prin studii speciale
viitoare, atît în ceea ce
priveşte
tipurile
datorate
influenţelor
ciYi!izatiilor
mormintelor
tumulare · si a
cîmpurilor de urne clin
ambele zone,
cit şi
împrejurările
istorice în care
au
parvenit în aceste
zone,
precum ~i posibilitatea ca anumite tipuri din aces~e zone să
se datoreze şi altor cauze, eventual schimburilor sau influenţelor culturale.

DEPOZITUL DE BRONZURI DE LA GIOSENI,
COM. TAMAŞI, JUD. BACAU

Viorel

rn

Juna frbruarie a.c. a fost
un depozit ele obiecte ele bronz cu totul întîmplător
în
grădina
clin apropierea
locuinţei
cetăţeanului
de~copcrit

Mihai

Andrei, la

adîncime de

la

lului, în timpul

Căpitanu

cca.

o,rn

suprafaţa

lucrărilor

m
soele

primăYară.
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Pină în
prezent au fost n'cuperate un număr de 27
de
piese din
care 14
topoare de
tip celt, 4 seceri, I coif fragmentar, 2 brăţări, 1 spirală,
1 tortiţă de la o cană, 1 verigă(?), 2 fragmente
de
sp<idă,
prC'eum 'ii un fragment de lance.
Din
totalul
de 14 topoare
- celt, descoperite
pînă
în
prezent la Gioseni, un nr. de
1:1 buc. aparţin
tipului transilvănean
cu o sigură tortiţă, la care se mai
adaugă
un
Pxemplar decorat cu linii paralele în relief pe ambele laturi; 4 seceri
din
carC' 3 cu
cîr!ig şi un exemplar cu limbă la miner.
Coiful în
stare
fragmentară
cu tijă
perforată,
reprezintă un
unicat în
Moldova.
Asemenea exemplare se
mai
întîlnesc la Pişcolt, Sig,
Soa) etc.,
dar de o altă factură.
Cele două brăţări descoperite la
Gioseni
reprezintă
2
tipuri diferite - una cu corpul masiv -;i secţiunea ovală
este decorată cu grupuri de lin ii paralele în relief, care înC'adrează pe cPle
oblice.
Secţiunea este
în formă de semilună.

A doua

rotundă

brăţară cu sectiunPa
decora~ă la· unul

este

din
capete cu linii
paralele
în poziţie verticală.
Mai amintim o
spirală
alcătuită
din trei spire, ele J:i
o
fibulă('!) o Yerigă, o
~orti
tă de Ia un
vas.
probabil. ele
la o cea1că cu analogii la Suseni.
La toatp aceska mai
adăugăm
două
fragmente de spadă, difl'rite: precum 'ii un fragment dl' la un vîrf de lance cu
nen·ură mediană.
Atragem atenţia

că
cle:Jo?itul de bronzuri de la Gio<;eni
a fost dPscoperit în poziţiP secundară.
Terasa înaltă a Siretului mijlociu, care altădată adăpostea
depozitul,
poate
~i
a'iezarea
respectivă,
dato!'i~ă
miscărilor
gravitationale, c!ar
si · alunecărilor de · teren, s-a
~lesprins dC' la locul
ei
c!e-;-i
lungul anilor, iar fruntea terasei(?) s(' află în
prezPnt cci
cca. 50-GO m mai jos, în apropierea
locuinţei
cetăţeanului
mai sus
menţionat, la cca. 20
m de ~oseaua comunală Ta!T.<l•;i
-Răcătău.

Depozitul
dP obiecte
ele la
Gioseni,
prin
analogiile
ele
pe teritoriul
României,
precum 'ii
cu altele din
centrul
Europei
se datează în.
Hall~tattul timpuriu.

BRONZURI AFLATE îN COLECŢIILE MUZEELOR
DIN JUD. HARGHITA
Viorica

. Lucrarea î~i propune s.o'i prezinte
obie::tcle de bronz clescopPrite
pe teritoriul
judeţului,
aflate
fie în
colecţiile

138

Şoiom

noastre, fie în altă parte,
cum ~i pe cf'!e provenite
al~e
colecţii şi
ajunse la
în mod
mai mult
sau

predin
noi
mai

puţin
fortuit. O
bună
parte
din aceste piese fiind deja publicate,
studiul de
faţă
se
structurează astfel:
ClJ De!Jm:ite şi pil•se cunoscute;
b) Piese inedite;
c) Rl-pPrtoriul localităţilor din
jud. Harghita în care s-au descoperit obiecte de bronz.
Informaţiile pe care le
deţinem în legătură
cu
modul
de
descoperire şi
µrovenien\a
exactă a
fiecărei
piese
sînt, din păcate, în bună parte foarte !>Umare.
M1joritatea
au fost dl';.coperite întîmplă
tor.
Unele provin din
colecţii mai vechi
(colecţia
Liceului catolic din Miercurea Ciuc;
colectia liceului reformat din
Odorheiu! SecuiL•sc etc.), altele
.:rn fost împrumutate cu mulţi
.llli în urmă din colecţiile• mu7.el"lor din Tîrgu-Mure':', Sfîntu GJworgi1e
'ii Bra~o,·
fără
:1 se
con.semna,
nici într-un
caz nici in altul, Jocul şi mod•1l de d~scop~rire.
încadrarea
cronologică
;,-a
realizat, în general,
pe
baza

analogiilor,
piesele
prezentate de noi datînd
din epoci
contemporane marilor depozite
de bronzuri
bine
cunoscute
din
Transilvania.
Prin multitudinea şi varietatea lor, ele se răspîndesc pe o perioadă
îndelungată
de timp, începînd
din neolitic
prin descoperirile
de la Mugeni,
Ciuc-sîngeorgiu
Sîndominic si
Gheorgheni (aşezări de ti1) Ariuşd) şi pînă
în
Hallstattul mijlociu 'ii tîrziu
prin descoperirile de la
Porumbenii Mari. Sînsimion şi
Sîncrăieni.

Numărul mare al
obiectelor
de bronz
provenite de pe teritoriul jud. Harghita, în concordanţă
cu cel
al aşezărilor
de epoca
bronzului
şi prima
vîrs.tă a fierului, dovedesc
o
locuire intl'n"ă şi prosperă şi,
credem, chiar o exploatare şi
utilizare a minereurilor cuprifere existente în
zona
Băla
nului. Sperăm ca analizelP de
probe de cupru antic 'ii actual să ne sprijine în supoziţiile
noastre.

NOI MATERIALE APARŢININD HALLSTATT-ULUI
TRACIC TIMPURIU DE TIP CORLATENI-CHIŞINAU
OCTAVIAN LIVIU ŞOV AN EMIL MOSCALU

La Mihălă•ieni (jud. Botoşani),
s-a sănat integral una din cele
mai mari necropole aparţinînd
culturii Cerneahov_Sîntana
de
l\Ii.1reş din secolul IV după Cristos formală clin 520 ele morminte
ele incinernţie şi de inhumaţie.
in perimetrul acestei necropole
s-a gâsit şi ceramică hallstatti-

ană

tracică timpurie într-o cantitate redusă. Nu s-a găsit nici
o locuinţă, - bordei sau groa_
pă, ceramica aflîndu-se în strat,
care a fost de cele mai multe
ori ră\"{tşit de gropile mormintelor.
Această situaţie ne convinge că
aşezarea tracică hallstattiană se
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află în imediata apropiere a perimetrului necropolei care a afectat numai periferia
acestei
aşezări. Ceramica se împarte în
d.o~ă categorii: de uz comun şi
fma. Cea de uz comun
este
!~erată din pastă brună poroasă
ŞI este reprezentată de tipul III
al ceramicei traco-getice, ornamentată cu brîu alveolar între_
rupt de patru butoni şi de vase
de . tip 'IV, ornamentate cu şi
ruri de alveole adîncite întrerupte de butoni (E. Moscalu Cernmica traco-getică, 1983). A'ceste
'ipuri sînt comune tuturor aspectelor culturale tracice hallstatiene timpurii, din aria nord
:;i sud tracică: Gava_Holvhradv
nabadag-Longoza, Insula Banului
>i Pşenicevo din sudul munţilor
Balcani.
Ceramica fină este
lucrată
din pastă neagră cu luciu metalic şi este reprezentată de vase
bitronconice din tipul 'I al ceran:iicei traco-getice (urne protovllanov1ene) ornamentate
cu
caneluri orizontale pe gît, ceşti
cu toarta supraînălţată şi umbo pe fun.d. Acestea există şi la
Mediaş în Transilvania, ca
şi
la Chitila la Bucureşti.
Sînt bine reprezentate şi stră
chinile de tip turban cu marginea răsfrîntă spre interior. Ele
sfnt ornamentate cu
caneluri
orizontale şi pdralele pe partea
exterioară. în cultura Babadag
aceas'ă categorie nu este prezentă, pentru că străchinile de aici
sînt ornamentate pe
marginea
superioară cu caneluri
oblice.
.Străchinile de acest tip, cu caneluri oblice, fac carieră şi în
cultura Basarabi din
secolele
VIII-VII î.e.n. In cultura Basarabi canelurile nu sînt
de
acelaşi tip cu cele din
cultura
Babadag.
în nordul Moldovei nu se cunosc aşezări şi necropole aparţi
nînd culturii Bas:irabi, dar
în
zona corespunzătoare a Basara_
biei avem necropola de Ia Soldăneşti şi nite cîteva puncte cu
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materiale ele tip
Basarabi. ln
Moldova cele mai nordice puncte
cu materiale de tip
Basarabi
există la Poiana (jud. Galaţi) şi
lepureni (jud. Vaslui).
Mate1·ialul ceramic de la ~Ii
hălăşeni aparţine
Hallstattului
tracic timpuriu de tip Corlăteni
Chişinău.

Aşezări

aparţinînd

acestui aspect cultural se
mai
cunosc în judeţul Botoşani
la
Corlăteni, din săpăturile conduse
de Icn Nes tor între anii 19491951, la Cotul Miculintii ca
~i
în alte puncte. În af;iră
de
,işezarea de la Corlăteni, care a
1ivrat puţin material, nu a m,1i
fost cercetată o altă aşezare de
acest tip nici în judeţul Botoşani şi nici în Moldova.
Du1x~
harta publicată de A. I. Meliukova sînt cunoscute 39 de aşe
zări de tip Corlăteni Chişinău
în spaţiul dintre Siret şi
Nistru.
Prof. D. Berciu a datat în 19G5
aspectul cultural ele tip Chi~i
nău-Corl<iteni începîncl cu Hallstattul A'. N. Borofca îl datează la
sfîrşitul Hallstattului A,,
pînă în Hallstattul B=I ca şi A.~.
Meliukova. A Laszlo datează începutul aspectului cultural ele
tip Corlăteni-Chi~inău pe b:1;'a
unui <'C de bronz cu cap biconic,
găsit în
necropola de la Vaslui
in Ha A• iar evoluţia sa între Ha
A,-B„.
La Grăniceşti (jud.
Suceava)
s_au găsit vase din specia ,,Bukelkeramic" care are drept caracter:stică
mameloane împinse
rlin interior ornamentate cu cam•luri. Acestea sînt forme ceramice comune culturii
GavaHol:vhrad:v şi Babadag-Pşenice•·o
rare ajun!! pînă la Troia VII :9 2
in Asia Mic:'i.
GruP'l
Holvhradv a culturii
Gava~HolyhracI°.v oct1pă
zonele
Prutului şi Nistrului superior în
regiunile Cernăuţi,
Suceava,
Ternopol şi
Ivano-Frankovsk.
Dr. A. U1szl6 a distins la Gră
nicef)ti (jud. Suceava) o ga1pă
aparte numit<l Gnlniceşti, dar

care este legată de cultura tracică Gava-Holyhrady. în Moldova ele sud ~i centrală au fost
definite grupele
hailstal ticne
tracice timpurii de tip Tămăuani
şi Cozia.

Materialele aparţinînd aspectului cultural tracic timpuriu ele
tip CcrlătenLChişimht de la Mihălăşeni aduc o bună contribuţie
la cunoaşterea Hallstattului în
aceastf! regiune nordică
atît
de puţin cercetată.

NOI DESCOPERIRI HALLSTATTIENE PE
TERITORIUL JUDEŢULUI ARAD
EUGEN

. Cu ocazia cercetcirilor perîeghe
t1ce efectuate în judeţul .-\rad
alături de materiale aparţinîncl
~1 a!tor epoci şi perioade istorice,
au !ost descoperite şi salvate materiale - în special ceramică atribuite primei epoci a fierului.
Aceste materiale, inedite,
nu
prea numeroase, descoperite în
conditii stratigrafice
neclare
completează repertoriul arheo~
logic al judeţului, aruncînd
o
lumină favorabilă asupra unor
perioade istorice sau zone mai
puţin cercetate din judeţ.
Prezent{im, în ordine alfabetică, localităţile de unde provin
aceste descoperiri.
Arad (municipiu)
a) Piaţa Avram Iancu: Ma_
terialul ceramic salvat cu ocazia îngropării unor
conducte
(în special buze de străchini fa_
ţetate oblic) indică se pare
o
aşezare deschisă aparţinînd
penoadei HaB.
b) Cartier Grădi~te·
Alături
ele un bogat materlal neolitic
Criş, descoperit în cartierul Gră
cli~_te, str. Voievod Moga,
au
apa rut
fragmente
ceramice
brune, uniform arse, unele decorate cu brîu crestat, oblic, care
pot fi încadrate în HaC.
Pro_
babîl este \'Orba
de o aşezare
deschisă.

D.

PADUREA:SU

c) Arad - liotei Parc:
Cu
ocazia săpării fundaţiei hotelu1ui Parc, situat chiar pe malul
Mureşului, au apărut fragmente
ceramice de culoare
neagră,
mate la exterior, brune în interior, care pot fi încadrate în
HaB. Probabil este o
a~ezare
deschisă.

d) Arad - Uzina de Apă: în
apropierea Uzinei ele apă, situaHi la nord-est de municipiu, ele
pc teritoriul tell-ului eneolitic
au fost salvate fragmente cera_
mice aparţinînd unor castroane,
precum şi vase ornamentate cu
caneluri oblice (străchini-turban)
pe care le clatcim în HaB2-B3.
Chesin!-J\1ovil.1 Iluneă:
In
partea ele sud-est a satului, !a
baza unei
movile (naturale?),
fragmentele ceramice, după pastă,
forme şi citeva toarte, indid1 o
locuire hallstattiană (H:1B3-C?i.
Corbcşti Pîrîul Filimoncşti:
Urmele materiale de~ccperite în
albia pîriului indică o aşezare
deschis{1, atribuită pe baza materialului ceramic , (castroane
urne decorate cu grupuri ele caneluri sub formă de arcade), pe_
rioadei ele sfîrşit a Hallstattului
timpuriu (HaB2-BJ).
Fclnac - „La Tăietură": Materialul ceramic descoperit
în
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malul
Mureşului indică o aşe
zare hallstattiană deschisă. Au
fost recuperate părţi din vase
brun-negricioase, cu luciu metalic, decorate cu caneluri oblice,
care pot fi încadrate în HaB3. I
Ncudorf - Pîrîul Roşia: Unele materiale descoperite dove_
desc o locuire destul de intensă
în interiorul fortificaţiei,
precum ~i în zona imediat apropiată.
Ceramica, prin forme, pastă şi
ornamente, poate fi
atribuită
culturii Basarabi. Au mai fost
descoperite: o unealtă
(cuţit
curb) şi o armă (vîrf de lance),
ambele
din fier.
Pecica - Porgaci: în aşezarea
eneolitică fortificată, s-au descoperit şi fragmente ceramice, împreună cu deşeuri de
turnare
de la piese de bronz pe
baza
cărora locuirea poate fi
încadrată
în HaB.

Zăbr :ni La Suiş: De
pe
tentonul incintei
fortificate,
semnalată de noi anterior, s-au
cul-=.s fragmente ceramice atipice
care după pastă sint hallstattiene.
Majoritatea punctelor mentionate sint n-;ezări deschise; · la
Neudorf şi Zăbrani nu excludem
prezenţa unor aşezări fortificate
sau fortificaţii de refugiu.
La
Pecica - Forgaci nu este exclusă
reamenajarea vechiului ş:•nt
eneolitic, iar Chesint - Movila
Huncă (care pare a ·fi înconjurată. parţial de un şanţ) putea
oferi un adăpost în caz de primejdii.
O clariîicare a
numeroase
probleme legate de semnalari?a
acestor vestigii, va rezulta după
efectuarea unor s<i.pături
în
zonă.

NOI MATERIALE APARŢININD ASPECTULUI
CULTURAL DE TIP CIUMBRUD DIN
TRANSILVANIA SECOLELOR VI -V l.E.N.
EMIL MOSCALU

în anul HJ59 prof. Ion Nestor
dr. Eugenia Zaharia au
re_
cuperat de la Bratei (jud. Sibiu) un mormint de inhumaţie,
descoperit întimpl<i.tor, care avea
ca inventar un vas bilronconic
de tip 'I/d, o cea!':'că cu
buton
pe m1ner ele tip XIX/d şi
un
akinakes. Mulţumim
doamnei
dr. Eugenia Zaharia pentru cedarea spre publicarea a acestor
materiale. i
Dr. Iuliu Paul a pubiicat
6
v~·.se, provenind dintr-o descoperire întimplătoare, făcută la
Crăciunelul de Jos (jud.
Sibiu).
Descoperirea este formată dintrşi
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un vas bitronconic de tip
I/d,
un n1s bitronconic neornamentat de tip I /h, două ceşti
de
tip XIX/c clin care una
are
fundul ornamentat, două, stră
chini ele tip XI/a, care au
'-1
butoni sub marginea superioar[t
(E. Moscalu, Ccr.~mica tracogctică, Bucureşti, 1983).
Una
r!:n .~tr~khini arc marginea extcr:onr:~ orn:tmentată cu
caneluri
obi ice, care ne asiguni. perpetu_
area formei şi ornamentului din
cultura Basarabi. Cultura
Basarabi acoperă în secolele VII!VU i.e.n. zona Mure~ului şi a
Th1c1\·clor.

Mormîntul de la Bratei, care
douf1 vase şi descoperirea de ln Crăciunelul de Jos, ne
asigură şi de această dată că în
aspectul cultural de tip Ciumbrud din Transilvania secolelor
VI-V i.e.n. ceramica este locală
getică timpurie şi nu
scitică.
Nici de~coperirile de aici
nu
sprijină
atribuirea aspectului
cultural de tip Ciumbrud sciţi
lor. Aşteptăm argumentele
lui
Valentin Vasiliev, care să sprijine afirmaţia că denumirea de
aspect cultural de tip Ciumbrud
este improprie.
.\utorii care au atribuit aspectul
cultural tip Ciumbrud
sciţilor
n-au ţinut seama de faptul c<\
ceramica din necropolele
de
acest tip din Transilvania este
în proporţie de 99,99a" getică
timpurie şi nu scitică.
Nici necropolele de la Mărişelu
şi Budeni-Fînaţe (jud. Bistriţa
Năsăud) publicate de
George
:\iarinescu nu conţin altceva <lecit ceramica getică
timpurie.
Prcf. Olga Necrasov arată
că
din cele 23 de morminte cercetate de la Ciumbrud, 12 au fo~t
an:1li;mte clin punct de vedere
;\~tropologic. Nici unul din ele
nu au tangenţe cu seriile scitice
din Ucrania. Iată că, în acest
fpl, nici datele antropologice nu
susţin atribuirea aspectului cultural de tip Ciumbrud
din
Transilvania sciţilor. Prin urmare, ceramica din acest
aspect
cultural nu aparţine sciţilor, ci
geţilor timpurii, iar tipul <mtroconţine

pologic este local. Nu ne
ră
mîne să discutăm despre sciti
în Transilvania. decît pe baza
unor piese de metal de tip ră_
săritean, din care multe
sint
produse greceşti. Dăm ca exemplu hidria de bronz de la Artand
din vestul Ungariei care
este
produsă la Sparta. Diadema
de
dur de la Artand este, de asemenea ,un produs grecesc.
V. Vasiliev ne-a reproşat, întrun articol publicat în AMN clin
19112, că mormintele ele înhuma_
ţ.ie de la Săule~ti-Simeria sint
prefeudale şi nu tracice hallstattiene. intre timp, Zoia Kalmar a
publicat două morminte
tracice de inhumatie de la
Baciu
(jud. Cluj) Hal.lstatt B, iar Egon
Dorner publicase mai înainte un
mormînt
hallstattian de
inhumatie din cetatea de la Sin_
tan'l-Arad. ln aceste condiţii nici
ritul inhumatiei nu este adus în
Transilvania ·de sciţi ,ci are ascendenţe locale.
Am arătat că este dificil
să
identificăm rîul Maris din
Herodot I, 48 cu Mureşul. Heroclot
spune că rîul Maris se varsă în
Dunăre. Or,Mureşul
se Yarsă
în Tisa, nu în Dunăre. O altă
identificare fantezistă este cea
a rîului Pvretos, menţionat de
Heroclot, cu Prutul. Nu s-a ştiut
că forma Prut este o denumire
slavă, apărută foarte probabil
după secolul VI e.n., cind sJm·ii
vin în Dacia post romană. Prut
inseamn{1 în limba rusă şi ucrainearni: vargă, nuia.
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ANTICHITATEA DACICA IN VIZIUNEA
UMANISMULUI IN SEC. XVII-LEA DIN
'.fRANSILVANIA
DORU RADOSA V

Umani<;mul secolului al XVIIl"a din Trano;ilvania, este o epocă de intens efort cultural pe
linia unui program care viza,
m:1i tîrziu decît renaşterea
şi
1 1111 \11 i~m1tl clasic din
secolele
antec-l'Clentc, datorită unor condiţii istorice specifice laicizarea !?i na'ionalizarea limbii si
literaturii culte, sio;lem eclucat:onal
m:1i !arg ca şi c:mţinut.
erudiţie şi spirit critic, reconsiderarea
an~ichităţii casice
şi
în cazul de faţă al antichitătii
cle1·:ice Ao;;ezarea cu pregnantă ·a
imaginii vechii Dacii, în· cir_
c" i tul cultural umanist trano;il.„,·,nean, se face datorită
voc •\iei spiritului critic şi erudit
"·! cărturarului care se
dorea
b:nr· informat originilor,
prin
core 1 '~~·na <?C"eo;tor origini h statu• u' intelectualului
umanist
;\~tfel, încît recurenta la
valorile i<;torice ale Daciei, potenţea
zj o genealogie a nobleţei istorice.
E'(istil,
în acest secol
al
XVII-iea precum şi în primele
decenii al<.> relui
următor,
o
întreagtl biblio 1edi de
scrieri
privind opera veche tn•nsi!VlinP<in<\, în care Dacia ocuµC1 un
loc eminent, semnate ele umani~ti români, m:1ghi<P"i, sasi: Mihail Halici. L.
ToDf.wltinus,
Stephrinuo; Zamosiu<;, Vnlentinu<;
Franck Y'ln )-'r:rnckrr.<;tc•in.
I.
F. Altdrc!fus. F_ F'asschim:. Andreas Huzsti. Saumel Kiileseri.
Ioanus L:-1zarus e~c- Umani-;tul
rr1mân Mihail Halici,
;mtorul
primPi oele în limbR
română,
e~tP inten~ preocup:1t de origini le <;;ile clin '1mic-hitatea dacică ~i romană (el însu~i „e denu_
mc:itc Rumens Apollo poet

rn71ân). închin:\

Transilvaniei,
un
poem,
n\m<s în nnnuscr'.o;. în
limba
latină, de 38 ele strofe în care
plorifici'1 virtuţile
„Daciei inrlepC1rtate si mult
admirate".
Dacia rămâne pentru el un epitaf al unei genealogii virtuoase,
genealogie care va constitui
în
secolul urm<Hor iluminist, argument de prim ordin în susţine
rea dreptului istoric al poporului român din Transilvania.
Interesul pentru
activitatea
dacică s-a manifestat şi
în domeniul istoriografiei. Astfel, la
1603 cronicarul umanist
Stephanus Zamosius face o descriere amănunţită a urmelor arheologice
de la Vipia TraiRnă
capital<i Dflciei Romane, această lucr;1re fiind printre primele clin domeniul istoriografic
cwc r0st ituie şi intPr:rea7:~
în
sfera interesului cultural im;1gi_
nec\ concrf:'tă a •;pchii
Dacii.
Amintim, ele asemenea, lucrarea
t1rn<1ni,tului sas Gheorg Soterius
„Histcri<1 Daciae
Antir1u:w"
(ls'.:oria Daciei Antice). o lucrare de m:ire exigenţă îa folosirP:1 i7\'0:irclor, exemplară prin
met(•da de elc1borare a in.strumentE>lor ele ltYru folosite:
lexicoane,
cronologii, biblioP,rafii
etc. Acela~i lucru S'O'
po:1t''
snune si desnrP lucrările
lui
Franciscu<, F;1sr·hing
„Vetu„
D::icia" (Dari<1 Veche) ~i „Nava
Daci.i" (Noua D;1ciP),
lucrare;1
umanistului Samuel
Koleseri
,. \ur:1~~:-.-a romc~na dacica"\ .:\nre;•s Huszti „Dacia
Medite•·:1nea". m·ecum •;i /\.rlreas
'Tlv:1
„Ortum et Pror,ro;o;um Vari:>rum
in Dacia Gentium .. _"
(Na~k
rea şi evoluţia variatelor neapămîntului

străbun,
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muri clin Dacia) în care apartenenţa etnică a locuitorilor Transilvaniei nu este abordată ca o
problemă a unui
„Statu-quo"
istoric ci ca o raportare la un
spaţiu originar acela al Daciei
care pste aşadar un punct
de
plecare al devenirii istorice pe
baza Cfireia se poate face
detaşarea necesară privind vechimea antică a locuitorilor
din
Transilvania.
Pe de altă parte, Dacia
ca
~paţi u a 1 unei istorii venera bile
-~ste foarte frPc\'ent amintită la
nivelul expresiei culte.
Astfel
„Musa Dacica" a inspirat acti_
,·itatea umanistului
Joannes
Crisoinus. colaborator al renumitufui profesor Bisterfeld de la
Colegiul din . \iud. ln cazul re-

numitului tipograf l'liicolaus Totialusi de la sfirşitul sec. XVII
.~i începutul -.ec. XVIII, pămîn
tul Daciei, după cum arată el, a
fost o adevărată „Alma Mater"
un perimetru funciar al literelor şi tiparului. Restituirea
în
programele culturale ale umanismului Transilv<inean clin sec.
XVI!-lea a antichitătii Dacice
va contribui la fertili.zarea dovezilor de vechime şi continuitate a popul<Jţiei române
din
Transilvania, dovezi intens folosite de mişr.<1rea pentru drep1 uri rn1ţionale din
secolul
al
XVIII-iea şi de
operele
de
istorie militant[1 elaborate
de
corifeii Şcolii Ardelene.

STRUCTURA

ŞI

STATUL DAC.
ORGANIZARE

IOAN GLODARJU

Se trec în re\'istă
structura
economiei şi a societăţii Daciei
preromane, implicit relaţiile cu
autoritatea centrală, precum şi
implicarea acesteia din urmă în
producţia efectivă. ln continuare
sînt relevate sursele scrise referitoare la organizarea şi instituţiile
statului dac pentru pe_
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rioadele lui Rurebista ,a urma~ilor săi şi pentru cea a
lui
Decebal cinel informaţiile
sînt
mai numeroase. Pe
baza tuturor acestora se formulează ccncl uzii le care se degajă privitoare la statul clac şi la instituţiile
sale.

GETO -

DACU IN ISTORIOGRAFIA SOVIETICA
TUDOR ARNAUT

Prin investigaţiile arheologice
din anii postbelici,
arheologii
sovietici au obţinut posibilitatea
tratării multiplelor aspecte
ce
ţin de cultura materială a civilizaţiei geto-dacice Ia est
de
Prut. Întrebarea despre apartenenţa etnică a triburilor
ce
populau acest teritoriu s-a impus chiar de la început
prin
cercetarea cetiitilor de Ia Butu_
ceni, Saharna ·Mare şi
Mică,
Mateuţi,
Rudi şi a.
Meritul de a pune Ia îndoială
originea sciticii a culturii materiale din a doua jumătate a mi~eniului I i.e.n. îl datorăm A.I.
:\Ieliucova. G.B. Feodorov
se
pronunţă mai clar în favoarea
..:ulturii getice.
Supunînd unei analize
profunde aşa numitele monumente
scitice în ceia ce priveşte
siuaţia lor topografică, A.'I.
Meliucova ajunge la concluzia conform căreia tracii populau numai regiunea ele silvcstepă dintre rîurile Prut si Nistru. Frontiera etnid1 dintre geţi şi sciţi
in vremea lui Herodot
atingea
stepa de la nord de gurile Dunării, iar către secolele !V-III
l.e.n. trece pe fluviul Nistru.
Susţinind în linii mari
această idee nu putem fi
de
acord cu teza că prezenţa tracilor în spaţiul dintre
Nistru
şi Dunăre este atestată doar din
a doua jumătate a secolului IV
i.e.n.
în referirile sale,
l.
Niculiţă afirmă, că în perioada
sec. VII-V i.e.n., în staţiunile
situate Ia răsărit de Nistru cit
şi în oraşele greceşti de pe
litoralul mării Negre, Olbia
şi
Tiras, se întilnesc vestigii arheolcgice, inclusiv ceramică, ce
ne dovedeşte existenţa popula_
ţiei tracice în această regiune.

situaţia
social-politică
a
sînt o altă direcţie

Problemele legate de
economică

şi

geto-dacilor
de care s-a ocupat istoriografia
sovietică. Pînă nu demult,
in
literatura din ţară predomina o
singură
părere,
expusă
înc{1
prin anii 50 de T. D. Zlatkov~kaia, susţinută şi de I.T. Krug_
likova, G.B. Feodorov, L.L. PoJevoi. Conform opiniei lor, societatea getică din ultimile Yeacuri ale mileniului I î.e.n.
se
afla încă la etapa comunei primitive. Geţii foloseau pămîn_
turile în obşte şi doar prin cucerirea romană are loc începutul
trecerii de la obştea gentilică la
cea teritorială .
După T.D. Zlatkovskaia,
triburile geto-dacice se consolidează
în uniuni tribale doar sub
domnia dinastului
Dromichele.
Această perioadă
corespunde
democraţiei militare, care a ţinut
pînă
la cucerirea Daciei
ele
romani. A. I. Meliukova sustine
opinia conform căreia cam.pa_
niei lui Al. Macedon din
anul
335 î.e.n. i se opune o uniune de
triburi getice. G.B. Feodorov, L.L.
Polevoi,
T.D- Blavatskaia văd
în forţa ce se opune lui Ateas o
uniune de triburi getice în fnintea căreia se afla un „rex Istrianorum".

Nu persistă o concluzie unică
asupra localizării ,în
primul
rinei, a uniunii tribale de
sub
conducerea lui Dromichete. A. I.
Meliukova e ele părere
că
erau cuprinse şi regiunile
de
sil vostepă din spaţiul
riu rilor
Nistru şi Siret.
Făcind referiri
la informaţ.iile lui Strabo
~i
descoperirile arheologice,
T.D.
Zlatkovskaia şi L.L. Polevoi includ regiunea ele stepă în componenţa acestei uniuni. I. Nicu_
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liţă susţine că „regatul" includea în sine teritoriile Bugeacului, Moldova de sud şi o parte
din nord-estul Munteniei.
Prezenţa diferitor puncte
de
vedere se datoreşte pe de
o
parte
cercetării insuficiente a
monumentelor şi izvoarelor antice, pe de
altă parte, tratării
tedenţioase a problemelor contin.1i tăţii geto-dacilor în Moldova
şi mai cu seamă a statalităţii

acestora în timpul lui Burebista
Decebal. Nu şi-au găsit reflectarea cuvenită problemele legate
ele procesele concrete ce au con-tri buit la consolidarea tracilor
de nord, apariţia geţilor şi dacilor. Rămîne ne rezol vată pro_
blema continuităţii şi a
componentei tracice locale în etnogeneza românilor de la răsărit
de Prut.
şi

ITINERAR TRACO-GETO-DACIC TN CIVILIZATIA
NORD-VESTULUI ROMANESC
Vasile Veti~anu

literatura
ele specialitate,
lumea
traco-dacă,
numai referiri
spo1·aclice la o serie de cercetări
colul
nostru, a căror
valoare
constă în
faptul că
punctează
momentele
distincte
ale
vechimii civilizatiei nord-vestului românesc.
·
În sensul de mai sus, un merit
constant
îl au
lucrările
clin secolul trecut şi din selui
Victor
Russu,
îndeosebi
lucrarea sa:
Dacia Porolissensis cu distinctă
privire Ja
Silvania (1889), apoi
exegezezele lui Emil Lobonţiu, legate de descoperirile
arheologice de Pe Măgura Şimlclului,
în
fine,
monografia
satului
Zainoc, înlocmită dl'
către Ioan Buteanu - Bere2mul, şi pub!ic.:tă în
perioadele dintre cele două
războaie
mondialt'.
Esenţial
ni se pare faptul că
există o
continuitate de preocupări la autorii de mai sus, iar
În

legată de
s-au făcut
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lor pot fi considerate temeiuri pentru un itinerar traco-geto-dac în civilizatia
nord-vestului românesc.
Pe dc altă parte, în acest itinera r
traco-geto-dacic sint puse în Pvidenţă argumentele arheologice
si
cultural-istorice
care defines~
civilizaţia nordvestului
românesc, cum ar fi
cetatea
Dacidava, apoi
construcţiile
în lemn, lucrul pă
mîntului, cărora li se adaugă
valorile perpetuate în sistemul
spirituale, în ritualuri,
creaţiei
obiceiuri străvechi.
datini ~i
Dcasemenea, în comunicare
este
subliniat faptul că
pornind de la datele pe care ni
le oferă
exegezele
autorilor
de mai sus,
într-un
context
istoric dat, se
poate
ajunge
la imaginea ele sinteză, despre
structurile şi
devenirile civili7.aţiei
nord-vestului românesc.
luc1·ările

MOTIVE FILOSOFICE TN SPIRITUALITATEA
GETO-DACA
Vasile VetiJanu

Există
numeroase motive fjlosofice în
spiritualitatl'a geto-dani, atestîncl vechimea acestei spiritualităţi în decursul
timpurilor şi exeg0zele îndreptate
asupra ei.
S-a
insistat
prea puţin în direcţia cunoaş
terii acestor
motive
filosofice şi în
relevarea
importantei
lor în contextul general
~11 gînclirii filosofice.
ln comunicare sînt urmări
te .cîteva din moti\·eJe filo~ofice proprii
spiri~ualităţii geto-dacice, marcînd originalitatea
acesteia ;;i dăinuirl'a ei pină
în zilele noastre. Autorul are
în wderc modalităţile spl'cifil'e de
manifestare
a acestor
motive filosofice în spiritualitatea geto-dacă, exprimate în:
a) relaţia
dintre om şi univers,
sustinut,-1 de un
cult al naturii,· cu rosturi
cognitive:
b)
relaţia dintre
întreg şi parte,
întemeiată pe o
\'iziune a totalităţii,
clesprinsii dintr-o în-

ţ<'le1wre
profundă a
de\'enirii
lucrurilor şi vieţii
umane: c)
ideea
„nemuririi
sufletului",
transpusă în
rdaţia
ex istentială ce
definestl' natura uma~ă, alături de · rezultatul
faptelor sale ;;i durata lor nepieritoare în timp.
Desigur,
moti\·ele
filosofice
ale spiritualităţi
geto-dace definesc un mod activ
<:<i peren
de gîndire, fiind susţinute de
atitudinea
umană
constructivă 0tică
fată de om si lume.
tn' plus, 'se arată în co;nunic;;re, acestP motive filosofice originare au
marcat. ulterior, un
mod specific,
atitudinal.
ele
raportare Ia existenţă
în genere, pe care-I întîlnim în marile crPaţii ale culturii populare române-:;li. Prin aceste motive
filosoficl' s-a putut defini
o linie de continuitate în cultura autohtonă, cu rl'flexe permanente
într-un mod de a fi
-:;i a înţelpge lumea.

CONTINUITATEA ONOMASTICII TRACO-DACICE,
PRINCIPII ŞI SUGESTII DE ABORDARE
Adrian Poruciuc

Problema continuităţii
tracodacin• s-a pus pînă acum mai
ales cu pri\'ire la
persistenţa
etnoculturală (abordată, clin pii-

cale, prea adesea dintr-un punct
clP vedere mcti degrabă p;·:triotico-sentimental clecît ';>tiinţific)
şi la mo~tenirile de ,·ocabular
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comun. S-au făcut şi analize ale
toponomiei,
sprijinite pe atestări antice sau pe reconstrucţii
indoPuropene (Ivănescu, Vraciu,
Poghirc), dar într-o măsură insuficientă. in general s-au preferat interpretări etimologice ale denumirilor antiee
(Tomaschek, Decev, Georgiev,
Russu,
etc.), avîndu-se prea puţin în
vedere posibilităţile de
perpetu;1re a materialului paleobalcanic în limbile actuale. Lingvistica românească a făcut destule preluări necritice ale unor
păreri impuse de autorit~iţile mai
vechi (mai ales externe).
Avînd în vedere situaţia nesatisfăcătoare schiţată mai sus, sugerăm următoarele principii şi
direcţii de cercetare în domeniul menţionat in titlu:
1. Reluarea şi verificarea (în
lumina unor constatări mai recPn le) a tuturor interpretărilor
etimologice propuse şi impuse în
trPcutul mai îndepărtat sau mai
apropiat (dl' la Miklosich
b
Reichenkron şi Georgiev) în domeniul în discuţie.
2. Studierea atentă (din punct
clP vedere fonologic, grafic
şi
lexical-sPmantic) a
atestărilor
balcanice posibil legate de onoma~tica actuală.

:i. Valorificarea şi popularizarea cercetărilor şi propunerilor
românesti într-adevăr
valoroa~e (ele ia Haşdeu la Ru~su
şi
Po~hirc).

Un studiu româno-,1lbanez
nu numai
asupra
vocabularului comun, ci şi
a
fondului onomastic clin cele două
limbi.
3. 'finindu-se permanent seama de cele mai plauzibile concluzii istorico-arheologice (printre care se rem:1rcă celC' ce indică importante impulsuri
cultural-demografice dinspre Orient
la dh·erse momenk pre şi protoi~lorice), se cuvine studiat fon.t.

si~lPmatic,
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du! onomastic paleobalcanic şi
în legătură cu atestările
hitito-luviene (avute în vederP şi de
Georgiev), hattice şi
semitice
vechi, precum şi cu posibilele
perpPtuări în limbile
actuale
(turcă, semitică) ale Orientului
Apropiat. Se pot detecta legături
şi întrP Balcani şi mediul nordpontic vechi (scito-sarmatic.).
G. Un studiu amănunţit al „ră
măşiţelor tracice" adunate
de
monumentala carte a lui Dece\'.
i. Cercetarea atentă a
unor
dicţionare etimologice ale limbilor vecine (ele exemplu Vasmer), unde sînt incluse şi
interpretate (deseori greşit, cu sau
fără intenţie) unele cuvinte
şi
nume româneşti ce este posibil
să provină din substrat.
8. Detectarea în fondu! onomastic al limbilor vecine nu
doar a unor posibile sau evidenk împrumuturi din română, ci
şi a unor înrudiri la nivel
de
substrat; nu se ştiu, de exemplu, prPa multP lucruri despre
elementele de substrat panonic
perpetuate în maghiara act1:1ală.
9. Studierea în amănunt a materialului şi interpretărilor etimologice' din foarte influPntele
lucrări de onomastică
românea~cii. ale lui I. Iordan, care
a
exagerat mult atit în susţinerea
provenipnţei unor hume proprii
din apelative
şi
hipocoristice
recente, cit şi în indicarea unor
împrumuturi masiVP din limbile
vecine (mai ales din
bulgară).
Bogatele trimiteri ale lui Iorda~ se pot însă valorifica
pe
linia demonstrării existenţei unui fond panbalcanic bazat mai
ales pe comunitate de substrat.
10. Ca orice material de substrat paleobalcanic, onomastica
românească
pentru
care se
poate
propune
origine :raco-dacică
trebuie
pusa
în
legătură
atît
cu
concluziile ctle
mai
bine
inte-

meiate din domeniul prcgrecesc,
ci~ 'ii cu cele din domeniile iliric
')i baito-sLlvic.
11. Studiul ono•1rnsticii aro~nâ
ne (întreprinse în prezent mai
sistematic doar de N. Saram:md'J) trebuie îăcut atît
sC'i:ur:::it,
cit 'ii în legătură cu mate~i'llul
daco-român, :ilbanez 'ii general
balcanic; arcmâna se poate dovedi mai cnnsen·atoare deci: daco-romfrn:1 în domeniul onomasti::ii arhc1ict'.
12. Ca metodologie, se po:itt>
suger-i atît un sprijin pcrm2:1ent
pe Cl\Cl'l'irile lingyislicii istorice
~i aie paleolingvis:icii, cit :~i
o

aplicare consecventă a două metode care au dat întotdeauna rezultate pozitiYe:
Wiirter
und
Sacben si metoda
combinativă
(aplicată· cu succC's, mai ales în
studierea
e:ruscei). O Yizi unc
interdisciplinară este
indispensabilă.
Considerăm

că,
pentru
moment, lu:1rea în consideraţie a
acestor
sugC'stii de
studiu ar
putea produce o regioare constructivă în
ccrcearea onomasticii
tr:ico-dacice
<:>i a
ur.or
(foarte posibile) perpetuări
<:.'.C'
ei în limbile actuale.

CONSIDERFATll PRIVIND SEMNIFICATIA
'cuVTNTULUî „COM~TAI"

Nicolae Ursulescu
Mih.\Ji Vasilescu

Comunicarea
analizcaiii mai
întîi
părerile
expirmate
în
istoriografia română
şi străină
despre
categoria
socială .,cometai",
menţionată
de
DioCassius (LXVIII, 9, 1),
alături
de „pilleati", în
societatP:l clacic;i.
E ele remarcat, însă, că
nu ni s-au păstrat decît rezumate foarte
tîrzii ale cărţii fiB
din lucrarea lui
Dio Cassius,
astfel că există un dubiu asupra literei o pc care a folosit-o
cu ac!E'vărat autorul
antic: O
(omicron) sau
cu
(omega).
ln
cazu: unei eventuale utilizări a
lui cu,
sensul lui cometai este
acela de
„săteni"
kw;;;r,
sat), ceC'a ce ar fi mai în concordanţă
cu valoarea
~oei ală
a acestei noţiuni clecît dacă se

acceptă
forma
tualmente, cu o.

transmisii ac-

schimbare
Această eventuală
a lui cu în o este explicabilă
Astfel, aîn contextul istoric.
tît în
elină, cit şi în
latină
koµ·1r"::U ~i cornati aveau acelaşi
sens
de „pletoşii", în
timp
ce cuvîntul grecesc
kcuµ.'Yj
sat nu avea nici un
sens
în latină.
Homanii
dăduseră
de mult
numele ele „pletoşii"
(comati) celţilor, cu care se asemăna şi
majoritatPa populaţiPi
dacice. Nu trebuie uitat c<I
denumirile
categoriilor
sociale erau folosite chiar dP daci
~i e greu de crezut că ace~tia
1s1
dădeau ei
in~i~i
numele
de „pletoşi", care
este evident
mai mult o poreclă. Porecla se
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c!li, ele regulii, d<' călre un neam
străin altuia, dar nu
'ii-o da
singur neamul respt>ctiv.
Dio Cassills
Sl'l'il' la
mult
timp după
dispariţia
statului
daC', utilizind îndeosebi informaţiile din
opPra
bunicului
său,
Dion
Ch rysostomos (Getica),
dar în \Temea
sa
cometai nu mai
avPau
valoare
dl' clasii socială, mai a!Ps după dispariţia aristocraţiPi
dacice.
Este foarte
probabil
că,
intn' timp, pe baza
imaginilor
cil' pe Columnă, ca şi prin nunwro<;ii daci prin•:d,
adU')i
1:1
Homa, se făcuse apropierea intre clasa ţăr~mească 'ii
„pleto~i", incit s-a adoptat
forma sugerahi de aspectul fizic. Acest
lucru c cu atit mai
plauzibil,
cu cit 'ii în cazul aristocraţiei
n·chiul nunw ele
tarabostcs a
a fost înlocuit cu
pilleati „pilofori"),
sugerat tot dP aspectul Pxterior. Ct>i
doi termeni
(,.pleto')ii" şi „purtătorii dP pi!-

leum'')
sP refereau,
evident,
la parl<'a
superioară a capului
celor
două
categorii de daC'i
')i nicidecum la starea lor socialii.
Interesant e şi termenul de
capillati (=păro')ii),
pe
care
Irdanes (Getica, 71) îl atribuie
aceleiaşi
catPgorii a marii mase a poporului dac.
Probabil,
acei
scriitori
romani
c:1re
ştiau sl'nsul
iniţial al
cuvintului kcuµYjT<XL
(=săteni),
au
simtit
nPYoia să găsească
în
lati~ă sinonimul
capillati, cu
sensul
de păro.')ii, care se încetăţenisP în
con')tiinţd romanilor.
Ială motivele pentru car<'
ni
se pare mult mai logic 'ii
în
concordanţă cu
realitatea istorică de H da
cuvintului comctai
sensul
social de „săteni",
ceea ce poate fi pus ~i în leg[1tun-1 cu mult-discutata problemă a ob~tilor săte~ti în
socil'tdtN1 gPto-dacică.

„Ex invicta gente„ (Plinius, EPIST., 8, 4, 2).
DE LA UN TOPOS LITERAR LA IDEOLOGIA IMPERIALA
Liviu Franga

Scrisoarea lui Plinius către Caniniu" Hufus (Epist. 8, ~) a con"tituit în numeroase rinduri obiectul unei analize aparte', intrucît informaţiile pe care Ie ofe1«î reprezintă singura mărturie
1iterari1
contemporană cu e\·enimentul
i~toric
de maximă
importanţ{1 al epocii lui
Traian. cucPrirca definitivă a Daciei ~i transformarea ei în provincie romană. Plinius cel Tinăr îl îndeamnă pe
prietenul
s[1u, Caniniu„, "ă redacteze. în
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bună trildiţie rnman:î, un poem
de„pre războiul dacic (bcllum D:1cicum, fl.4,I)). Se impun, aici. două observaţii succinte: a)
după
cum rezultă din forma gramaticală adoptatiî, din perspectiva lui
Pliniu~. ca ele altfel din aceea a
general,
mentalităţii romane în
(vezi. in acest sPns,
utilizarea
iclentil'fl a "intagmei ca titlu al
unl'i altp opl're litE'rarc celebre,
~i anume comentariilP (de) bl'llo
Gallieo ale lui Capsar), a
fost

\"orba, în cazul evenimentelor din
Daci·i, de un ~.ingur război,-desfă
şur:it îns:i pe parcursul a două
campanii militare dacice; b) înc!~m:rnrile adresate de
Plinius
prietenului s~1u clez,·ăluie un mecanism literar foarte vechi la
Roma, o trwliţie literară constituită, prnbabil, din timpuri stră_
Yechi, clacă nu chi'Jr de la
origini h Hom:1: mă refer la redimensionarea evenimentelor istorice, reale, survenite pe scena
pc! itiC<i roman'\ externă, prin inregistr.uea Ier pe ele o parte în
textele primilor istoriografi, a_
nali)tii l:itini, pe de alta în creaţi 1 strict litera rit a unor poeţi ca
Nae\'ius s'.lU Ennius, poeţi
care
lncarc<i de semnificaţii etice şi
plasează într-o anumită perspectiY{: fi!osofică globală evenimentul
istoric brut.
Caninu<> Rufus urmează sfi se
in<;ereze, astfel, în această corn_
plexă şi ele ce nu am spune
- multistratificată traditie
literar istorică. Nu ştim dacă s-a
conformat sau nu îndemnurilor
lui Plinius',
întrucît ni
s-au
transmis numai aceste exhcrtaţii,
fări1 nici un răspuns (decelabil în
\'rea ;-iltă epistolă pliniană), şi·
nici o altă insistenţă în
acest
sens, suplimentară, datorată ex_
peditorului.
Dar nu acesta cred că este asp2ctu! esenţial, pe care doresc să-l
aduc în discutie. De asemenea.
nici conţinutul· poemului
epic
(de factură probabil
analistică,
nrieviano-enniană şi 1 sau
Juca_
niană) care urma să nareze
un
astfC'l de b<'llum Dacicum. Analiza complexă a
profesorului
Eugen Cizek, analiză realizată în
ITI''i multe rîncluri' şi aborclînd,
pe baza unei investigaţii
·;aste
(li tera r-i<>toriografice, epigraf ice,
numismaticf', arheologice
etc.)
semnificnţiile ele ansnmblu,
nu
mai puţin conotaţiile,
adeseori
foarte nuanţate, perceptibile în
!extul plinian de foţii (cu 'efe_
rinţe, dC'~igur, şi Lt
alte texte
ale acc!uiaşi autor, în
p;·imul

rinei Traiani PHnC';!)'ri!:'us) consider c{1 epuizează, prnctic.
<in:-;cim!Jlul po<;i bi! iti1ţilor
mc1jore
de interpretare. Ceea ce nu exclude, îns[1, desigur, n•venirC'a
asuora tex: ului, completaren interpretării ~;i, nu în ultimul rînd,
propunerea de noi corelaţii
interprC'ta t i ve.
Este, df' 'lltfel, scopul imediat
al inten·enţ!ei de faţă. Ea
îşi
propune decC'Lirea v:;Jorilor se_
m:mticC' alt> adjectivului invicta,
„n~~învins". care funcţioneaz<i, în
epistola dată, c:1 PpitPt C<!!'01C:kri ..
zant (cpilhetum ornaas) al C'1hn0~u'ui
dac.
'Au fost, dacii, un popor nC'invins pînă în momentul în care
s-e< declanşat conflictul
istoric
decisiv cu Traian?
O primă fază a in\'estigaţ.iPi
pe care o propun pste cons;1craHi
reevalu<"trii surselor literare referitoare la daci (geto-daci). <'nterioare textului plinian, şi anume din perspectiv;-i raportului de
forţe daco-roman şi a interpretă_
rii romane date acestui C'chilibru.
Dacii sînt semnalaţi ca un
po"
tenţial şi sau real pericol
la
Dunăre încă din epoca
lui Augustus, prin textele lui Vergilius,
Horatius" şi, mai ales,
Ovidius'·.
Imaginea care se conturează în
textele literare ale perio:!dei subsecvente (neroniană şi postneroniană) reia şi
amplifică tiparele
initiale confirmă un topos, ale
ciir.ui r;idăcini par a fi destul de
vechi': am în \'edere în primul
rînd textul epopeii lucaniene' şi,
în al doilea rinei, poC'mt'le
iui
Statius si ale lui Marţi;iL De-a
lungul aproximativ al unui secol
imaginea literară (la care se pot
arl;iuga şi unele referinţ(' i<;toriografice, dintre care CC':! mni importanti'l îmi pare a fi aeeea a
lui TaC'itus, llio;toria<', I, 2.I, uL
terio,1ră însă în rnport cu textele
pc•etice scmm1late mai sus) pune
în evidentă dimensiunile
unui
conflirt p~litic major în
rnna
nord-e~tică a stii.pînirii
onm·me.
AcPastă imc1gine transcende în<><l
textul literar şi devine purtătoa-
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rea de expresie a unei mentalit;1ţi politice recurente, altfel spus
a unei ideologii.
0?', ultimele texte literare,
în
spc\<i poetice, amintite mai
sus
ini"i··mti aserţiunea plini·ină din
epi,tola adre~at,·1 lui
C.miniu~.
Pro!)ar,and;: imperială de·
la
<;fîr"itul sec. I acrcditeazii, prin
inte.rmediul textelor literare (Statiu" cu preciidere"), dar şi
al
emi'>iunilor monetare şi al monumentelor pla.,tice', teza victoriei
romane (inclusiv a triumfului) <L
~uprct dacilor. Cum poate fi, în
acest caz, explicată răsturnarea
unei atari teze la mai puţin de
,;owi decPnii de la implementare<1
<·i propaagndistică? Este \'orba,
o"r<'. de o modificare mai puţin
aşteptată a imaginii dacilor
în
con~tiinţa Romei imperiale'! Sau,
pur şi simplu, de c schimbare de
mentalitate"' Nu este exclusă, din
principiu, nici posibilitatea
interpretării în grilă
retorică
a
adjectivului plinian: am a\·ea de-a
face cu o amplicatio adecvată în
ace~\ context exhortativ, care evi_
denţiază dimensiunile hiperbolice,
"uprareale (fabulosa
materia,
8,4,l), ale evenimentului,
destinat în cel mai înalt grad
unei
rl'latări poetizante.
lncercarea de a oferi un
răs[JUns acestor întrebări reprezintă
cea de_a doua fază a investigaţiei
de fa\fi. Existi"i următoarele po_,i])ilităţi. Adjectivu\ în
, cauz<i
invictus, -a, _um poate fi
interpretat fil' ca insuperabilis, invineibilis, aşadar „de neînfrînt"',
cu o deschidt>rP semantică mai
pronunţată cfitre un adevăr
de
ordin general. ori poate fi echi_
vaia! prin intt>rmediul unei litote,
dl' tipul nonclum vidi, „încă nu
invin?i'', ici eo;t .. înci"i
neînvin~i
(sl'il.) pîm'\ acum". Calea de atac,
S<-l ~nun ctsa alt'i:l~ă în această
('taur; secu~clă a ct'rcetării noastre
e~i('. prin urmare. una lexicalei,
.si n1 consta într-o anchet,-1 dl'
11<11 ur,-1 istoricii, ~i anume Vil
fi
schitatii.. p(' baza unui corpus de
citest{tri furnizaLP de
Thesauru"
lingual' Latina<'. evoluţia seman_
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tică

a lexemului în cauză,
de-a
lungul unor contexte date.
Va rezulta, sperăm, o concluzie
degajată din realitatea însăşi
a
textelor. în cazul alternativei de
mai sus, mi SC' pare că ultima interpretare are şansele cele mai
mari de probabilitate. Dacii
au
fost învinşi ele mai multe
ori
pînă la Traian. Este limpede
şi
dovPclit ră ei au mai fost învin~i
(nobilitatus cladibus mutuis Da_
cus, dunr1 afirmatia întemeiată a
lui Tacitus, semnalată mai
sus,
din li ist„ I ,2.1), ~1 i în acest caz,
aserţiunea
pliniană ne apare ca
fab{1. Dar, fapt Pxtrem de
important. dacii nu au fost
nici::idată învinşi dC'finitiv pînă
la
Traian: or, în acest caz, aserţitL
nf'a plinian;1 îşi pristrează vaiabi I itat<•a, pentru că nimeni
în
c1hni dP şi JJînă la Traian
nu
1->t rpclus de(initiv pe daci
sub
autoritatea romană, deci „nu i-a
învin-,'". Acelasi Plinius oferă, de
altfel o confi.rmare indirectă a
;pote;,ei dP mai sus: în Panegyrieus, redactat, cum judicios propune Eugen Cizek 11 , în 103, deci
!a aproximativ un an de la săr_
tiătorirea primului triumf al lui
Traian asupra dacilor, este afirmată în mod clar intenţia principelui de a lichida ddinitiv
rPzistPnţa dacă, astfel incit,
cum
;pune· Plinius de acum înainte s{i
;iu m«i rămină nimeni nici un
popor „care s<l. tn•buiască să fi_c
1nvins", ut vincpndus ncmo fucrit
(Plin., Pan., 1G,:l. în
contextul
următor: AedpiPI 1•r10::0 aliquando
Capitolium ( .•. ) imperatorem VC'ram ac solidam gloriam rcportantC'm, tranquillitatcm et tam confrssa hostium obsC'quia, ut vinccndus npmo fuerit; cf. şi î, I-3).
Intre vincrndus (scil. populs) din
Panl'gyricus ~i invicta (gl'ns) clin
Ppi~toLt amintită
PXis\{1 o IPgătur;\ nPmijlocil<'i: poporul r·are·
nu a fo'>t în,·in.'> nicioclat<'\
pma
acum cldiniti\'. poporul care ntt
:t frhl '-LIJJUs nicioclată complPt ~i
pPntn1 tntclPmma trPbttiP sfi fie>
inYin'> definit[\", rrz1stPnţa '-a treblliP lichiclat{1. a-,tfPl încît ~i pPn-

tru ca să nu mai existe nimeni
care să fie nevoie să fie învins".
Faptul că, pentru echilibrul politic al Imperiului şi, nu mai
11uţin reechilibrarea sa financiară
ern absolut necesară împlinirea
acestui deziderat, precum şi fap_
tul că el, efectiv, s-a realizat, ca
o
coordonată fundamentală
a
ideologiei politice imperiale deminate la finele sec. I e.n. şi
în
primele decenii ale secolului următor (probabil dincolo de domnia
lui Haclrianu'>, pînă în epoca lui
Marcu., Aurelius), îl
dovedeşte
persistenţa motivului „înfrîngerii
ckfinitive", al „supunerii'" dacilor chiar şi în ultimele creaţii ale
i.<..tnriografil'i latineşti, mni mult
cll'C'Ît atit, dincolo de ea. Dia Cassus. mai l'Xact, epitomatorul '>ău,
Xiphilinos (Ilist. Rom., 61l,14, L:l
sqq.), Lactantius (Oe
mortibu„
PN"Sl'cutorum, 23,5), Sextus Rufiu•. 1·l'„1u~. (Hn·viarium,
8,2).
Aurelius Victor (C'at'sarl'S, 13,3),
Eutropius (Breviarium, B,6,2), Ammianus Marcellinus (Ifos gcstac,
2.f.2,3;:H.5,H), Hieronymus (Chrorienn ann.
101),
Cassidorus
(Chronica. ann. 105-106), Iordanes
(Horn., 2lî, 26î) şi, dincolo de
pragul Antichităţii tîrzii, cronicarnl bizantin Manasses
(apuci
I.I .. Hu<.su, vezi infra, n. 12) vor_
besc. în totalitate, ele victoria romană definitivă asupra dacilor,
evidenţă
punînd, ipso facto, în

dimensiunile excepţionale ale evenimentului istoric, rezonanţa sa
în conştiinţa romanităţii. Ca urmare tocmai a amplificării acestor
ecouri în şi prin propaganda imperială ,semnificaţiile evenimen_
tului survenit în 106 e.n. vor că
p{1ta spre finele Antichităţii proporţii de-a dreptul
nebănuite:
împăratul
Iulianus
(Cacsares,
32î,p. 4.20 H) ajunge să afirme că
dacii au fost distruşi, chiar nimiciţi, a~er\iune care a fost redusii
la semnificaţiile ei reale de către
cercetătorii contemporani''.
în
consens cu textele literare,
dar
independent de acestea, monu_
mentple epigrafice şi sculpturak,
1·especli\' docomPntele nnmi.~ma
tice pun în \'aloare ideea
de
\'ictorie deplină a romanilor asupra dacilor rebeli (dcvictis Daci<;: de ex., CIL 12, 105), în mod
semnificati \' verbul utilizat
în
cel pe care• l-am întîlnit în textul
lui Pliniu'>, de asemenea sub o
formă derivată (invicta). Şi
din
perspectiYa textelor oficiale (me_
sajul nu~ismatic, uneori epigrafie) sau pri\'ate (inscripiii aparţinînd persoanelor
particulare),
actul supunerii definiti\'e a dacilor, realizată de către Traian,
apare drept momentul final, apoteotic (victoria Dacica) al unui
proce'> istoric de durată, împlinit în cele din urm[1".
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debuts de Ia romanisation
de
la Dacic, în Oma~iu Iorgu Jordan.
1
Bucureşti, C.M.l .B., pp. 113-l:!G,
id,. Cucerirea Dacici in scrierile
lui Pliniu cel Tinăr, în volumul
2050 de ani de Ia făurirea
dl"
către Burchista a primului
stat
independent şi centralizat al gcto_
dacilor. Coordonatori, Emil CONDURACHI, Dumitru
BERCIU,
C'.lnstantin PREDA.
Bucure7ti,
T.U.B., 1980, pp. 107-115; id., Plinio ii Giovane e la
conquist;1
delia Dacia, în Quadcrni Catancsi
di Studi Clao;sici e Medievali, 3
(19RI), 5, pp. n3-i:l; r.r. ncssu.
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în volumul Eugen ClZEK. Dan
SLVS,-\NSCHT. Mariana BĂ._Lli
Ţ A. ·Romano-Dacica I. Izvoar'c'lc
antice ale io;toriei
României.
Coordonator, conf. dr.
Eugen
CIZEK. Buc11resti. T.U.B., 19Bli,
pp. 7-50 (aici. ·pp. 11-H): ici.,
Pliniu cel Tînăr despre războaie_
Ic dacice ale lui Traian, in Romano-Dacica II. Izvoarele
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G. \'l;1climir IL'IESCC, Dakhchc Sklavcn b<'i Mcnandcr? Zu
Sfrabll C :l'l-1, în Studia IndoPuropapa ad Dacoromanos pcrtim•ntia I. Studii de
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Romei
Imperiale, în Romano-Dacica II.
pp. 107-127. Textelor supuse analizei în studiul citat mai sus
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trimit2ri
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şi
mc:;aj. Volumul II. Traducere şi
rio-;tfată de Mihai GRAMATOPOL.
Rucur~şti, Editura Meridiane, 1989,
pp. 10-fifi, clar şi 73-îî.
11. Cuct•rirt•a Daciei, p.
110:
Pliniu cl'l Tînăr dC'spre războa
iC'lc dadcC', p. H9.
12. Yt•zi şi Eugen CIZEK, PIL
niu cel Tînăr despre războaiele

dacice, p. 159.
13. I.I. HUSSU, op. cit.,
pp.
'.70-lîl: Eugen CIZEK, lntrodu.:Ne. Sinteza daco-romană, p. 13
1 şi
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pp.
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pp.
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HJ-4fi.
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PUNCTE DE VEDERE ASUPRA RELATIILOR
EST-VEST IN LUMEA GETO-DACICA.
SILHA TEODOR

Regiunile ele nord ale MoldoYei s_au caracterizat
încă clin
rele mai vechi timpuri printr-o
densitate mare de locuire, existind atît condiţiile necesare întemeierii unor aşezări omeneşti.
dt şi mari posibilităţi de reali7.i\l"e a unor legături cu civiliza~iile din alte zone, ca de exem_
plu, cele din Yestul
Carpaţilor
ra~iiriteni, de dincolo de Prut
şi Nistru şi în special
cu sudul.
De~coperirile arheologice
efectuate în microzone cu forme
diferite de relief, cîmpie, platou
sau ~ubcarpaţi, ilustrează vechi
!Pgiituri cu populaţii de pe teritoriul de nord-ve~t. intensificate în perioada extinderii
şi
cunsolidi'lrii elc>mentelor nord-tra_
cice. a culturilor şi grupurilor
hctllstallit>ne şi apoi latene.
Se
<LI în Yeclerl' ck•scoperirile care
i!u~treazii legăturile cu grupurile
G~1va-Ho!Yhradi,

Szente~-Veker

zug şi în special cu cp]p
clin
epoca gdo-dacică, cînd diferite

c>lc>mente aflate în aşezările
şi
necropolele din aceast1i parte a
ţării arată legături de natură
diferită cu grupurile de celţi de
pe teritoriul Transilvaniei.
Se
atribuie acestor relaţii dezvolta_
rea metalurgiei fierului, a răs
pîndirii anumitor tipuri de
li·
rwlte ~i a1·me, precum şi a obiectelor ele podoab<i de caracter
,1pusean.
fn epoca de maximă dezvol~are a civilizaţiei
geto-dacice,
unitatl'a est-vest este
ilustrată
prin aceleaşi manifestări de ordin spiritual. social şi economic.
~omunP pc>nlru întrl'g
spaţiul
carpalo-ponto-dunărc>an.
pîn[1
la perturbările provocate de cucerirea romană.
Consiclpraţiile rPspective
au
la bazii ansamblul descoperirilor
clin a~Pz<irih· şi necropolele cp1·C('tatl' ani la rînd, pe întreg te_
ritoriul est C"arpatic al
României.
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SOME DATA ON THE PRESARMATIAN
PERIOD OF THE UPPER TISZA REGION
ESZTER ISTV ANOVITS
(Nyircgyhaza)

The title of the report a!read:v
shows the uncertainty wich dominates in the re:;earch of the
period between the 2nd centu1-y
BC and Sarm;i!ian occupation of
the Upper Tisza region. In LT C
period this territory proved to
be significantlv occupied
bf
Celts. Celtic biritual cemeteries
spread on the whole territorv
of countv Szabolcs-Szatm~ir-Be
reg. The · number of finds from
the L T D period is much lower:
we have only got a few grave!>
In this period settlements an•
hetter known.
Sarmatian occupation of tht>
TJpper Tisza area takes place
c nlv after the
:Marcornannicwars. At the same time there is
a migration from another
di
rpction in this region - that o!
the Vandali-Victovali.
The question is who inhab1ted
the Upper Tisza region between
the indicated dates: the LT 1)
period ancl Sarmati'.m and Van-

clalian immigration?
1. On the basis of
written
sou1-ces we have to suggest tht>
presence of Dacian5 on
th1s
territorY.
2. \\"e :ack Dacian fincls
as
concerns the archaeological ma.
cerial. (In the frarnes of
th1,;
r1uest ion I woulcl like to displav
a II tlw artifocts which
were
;upposed to be connected with
Dacians.)
The lack of Dacian material
mspirec! me to examine all the
:'in'.ls of this territorv datecl to
:he Period between LT D ;md
~he ~ncl of the 2ncl centLir,_· AD.
':'hcir number is verx low.
On the basis of our material
kno\vn at this moment we have
:c suggest that in the
Vpper
"'..'i~za region some natural ch<?n~es took place, and as a resuit
:hi5 territor:• carne into being.
Only at the end of the 2nd cen·
tury mass settlement
became
pos~ible
:igain.

C!TEVA DATE DESPRE PERIOADA PRESARMATICĂ
PE TISA SUPERIOARĂ
ESZTER ISTV ANOVITS
(Nyrcgyhaza)

Titlul articolului
evidenţiază
incertitudinea care predomină
n cercetarea perioadei cuprinse
între secolul al II-iea înaintea
erei noastre şi ocupaţia sctrmată
în regiunPa Tisei superioare. în
perioada L T C acest teritoriu se
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dovedeşte a fi ocupat ele
celţi.
Pe întregul teritoriu al regiunilor
Sza bolcs-Szatmar-Bereg
sînt riispîndite cimitire biri1ua_
le celtice. Numărul descoperirilor clin perioada L T D este mai
redus: avem numai cîteva mor-

minte. Din
această
perioadă
mai bine cunoscute sînt aşezările.
1
Ocupaţia
sarmată în regiunea
Tisei superioare are loc numai
după războaiele
marcomanice.
In acelaşi timp se petrece o
migraţie din altă direcţie
către
acea„tă regiune cea a vandalilor - victovalilor.
Problema este cine a
locuit
regiunea Tisei superioare intre
datele indicate: perioada LT D
şi migraţia sarmaţilor şi
vandalilor.
1. Pe baza unor surse scrise
trebuie să propunem
prezenţa
dacilor pe acest teritoriu.
2. Ne lipsesc descoperiri dace
din materialul arheologic.
(În
cadrul acestei probleme aş dori

să prezint toate
obiectele considerate ca avînd legătură cu da_
cii). I
Absenţa
materialului dac m-a
îndemnat să cercetez toate descoperirile de pe acest teritoriu
datate din perioada între LT D
şi sfîrşitul secolului al
doilea
e.n. Numărul lor este foarte scă
zut.
Pe baza materialului
cunoscut în momentul de fată
trebuie să propunem idee~ că în
regiunea Tisei superioare au avut loc unele schimbări geologice care au conturat teritoriul
de astăzi. Stabilirea unor mase
largi de oameni a devenit din
nou posibilă numai la sfîrşitul
secolului al II-iea.
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l{AKYi B BEPXHEM IIOTYICbE
KoTHropOllIKO

B.

r.

Y~~ropo,zv

ir.

Y1cTop1-rn: ttace.l\emrn KapnaTCKoro apea.l\a py6ema ttaweH:
3p3l 11pm\10

B

HJ\H

OTI-mmemrn:

3ace.J1.emrn

KOCBeHHO

BepxEero

H CTerreHH:

cmrnatta

I lon1rbH

c

M:CTOpHett

BorrpoCbl

KY J\bTypttoro

,ll,31((;)8

110HBJ\eHHH,

B.ll.HHHHH

,ll,aKOB

Ha

MeCTHOe HaCeAemrn .li.O HaCTOHIMero BpeMeHH HMe.11.H pa3HyIO,
3a4acTyJO ,ll,HaMeTpa.11.bHO 11poTHBOIIO.ll.OlliHYJO EHTep11eTagmo,
4TO 06M1Cm1eTCH orpaHWieHHOCTblO 110.11.eBOf'O MaTepHaAa.

B

CBH3H

c

3THM

HeT

B3aHMOOTHOllleHHHX

LieTKoro

,ll,aKOB

H

perneHHH H
Ke.l\bTOB,

sorrpoca

o

011pe ,zte.11.HBlllHX

cpopMHpoBaHHe KY .ll.hTYP3I pHMCKoro speMeHH.
3tta4HTeAbHoe

pacxom,lJ,eHHe

B

11cTop11orpaqnrn

o

BpeMeHH BHe,ll,peHMH ,ll,aKMHCKHX 11.11.eMeH B BepxHeTHCCKHe
3eM.11.H. HaLia.11.0 31'oro 11pogecca OTHOCHT K cpe,ll,HeMy HAH
1103,ll,HeMy AaTeHy.
Pa3Hbie TOLIKH 3peHHH -

pe3y .11.hTaT OTOm,ll,eCTBAeHHH

noHHTHH 3THOCa c Mem11.11.eMeHHqIMH o6be,ll,HHeHHHMH,

rro-

AYLIHBllIHX caMOHa3BaHHe OT r.11.aBeHCTBYJOIMHX 11.1\eMeH.
YlccJ\e,ll,OBaHHH 11poBe,ll,eHHble 3a 110C.l\e,ll,HHe
AeTH}( B BepxHeM
60.1\bllleH

,ll,0.11.eH

IloTHC'be, 1103B0.11.HJOT

6oAee Lie11<0,

,ll,OCTOBepHOCTH, 110,ll,OHTH

11po6.11.eM 3THOf'eHe3a H 11.1\eMeHHOH

,zteCHTH-

K

c

pellleHHIO

npHHa,ll,.l\e~:HOCTH

Ha-

Ce.l\eHH}( perMOHa.

B

11ocAe,1J,HeH LieTBepTH

1 TblC}(LJe.11.eTHH

6bI.I\ 3aCe.Jl.eH aBTOXTOHHt>IMH H
MeHaMH.

B

TeLieHHe

W - 11

BB.

.li.O H.a. perHOH

CeBepocppaKHHCKHMH
.li.O

H.

3.

11.lle-

, B pe3y AbTaTe

BHe,ll,peHHH H oce,ll,aHm1 KeAbTOB, HX KY AhTypa B 3Ha4HTeAhHOH CTe11eHH 6bIAa AaTeHH3HpoBaHa.
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3HatIHTeAhHbie 8THOil0.J\.I1THlieCK - e H3MeHeHml, npoxo,lU1BlllHe B KapnaTCKoţ'r KOTAOBHHe B

I

c

TpaHCHABaHHH

KOHCOAHAagHeH Ha

TeppHTOpHH

B. AO. H.a. , CBH3aHbI

I

AaKHHCKHX IIAeMeH, 3aaeplllHBlllaHCH K cepeAHHe
H. a. o6p030BaHHeM MOIJ!HOro

110AHTH'leCKOro

reToe

AO

06be,llHHe-

HHH 110.ll PYKOBOACTBOM 5ypefo:ICTbl. 3KCl1aHCHH reTO-AaKOB
B CpeAHee llo.llyHaBbe 11 Ha cero:ep c
Hemrn

npHBOAHT

K

paCWHpemuo

C03AaHHeM o6he,ll,H-

HX

TeppHTOpHaAbHblX

BAa,lleHHH H pac11aAy AaTeHCKOH KYAhTYPb'.

B

BepxHeM floTHCbe pasrpoMy 110.11;eeprcH OJJ,HH

KpyntteHlllHX

KeJl.hTCKHX

f a.l\J\Hlll-Aoea 11Ka.

geHTpOB -

CBH.n;eTeJ\hCTBO pa3rpm.rn -

COTHH opy AHH TP)' Aa, KOTOpbre

mHTeJ\H 11oce.l\Ka He yc11e.l\H HH yHeCTH
eamHo!X

H3

KOMMYHHKagHOHHbIX

11yn1x

HH

3apb Th.

perHoHa

Ha

C03AaeTCH

pH.ll c11opHblX nyHKTOB H geHTpoe pac11pocTpaHemrn ,llaKHHCKOH KY .11.hTYPbI: 3eMilJ\MH Ha p. DOApore, MaAaH KonaHaH H Co.l\0Te1rna Ha IIpaso6epemhe ÎHCbI H OttqelllTH
Ha p.

vbe.

BMeCTe c TeM B03HHKaIOT H ,zteCHTKH noce.l\e-

HHH CeJ\bCKcro THila,

lJaCTb

KOTOph:X

KOHJ:!el-ITpHpyeTCH

B03,zte ropOP.HIJ!.
KpynHeHWHM penmHaJ\bHbIM
HBMrJ\OCh

MaAoKol1aHbKOe

ropo.ztHIJ!e

Tepp11Top1111 orpaHHlJeHHOH Ba.l\o
AOBaHo

87

0,8

geHTpoM

I

15

nma

ra '.

„.ztaea"

3.lleC'h.

Ha

/3,5 ra', 6bIJ\O HCCJ\e-

ra. Ha pacKonotJHblX yqacTax BCKpbITO 30 mHJ\HfM,

X03HHCTBeHHblX H 11pOH380,llCTBeHHbIX 110CTpOeK, COTHH

6bITOBbIX H
Ky:::IHe!Jb',

CTOA60BbIX

roHqapb~.

HM.

IOBeJ\HpbI,

Ha

ropO.llHl!!e

11pom11ea.l\H

MaCTepa 110 H3I'OTOBJ\eHHIO

pytIHbIX poTa!J,HOHHbIX MeJ\bHHg. MaccoebIH H pa3ttoo6pasHblH

Bel!!eBOH

MaTep11aJ\ 'opy .llHH

Tpy ,zta,

6bITOBble

eeigH

H yKparneHHHI- CBH,zteTeJ\bCTBO Bb!COKOrO npocpecCHOHaJ\bHoro ypoBHH

,llaKHHCKHX

peMeCJ\eHHHKOB.

Ha

lllHpOKHe

TOprOBble CBH3H MeCTHOro HaCeJ\eHHH yKa3bIBalOT MOHeTHble
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KOAAeK!JHH 3eMnAHHa 11 MaAOH

KonaHH,

KAaAhI

py6ema

H. 3. H3 pa3Hb!X nyHKTOB penmHa.
Bamttoii CTaT'heH 3KcnopTa 6h1 Aa COJ\b. OxpaHy coAepy AHHKOB H A06bIY:Y ;noro geHHOro nmueeoro

npOAYKTa

ocyIQeCTBA.HJ\H îKHTeJ\H rcpoAHIQ CoAOTBHHa H OH'IelllTH.
ApxeoJ\orw1ecKHe AaHHb:e, B coeoKynHOLTH c

nHcb-

MeHHb'MH HCTOlJHHKaMH 'CTpa6cH ', yKa3bJBaIGT Ha OCeAaHHe
B BepXHeM IloTHC'be

HreHTa.

B

3HalJHTeAbHOro

npogecce

nAeMeH OTMellaIOTCH

AaKHHCKoro

KOHTH-

B

perHOH

HOBbJX

OCHOBHble 3Tana.

I lepBblH

npoxo-

npoHHKHOBemrn

3

AI1J\ 80 epeMeHa 5ype6HCTbl H CB.H3aH c

3KCnaHCHeH .z:ia-

KOB Ha CeBep, BTOpoi-'r

K

B. H.

a.

:nan

OTHOCHTCH

,K

nep110Ay

3aCeAeHH.H

MetKAypellbH

H3blraMH

11

OTTeCHeHHe

HMH

TaM .z:iaKOB Ha ceBep, B ropb1, 11 TpeTHH -

11

B. H.

a.

cepeAHHe

T11c o -

1

.lJ,yttaHcKoor
npOîKHBalllHX

KOHeg

I -HallaAa

onpe.z:ieAHeCH .z:iaKopHMCKHMH BOHHaMH.

KyAhTypa npmuAbIX nAeMeH CTOflAa Ha cpaBHHTeJ\bHO
BbICOKOM

ypoBHe

pa3BHTHH.

B

3TOMY cnoco6cTBOBaAH KOHTaKTbI

c

HeMaJ\oH

J:!HBHAH3aIJH.HMH, a TaKme AaTeHH3a!!I1.H ,l\aKOD

III-II

BB.

CTeneHH

rpe'IeCKOH H p}'.MCKOH
B

TelleHHe

AO H. a.

CepeAHHY

I

B • .z:io H

a.

-I.

B.H.a. BepxtteM

lJoTHcbe

MOarno oxapaKTepH30BaTb, KaK BpeMfl pacgBeTa AaKHHCKOH
KYAbTYP'>!. B

HallaAe

I I.

B. H. a ee pa3BHTHe

npepbIBaeTCH

AaKo-pHMCKHMH BOHHaMH. BepoHTHO 'ITO cy Ah6y TpaHCHAbBaHCKHX onopHb!X nyHKTOB, norH6IllHX B OrHe nomapHI!!,

noA MellaMH pHMCKHX AerHoHepos, pa3AeJ\HJ\a

H

MaAaH

KonaHH ; npeKpaigaeTCH tKH3He,l4e}(TeAbHOCTb 11 Ha .z:ipyn1x
ropO,l\lU!!aX perHOHa H PHAC noceJ\eHHH. Bo

1r

Ha OCHOBaHHH CHM6H03a pOACTBeHHblX Il./\CMeH,

B. H. 3. '
MeCTHbIX,

11 AaKHHCKHX, B BepxtteM IloTHCbe cpopMHpyeTC}( KYAbTYpa KapnTCKHX KypraHOB.
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DACII IN ZONA TISEI SUPERIOARE
V. G. KOTIGOROSKO
(Ujgorod)

lsloria populaţiei din
arealul Carpaţilor, de la
începutul erei noastre se leagă direct
sau indirect cu istoria dacilor.
în privinţa zonei Tisei superioare problema apariţiei,
populării

şi

intensităţii

influenţei

culturale a dacilor asupra populaţiei locului în prezent
s-au
dat
interpretări
diferenţiate,
adesea
diamdral opuse, ceea
ce se explică prin
cantitatea
redusă a materialului
arheo]o_
gic. In l:.•gii.t~1c:1 cu aceaţta nu
există explicaţie certă a · probemei
1·apcr~urilor
reciprcce
dintre daci şi celţi, care au detc'rminat formarea în regiune a
culturii clin perioada romană.
ln domeniul
istoriografiei se
constată o apreciabilă
deosebire cu privire la precizarea perioadei cmd au pătruns triburile dacice în tinuturile
Tisei
'>Uperioare. în~eputul
acestui
pr·o"c'> e-.te atribuit La Tene-ului
mi!lcciu sau tirziu.
i
Diferite puncte de vedere
-,int
rPzultatul
interpretării
termenului de etnos ca fiind core'>punzător cu uniunile
tribale, care au primit
denumirea
de la triburile conducătoare.
Cercetările efectuate în
ultimele decenii, în zona Tisei superioare, permit să ajungem
cu mai multă exactitate, - cu
o mai mare doză de adevăr, la
rezolvarea problemelor legate de
etnogeneza şi
apartenenţa tribală a populaţiei din regiune.
ln ultimul sfert al mileniului
I î.e.n„ regiunea era locuită de
triburi le autohtone şi nord-tracice. în cursul secolelor III-II
î.e.n„ ca urmare a
pătrunderii
şi stabilirii
celţilor,
cultura lor
a fo'it în măsură apreciabilă, latenizată.
Schimbările

apreciabile etno-

politice, care s-au produs în zona Carpaţilor în sec. 'I î.e.n„ sînt
legate de consolidarea, pe teritoriul Transilvaniei a triburilor
geto-dacice, care s-a încheiat la
mijlocul sec. I î.e.n„ prin formarea solidei uniuni politice
de
sub conducerea lui Burebista.
Expansiunea geto-dacilor în regi unea Dunării mijlocii şi spre
nord, precum şi înfăptuirea uniunii a dus la extinderea te_
ritoriului
stăpînit de ei şi
la
decăderea culturii La Tene.
ln zona Tisei
superioare
a
fost distrus unul din cele mai
f'l".ri c ·ntrc> cPltice - Galliş
Lovacka. Drept
dovadă a distrugerii servesc sutele de unelte,
pe care locuitorii aşezării
nu
au reuşit nici să le ia cu ei şi
nici să le ascundă. Pe principalele căi de comunicaţie ale regiunii s-au creat o serie de puncte de apărare şi centre de răs
pîndire a culturii dacice: Zem_
plin pe riul Bodrog, Malaia Kopania şi Solotvina pe malul drept
al Tisei şi Onceşti pe rîul Iza.
în acelaşi timp îşi fac apariţia
zeci de aşezări de tip sătesc, din
care o parte sînt grupate lingă
grădişti.

Cel mai mare
centru regional de tip „dava" era grădiştea
Malokopane (5 ha). Aici, pe terenul delimitat de valul I (3,5
ha), a fost cercetată a suprafaţă
de 0,8 ha. în cuprinsul suprafeţei săpate au fost
dezvelite
resturile a 30 locuinţe, Hi
de
construcţii gospodăreşti, ca şi sute de gropi şi găuri de pari. In
cuprinsul grădiştii au trăit meş
teri fierari, olari, giuvaergii, meş_
teri în realizarea rîşniţelor rotative de mină. Materialul arheologic de masă foarte felurit
(unelte, diferite obiecte şi
pa-
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doabe constituie o dovadă a înaltului nivel
profesional
al
meşte~ugarilor daci.
Intensele
relaţii comerciale
ale populaţiei locale sînt oglindite de colecţiile numismatice de la Zemplin şi Malaia Kopani, precum
şi de depozitele monetare de la
începutul erei noastre din diferite puncte ale regiunii.
Un element important al exportului îl constituia sarea. Paza
minelor de sare şi exploatarea
acestui produs alimentar
important era asigurată de locuitorii grădiştilor de la Solotvina şi
Onceşti.

Datele
arheologice, corelate
cu izvoarele scrise (Strabo) indică faptul că în zona Tisei
superioare trăia un număr ?.pre_
ciabil de daci. în cursul procesului de pătrundere în regiune
a unor noi triburi se pot defini
trei etape principale. Prima s-a
desfăşurat
în vremea lui Burebista şi se leagă de expansiunea
dacilor spre nord, a doua etapă,
se referă la mijlocul
secolului
I e.n., la perioada cind
zona
dintre Dunăre şi Tisa a
fost
populată ele către iazigi şi cînd
dacii care trăiau acolo au fost

împinşi

spre nord, în munţi. Cea
de a treia etapă corespunzătoa
re sfîrşitului sec. I - începutul
secolului II e.n.
este definită
prin războaiele daco-romane.
Cultura triburilor nou venite
se afla la un nivel destul de rL
clicat. tn mare măsură la aceasta au contribuit contactele
cu
ci,·ilizaţiile

greacă

şi

romană,

ca şi latenizarea dacilor în cursul secolelor III-II î.e.n.
PPrioada dintre mijlocul secolului I î.e.n. în zona Tisei superioarP poate fi
caracterizată.
ca fiind vreme'1 înfl:iririi culturii dacice. La începutul
secolului II e.n. evolutia ei este
întreruptă de r<izbm;iele
d<!co_
romane. F;<;te posibil ca sit fi avut aceeaşi soartă ca ~ i aceea a
nunct?lor
de
rezi~tentă
clin
Transilvania, distruse p~in
incendii, de săbiile legion;irilor rom:ini, şi Malaia Kopania.
Tot
atunci încetează şi dăinuirea altor grădi<;ti din regiune ~i a unei serii ele a5eniri. În sec. T'I
e.n., pe baza simbiozei triburilor înrudite, a celor locale şi
a celor dacice, în zona Tisei su_
periO'lre s-a format cultura kurganelor carpatice.

PRECIZĂRI

CRONOLOGICE ŞI CULTURALE
ASUPRA UNOR DESCOPERIRI DE LA
SFIRŞITUL PRIMEI ŞI lNCEPUTUL CELEI
DE A DOUA EPOCI A FIERULUI lN
SUD-VESTUL ROMANIEI
MARIAN GUMA

Comunicarea
este
dedicată
atît prc>cizării unor detalii de
ur'.iin tehnic. cît şi reanalizarii
dtorva aspecte> de naturĂ
cronologi'~[• ~1 i general i'>toric<l
în
legatură cu o categori2 aparte de
obiecte din metal,
comµcncnte
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marcante
ale
echipamentului
militar de epocă,
pornind
ele
la două coifuri de bronz aflate
în colectiile Muzeului de Tstorie clin Reşiţa, piese ce aparţin
unor tipuri
generice de
mai
larga circulaţie la sfîrşitul pri-

mei şi începutul celei de a doua
epoci a fierului în întreaga zona sud-est europeani'1
Primul dintre acestea,
mai
cie mult cunoscut, şi adesea men_
tionat în literatura de specialitate, este coiful ele tip
grecoilir descoperit
la Jido\·in (s~1u
Jiclovinal.
actualmente comuna Berzo\·ia, judeţul Caraş SP
verin
P11blicat iniţiul. cu o descrie;·· r.1.ii mult dec[t sum<irit, încă
de la sfir:;itul secolului
trecut
iTl:glâ~. IB9i, 23-31;
MillekPr.
I L99, 90-92), el a fost
reluat
ulterior (Berciu, 19511) într-o dis_
cuţie mai amplă, referitoare la
prezenţa
coifurilor de acest tiµ
oe teritoriul
României, odată
cu publicarea e~:emplarului similur rlP la Gostavăţ, prilej c11
c;1re an~amb!ul
descoperirilor
ce acest gen din România era
:i'.:<sat în cursul secolelor VI-V
ie.n .. cu precădere în secolul \T
i.e.n.
ConsidC'rat pierdut la vremea
resf)ectivă.
coiful de la Jidovin
a fost depistat ulterior
într-o
colecpe particulară din Caranscceş, aflîndu-se actualmente la
Muzeul de Istorie din Reşita
Precizînd cîteva dintre detaliile
sale esenţiale ele execuţie,
în
măsură să permită o cit mai fină
delimitare cronologică şi tipologică a acestei piese, şi
discutind Pxemplarele din România în
contextul problPmaticii generale
a acestui tip de coifuri pe întregul lor areal de răspîndire, piesa bănăţeană este integrată variantei Pflug 'III A2 şi datată alături dP exemplarul ele
la
"Gostavăţ în a doua jumăta
k şi chiar spre
sfîrşitul secoluiui V î.e.n., spre deosebire de
f'Xemplarul elf' la Ocna
Mure•.ului C'are C'ste plasat în prima
ium:Hate sau la mijlocul aceluia
~i secol.
In acest context se apreciază
ca ansamblul coifurilor grecoilire din România
reprezintă
un orizont
cronologic
relativ
distinct (sec. V î.e.n.), care mar-

chează oarecum
etapa finalc"1 a
primei epoci a fierului în jumc"1tatea vestică a României, acest;i. fiind aici imediat anterior
~elui reprezentat
prin coifw'ile
de tip calc id ic sau „de inspiraţie calcidică" (în zonele sudice
ale acestui spaţiu), respectiv 11
pl'imelor coifuri de tip
celtic
lin zonele sale nordice).
i
In ceea ce priveşte contextul
arheoloeic din carp provin acest ...
piese, în ciuda caracterului 1zolat şi fortuit al tuturor
ce_
lor trei descoperiri din România,
putem considera - cu multă
probabilitate şi în concordanţă
cu
situaţia constatată
pentru
marea majoritate a pieselor d<>
acelaşi tip că ele au făcut
parte iniţial din inventarul unor complexe de natură funera ..
ni
(morminte de
înhum;iţie).
nr>ohsf'rvate„ deranjate sau chiar
total distruse în momentul scoaterii lor la iveală
în cea de a doua parte a ace.sei discuţii sînt abordate citeva
dintre problemele de ordin tipologic, cronologic şi general-îs_
toric, pe care le ridică un alt
coif de bronz aflat în
colecţi
ile muzeului reşiţean, descoperit
relativ recent (1985) în pune-tul
,,Sfogca", din hotarul localiWţii
Cuptoare
(corn. Cornea,
iud.
Caraş-Severin).

Publicat în anul 19117, într-o
notă (Oprinescu, 1987),
el a fost atribuit tipului calcidiC' şi datat în secolul V î.e.n.
Analiza sumarelor
observaţii
C'fectuatP în momentul descoperirii, referitoare la
caracterul
complexului arheologic din care
provine această piesă, ne
per_
mite avansarea ipotezei potrivit
căreia este vorba de un mormînt
(probabil tumular) de
incin~
raţie, cu depunerea oaselor dPfunctului \ars în altă parte) direct pe sol. ·
Rediscutarea particularităţilor
tipologice-cronologice ale
acestei piese, în contextul mai larg
al descoperirilor de acest gen
succintă
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din România şi din întreaga arie sucLest europeami, precum şi
în conexiune cu celelalte tipuri
de coifuri databile în cea de a
doua epocă a fierului în spaţiul
carpato-dunărean
şi
nord-vest
pontic (coifuri „princiareK, celtice, attice, ş.a.), permite autorului să conteste
datarea pro-

pusă iniţial pentru coiful de
la
Cupto<11·e, s;i argumenteze plasarea nccstuia
în cur~ul seco_
111hi IV î.e.n„ (cu precădere
în a doua jumătate a sa), şi s(1
încerce abordarea cîton:a dintre
explicaţiile
(sau
implicaţiik')
prezeniei acestui gen de coifuri în
spaţiul

menţionat.
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CETATEA GETICA DE LA BUTUCENI,
ÎN LUMINA NOILOR DESCOPERIRI ARHEOLOGICE
ION

NICULIŢA
(Chişinău)

Cetatea de lingă satul
Butuceni, rnionul Orhei, R.S. Moldova, este cunoscut(1, în literntura
de specialitate, după
săpătu
rile din anii 1946-1953.
Ridicată pe
un promontoriu stîncos, malurile sale abrupte
se
înalţă pe alocuri - la G<J m
altitudine faţă de apa rîului Răut,

ll8

care-l inconjoarii.
pe la
ne-re!,
vest ~i suci. Astfel, cetatea era
impu11ătoare şi aproape inexpug_
nabilă . .Suprafaţa
cuprinsă intre valul ele la est ~i cel exterior de la vest, este ele circa
JO ha. lncă în perioada iniţială
a săpăturilor s-a stabilit că pe
promontoriul de la Butuceni -

pe care era situată aşezarea
;•.u fost ridicate mai multe val uri de pămînt cu şanţuri
aciiacente.
Dat fiind faptul că cetatea de
lr1 Butuceni este unul din cele
mai reprezentative monumente
în „mezopotamia" pruto-nistriană. s-a luat decizia de a se reîncepe săpăturile în acest obiectiv.
Şi astfel, investigaţiile arheologice din ultimii
şase
ani
au îmbogăţit substanţial cunoştinţele noastre despre
modul
rlP construire
a cetăţilor getice
- m general - şi a sistemului
dP fortificaţii, in special.
'
Prima linie de fortificare a
fost ridicată pe extrema vestică
a prcmontoriului, în apropieri>a
rî11lui Răut. Ea prezenta un val
de
pămint cu şanţ
adiacent
sore Yest, dar fortificatia nu a
r~st ind1 studiată. S-au' păstrat
doar unele relatări destul rlP va_
gi. ale lui G. Smirnov, autorul
săpăturilor din anii 1946-1953.
Actuaimente, această linie
de
np[1rare nu mai există,
fiind
complet distrusă în timpul construirii podului peste rîul Răut.
La o distanţă de 1120 m
la
est, de-a curmezişul
promontoriului, a fost ridicat al
doilea
val de pămint cu şanţ adiaC'ent
spre răsărit.
Lăţimea
valului
la bază era de 10 m; înălţimea
rtr1 uală este de 1 m. La baza valului a fost pus un strat de holovani mari de piatră ue caL
car. ale căror
dimensiuni
ajungeau pină la 40 x 40 x 16 cm.
Deasupra acestui strat, a
fost
pus pietriş
amestecat cu
pă
mînt.
în empleC'tonul
valului
au fost găsite fragmente de ceramică getică şi de amfore eleni ,tice. Şanţul a fost s<ipat
în
stîncă pînă Ici
adîncimeci de 9
m de la suprafaţa antică a solului şi era umplut cu pietriş a_
mestecat cu cernoziom. In emplecton au fost găsite fragmente
c~e ceramică .eetică şi dP amfore
i;rPceşti. dar şi cîteva fragmente
rl~ ceramică din perioarl:>
111P-

dievală

A treia linie de apărare a fost
numai 30 m
la
valului doi. Valul
nu s-a păstrat. Incă în antichitate el a fost aruncat în şanţ,
stratigrafia
emplectonului ilustrind acest lucru destul de clar.
construită la
vest de şanţul

Conţinutul

şanţului

prezintă

structura valului inversată. Pe
Jocul unde a fost valul au fost
găsite gropi săpate în roca stîn_
cii care au rămas de la pilonii
ce alcătuiau construcţia de lemn
'l valului. Gropile de stîlpi
cu
diametrul de 15, 20, 35 cm, dispuse în două rinduri, se întretă
iau de-a curmezişul promontoriului.
Distanţa dintre
gropi,
este de la 1 m pină la 3,45 m,
iar cea dintre rînduri de pînă
1<' 7,20 m. Valul a fost construit
din două garduri de stîlpi
de
lemn, legate prin birne transversale.
L:-i bază,
umplutura
era din bucăţi de pietre,
iar
deasupra pămînt şi pietriş.
Şanţul a fost săpat în
rocă
pînă la adîncimea de 3 m,
lăr
gi mea în partea de sus varia de
la 4,G5 m pină la 6,90 m. în emplectonul şanţului a fost descoperit un bogat şi variat material, care --· cronologic se
încadrează în
perioadele dintre
sec. VII-V î.e.n. şi sec. IV-III
î.e.n.
La distanta de 52 m de
la
PXtrema de nord a şanţului au
evidentiate urmele a două tranSPP să[Jate
în roca stîncii, care
duceau spre sat. ln decursul să
păturilor s-a stabilit
că tranŞPP!e paralele au fost trasate la
o depărtare de 1,5-2 m una de
alta. F.le
prezentau
şanţuri
nu prea lungi, a căror adîncime
varia de la 0,20 pînă la 0,50
0.60 m şi erau întretăiate
de
gropi dP blrne adinci pină
la
0,60 m ~i cu diametrul de 0,15
- 0.20 m. Tranşeele evidenţiate
se întind spre est pe o distanţă
de 104, m, iar apoi cotesc spre
nord pe o distanţă totală de 24
m, !ntretăind astfel
promontoriul care în acest loc este mai
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. îngust. La nord,
tranşeele
se
opresc chiar în malul
abrupt
al promontoriului. La
distanta
de 8 m de la capătul de nm:d
al tranşeelor au fost descoperite
patru gropi de la pilonii porţii.
Construcţia
descoperită
pre_
zintă urmele palisadei care
apăra cetatea din partea de
sud
şi est. ln partea de est, palisada a fost întărită cu un şanţ să-

pat în roca stîncii promontoriului pin;\ la adîncimea de 3,-15 m
şi larg de 2,62 m. In faţa acestui şanţ, în timpul
săpăturilor
clin anii 19-ifi-1953, a fost clesco_
pt>rit un zid ele piat r{1 cu două
bastioane care apărau intrarea
în cetate.
Astfel, investigaţiile
arheologice au e\'idenţiat pe
deplin
citadela de la Butuceni.

MĂRTURII

ARHEOLOGICE PRIVIND
GETO - DACICĂ
DESCOPERITE LA CERNELE - CRAIOVA
CIVILIZAŢIA

PETRE

Pe raza comunei Cernele localitate ·suburbană a oraşu
Craio\'a a fost
descoperită,
începînd cu anul 1981, o necropolă geto-dacică
aparţinînd ser~olelor IV-III îe.n. şi o aşe
zare cu două nivele de locuire
atribuite
cronologic
secolelor
TV-III î.e.n. şi I î.e.n
I
P.n

Despre necropolă, primele da_
te au fost comunicate în anul
1984', iar despre locuirea getoclacică o prezentare preliminară
am făcut-o în anul 1989', ocaziE>
cu care am precizat că cercetă
,·i!e
efectuate în
intervalul
1981-1989 au urmărit cunoaş
terea exactă a stratigrafiei,
ia
suprafeţelor ocupate de fiecare
aşezare. a densităţii de locuire
Ptc. Cu ocazia investigaţiilor efectuatp s-a stabilit
că,
atît
grindul pe care s_a identificat
necropola şi aşezarea, cit şi împrejurimile acestuia pe direcţia
nord-est, ocupate parţial de vatra satului sau de culturile agricole, au fost locuite de
geto-daci,
aici descoperindu-se
locuinţe dar şi fragmente
ceramice ce aparţineau culturii \'echi
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româneşti

GHEORGHE

sau secolelor XIV-Toatc- acpste ni\·pJe
de
locuire au la bază un
orizont
discontinuu
hallastattian, atestat de descoperiri izolate reprezentate dt> ceramică şi
obiecte
de podoahii.
Primul nivel de locuirr getodacică
aparţine
cronologic aşa cum am prf'zentat, secole-lor IV-III îe.n. şi aici s-au descopPrit resturi de locuinţ'.'
şi
<~l'ramic<i ele diforite forme
şi
mărimi. Dintre vasdf'
!uc:·ate
cu mina amintim:
bolul,
vasul în formă ele sac, cc>a~ca, strachin'!. va.~ul rle provizii, vasele
in miniatură. creuzetele etc. La
acestea st' ,,daugă şi cele lucrate
ru roata olarului dintr-o past{1
dP calitatP superioarf1: . v;isu! de
lip bol, cana, castronul. ulcica.
fructiera, la care se aEitur{1 şi
imitaţiile făcute după
vasele
grece·;ti de tip lebes.
Cel de-al cloilea nivel de locuire, atribuit cronologic secolelor
I î.e.n. - I e.n., este ceva mai
puţin ronsistent decît
primul,
dar nu I ipsf'sc nici aici resturile
de locuinţe, de cuptoare menajeXV.

re afl;ite în interiorul încăperi_
Io:· 5>1u în împrejurimile acestorn şi cPramica, clar relativ rec!u<.ă
cantitati-.· sau c.1 num;h
de
forme, rhie<"i comparăm cu
JFimul ni\·~l de locuire>. Totu~i.
vasele de uz comun, dintre care
amintim: oala, ulceaua, ceaşca
sînt frecn'nt întîlnite.
Cercetcirile vor continua şi în
anul 199n. urm;irindu-se extinderva suprafeţelor in vestigatc

şi

confirmarea observaţiilor re;:ultate din camp;miile anterioa_
re, deoarece aceasUI nouă aşe
zare geto-dacică, la care se ah'ttu ră din punct ele vedere ştiinţi
fic şi necropola, a avut, alături
de cl'il'lalte aşez<iri ce constituiau în antichitate complexul de
locuire Pelendava ,un important
rol economic, politic şi
chiar
militar

Note:
1. Petre

Gheorghe, N"ecropola
de la Cernele
Craiova, în Thraco Dacică,
V, 1-2, 1934, p. 16î-lî0.
geto-dacică

Aşezarea geto-dacide la Cernele Craiova,
în Arhivele Olteniei, serie nouă,
6, 1989, p. 42-53.

2. Idem,

că

NOI MARTURII ARHEOLOGICE PRIVIND GETll
DIN DOBROGEA TN A DOUA EPOCA A FIERULUI

Mihai lrimia
SC1păturile

arheologicl' .)i rede
suprafaţă efectuilte cu intensitate în ultimii
ani au
du~ la
tlcumularea unui 111<1~crial
documentar
rela~iv
bogat, care a permis abordarea un'lr probleme cornple:-:e p1·ivind civilizatia
getoda~-'i
din Dohro;.wa.
Jn afara
punctf'lor
cercetate
anterior,
cunoscute în literatur" dP spec:alitate, în
ultimul
timp au
fost
î11reg:stra!C'
noi descopPriri
care
îmbogăţesc
repe1·toriu1 siturilor arlwologicP din
afctra ora5elor
gr!'ceşti.
TotoduU'i,
din
perimetrul
unor
a)ezan
sau necropole
cunoscute, afectate în ultimii ani de
lucl'ările de
investiţii (în special terasări 5i irigaţii) au fost
recuperat I'
materiale
arhc>olo;~ice
importante cart• pot intra în circuitul 5tiinţific.
Agigea_ Cu
oca;:ia lucrărilor
de excavaţii pentru canalul Dun;lre - Marea Neagră, în aprop~e1·ea
Peluzei dP la Agigea a

cunoaşterile

fost distrus în anu1 198:1 un
mormint care
cuprindea, intre•
altele, peste 20 de amfore, dintre care s-au recuperat un exemplar de Thasos 5i altul de lipul
Heraclea Pontică, din
secolul
IV î.e.n.
Constanţa Zona industrialc"i
- Depoul de tramvai. Cu ocazia amenajărilor efectuate
în
anul El85 au fost observate urmele unei
aşezări
greco-indigene, din
perimetru]
cărC'ia
s-au
recupPrat
citeva
fragmente ceramice getice şi elenio;tice.
Cumpăna.
Dintr-un
tu mul
distrus
cu ocazia
lucrărilor
canalului Dunăre -Marea Neagră au
fost
recuperate materiale ceramice elenistice între
care două
amfore din seeolele IV-111 î.e.n.) precum ~i un
vîrf de lance.
Castelu.
Din perimetrul unei
a5ez{1ri ruralC' romane situate în marginea de est a localităţii ':'i la nord de
':'oseaua
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Const 1nţa CPrnavodă
s-au
descoperit materiale „poradice
mai vechi, între care o toartă
'itampilată şi un git
'itampilat de tipu]
Hc>racle;1
Pontică
(cercet{u·i Tr. Clian:t•
'ii
Li\·ia Buzoianu).
Palazu Mar<'.
Pe malul
de
VPst al
]at'ului
Mamaia,
în
apropierea punctului ,,Cişmea"
se află o a-:;ezarP ce Pvolueaz{1
din epoca l'len istică
pinii în
secolul VI e.n. De aici
provi11P o toartă dP
amforă de Thasos,
ciPscnperită întîmplător.

Palazu Mic

(comuna

Mihail

Kogălniceanu).
în zona
agricolă a
localităţii se află o a-,ezare an li că clin
perimetrul că

reia au fost
recoltate,
între
aitelP,
torţi de amforP,
-:;tampilate de Thasos, Herac]ea Pontică 5i Rhodos.
Piatra (comuna Mihail
KogălnicP<mU).
La aproximati\· 2
km. nord de sat sP afl;l. o zonă
ele tumuli, în aria
cărPia s-a
descopc·rit
întîmp!Mor o to'.lrştampilată
de
tă de amforă
Thaso'.
„R;'iţărie" aflat
Din punctul
în
apropierea
lacului
Taşau_l, din perimetrul
unei a'ie-

zări amintite ';>i cu un alt
pril<'j au fost recuperate, intre altele,
-:;tampile ele amfore
ele
Thasos,
Sinope,
Hhodos
1i
nedetenninate.
Pietreni (corn. Dekni). În zona unei ferme agricole a l .:\..S.
aflată între
localităţile
Pelrcni
şi
Tufani
(corn. IndepPndenţa), în urm 1
săpilturilor
t>fectuate
în anul 1972
pentru o
groapă dl' siloz
s-a descoperi:
un lekythos e!Pnislic.
Rasova.
în apropierea
ccinalului dc> irigaţii spre
localitatea
Haţeg, cu ocazi:1
lucriirilor de ler<1sare
pentru
impăduriri,
s-au
descoperit
în
anul 1988 un
n1s ceramic de
lip clopot şi o cupă cu picior
lucrată cu mina,
care• provin
foarte
probabil
dintr-un mo1·mînt
dP inciner l\ie din
se, olul IV Î.P.n.
Viile (corn. Ion Con·in).
Cu
pri[Pju] lucr{1rilor
ele tt•rasc!re
pentru vii efectuale în
anul
Hl8fi,probaliil în
perimetru] ull!'i necropole cuno..,cute de r.:ai
multă
\Tenw; a fos:
clesco;Jc rit un
mormînt getic ele i1~C'i11eraţie clin
secolul IV i.P.n.
din care s -au recuperat urn:; ,j
vasul capac, ambele lucrate cu
111în·1.

OBSERVAŢII

PRIVIND MATERIALUL AMFORIC
DESCOPERIT IN AŞEZAREA GRECO-INDIGENA
DE LA ALBEŞTI (JUD. CONSTANŢA)
MARIA BARBULESCU,
LIVIA BUZOIA:SU

In urma studierii integrale a
materialului amforic de la AL
beşii şt<impile şi recipiente ceramice - sînt prezentate cîteva
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ccmid€l'aţii

privind ansamblul acestor categorii de
importuri.
Din punct rle Yedere cantitativ,
acest material s-a dovedit a fi

Ia

Albeşti

categoria cea mai bine
intre recipientele ceramice. Totalul pieselor studiate
numără ·170 torţi ştampilate şi 58
recipiente. Cele două categori: au,
în general, aceeaşi configuraţie,
cu alte cuvinte fiecare dintre ele,
luate separat, este în măsură să
ne dea aproximativ aceeaşi ima_
gine cu privire la situaţia importurilcr amforice din această aşe
reprezentată

zare.

Intre primele din seria acestor
:mporturi şi în legătură directă
cu începuturile existenţei aşeză
:·i i sînt produse de Heraclea Pontică. Din al doilea sferL al sec.
iV i.e.n. vor pătrunde, paralel, şi
mărfuri de Thasos, pentru ca de_
ja spre sfîrşitul secolului şi, mai
ales, începutul sec. III î.e.n. să
fie prezente aici alte trei
mari
centre exportatoare de uleiuri şi
vinuri din lumea antică: Sinope,
Rhodos şi Cnidos. Se conturează
două perioade de vîrf ale activităti i comerciale la Albeşti: prima,
sp;·e sfîrşitul sec. IV şi
primul
sfert al sec. III î.e.n. susţinută de
produ<;e, în special, de Heraclea
Pontică si Thasos. Prelungiri ale
;1cestei p'erioade se vor
întinde
pină spre mijlocul secolului, cinci
va începe cealaltă perioadă „de
virf", care va ocupa toată
ju-

mătatea a doua a sec. III î.e.n. şi
care, prin amploare şi diversitate o va depăşi pe prima. De altfel,
sec. III î.e.n. este cel mai bine
reprezentat din punct de vedere
al importurilor amforice, singurele, deocamdată, care dau mă_
sura dezvoltării economice
a
cetăţii în această
perioadă
a
existentei sale. încetarea acestor
importuri pare să se fi produs
în perioada imediat
următoare
sfirşitului sec. III î.e.n. începutului sec. II î.e.n. Deşi nu este
exclus ca sfirşitul importurilor
să se plaseze şi mai tîrziu, spre
mijlocul sec. II î.e.n., înclinăm să
lu~lm în considerare doar primele
decenii ale secolului. Sfîrşitul importurilor amforice la o
dată
destul de timpurie nu vrea
să
însemne şi sfîrşitul existenţei aşe
zării ele aici, ci numai marcarea
unei perioade ele răscrnce
din
YiaL ei, datorată unor
evenime1ite care au avut loc L1 începu_
tul secolului II î.e.n.
Dincolo de aceste
aprecieri,
materialul amforic de la Albeşti
este singurul, deocamdată, care
ne dă o măsură concretă a stacliul ui unor relaţii greco-indigenP,
într-o aşewre fortificată
aflată
în
unei colonii doriene.

NEGUSTORI ŞI MARFURI IN DACIA ŞI DIN DACIA
DINAINTEA CUCERIRII ROMANE

Rodica Tanfau

Produsele de import ~i monedde
aflate Pe teritoriul
Daciei indică prezenţa
negustori lor străini la noi, fie greci,
fie. romani.
Obiecte[(' grece~ti din
secoIPle ·VI-III dinaintea erl'i noastre· reprezintă prima fază de
penetraţie
comercială
grecească, care
se va intensifica în se-

colelP

următoare.

S-a

găsit

ce-

ramică
grecească cu figuri ro~ii, precum ~i
C('ramică
cenU·
~ie;

au
mai apărut ':'i opaiţe,
~biecte de
podoabă,
perle ele
sticlă ':'Î
pandantive.
Co:nertul cu vin 'ii untdelemn a avut
un :-ol
deosebit de important,
a'ia cum ne arată numărul excepţional de mare de amfore,
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răspîndite
aproape
mai ales
în
zona extracarpatică. Provenind din Thasos, Cnidos si in
special din
Rhodos,
amforele
sînt masate în
cîteva a'iezări
ca de pildă Cetăţeni şi Poiaiana, care au avut rolul de staţiuni comerciale.
Pe lîngă varietale,1 obiectelor de import romane, menţio
nate în studii special consacrate comerţului la geto-daci, constatăm
prezenţa în
Dacia ~i
a unor piese deosebite, ca de
pildă un
căţel de
vatră o;;i un
gr:ltar, datat în sec. I î.e.n. gă
site la
Ocniţa,
singurt>le de
acest fel din întreaga regiune
Carpato-Dumireană,
care atestă
calea
sud-Dunăreană rle
penetraţie romană
spre Dacia,
precum !ii sabia romană, descoperită tot la
Ocniţa, care dovedeste că pătrunderea armelor
roma ne în Dacia nu este legată
pumai de perioach
războai<"'lor
lui Decebal. Comerţul cu produse
ceramice
romane
era
intPns. In cetatea de la Br~1d,
pe Siret, s-a găsit ceranura
romană.
Ceramica terra sigillata a fost
identificată şi
in
citeva aşezări
geto-dacice. ln
D11cia
s-au
descoperit numeroase vase de bronz, produse ale atelierelor italice, ca de
pildă căni de formă
variată,
cum sînt cele de la Ţigăneşti,
Bobaia,
Coste)ti etc.
Cuţitoa
ia de la
Sarmist.>getusa arată
că se
importau 'ii unellP rrr
mane.
ln etapa elenistică, prezenţa
monedelor grece'iti de pe teritoriul Daciei dovedE'!;>te di geto-dacii aveau
legături comerciale cu cetăţile
din Pont, cu
cele de la Marea Adriatică, cu
C'entre\e
comerciale
grece~ti
din sud. Unele descoperiri din
Dacia
apar
alături de drahmele cetăţilor de la Marea Adriatică.
monedele thasiene şi
romani
republicani,
denarii
0
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ca de pildă la
Hilib şi Arcu'i
(ambele din
judeţul Covasna)
~i la
Fundeni - Bucureşti. A'iadar, denarul
roman
poate
să
exprime
penetraţia romană în aria de
locuire a getodacilor. El este o
dovadă
.a
avîntului
deosebit pe bază de
monedă în
sec. I î.e.n. a schimbului, dar 'ii felul cum participă
într-o
măsurii
diferită,
de la o regiune la alta, întreaga Dacie Li comerţul cu lumea
romană.
Descoperirea de matriţe monetare, care
reproduc
denarii republicani pe teritoriul
DaC'iei, pe Jîngă activitatea negu~torilor
romani,
atestă
~i
activitatea de schimb
internă
a geto-dacilor, care au acloptat
moneda universală
romană,
realizată în
atelierele oficiale romane sau emisă de către
geto-daPi
ln ceea ce priveşte problema
produselor de
export, de
car~
dispuneau geto-dacii, mentionăm lemnul,
mierea,
cea;.a,
blănurile, grînele.
Un articol
important de
export era de asemenea 'ii sarea. !n
legătură cu salinele de la
Tîrgul Ocna s-au
putut
dezvolta ce!e patru aşezări dacice d<·
aici. Marea bogăţie în sare a
du~
probabil ~i la apariţi·o1 la
Ocniţa a
unui puternic centru
economic şi militar, care a jucat un rol important în comertul c·u negustorii greci şi
ro;nani. Sarea era trimisă spre
coloniile greceşti din Dobrogea,
iar mai tirziu spre
Dobrogea
J"')•nană.

Produse de export dacice ajungeau
departe de teritoriul
Daciei. Astfel, depozitul de la
Plicie, de pe
Tisa superioară,
compus din 237 de copii după
tetradrahmele lui Filip al II-iea,
datînd din a doua jumătate a
sec. II î.e.n., poate să reprezinte, după părerea cercetătoa-

rPi SchmiedJoya nu numai prezenta etnică, ci şi importul de
produse dacice.
Monedrle
geto-dacice dl' pe
teriloriuJ
Poloniei .-;i vestul Ucrainei pot indica, duµă
cum
consideră
cercetătorul
Andrei
Mikolaiczik şi calea
de circu-

Iaţie a produselor
dacice, rPspectiv a monedelor, care au ajuns în afora Daciei prin trel'ătorile
Carpaţilor
nordici, putîndu-se urmări ruta din Transilvania spre Slovacia prin pasurile munţilor şi calea
de-a
lungul
Nistrului şi Siretului.

O LUCERNĂ ROMANA DESCOPERITA IN DAVA
DE LA RACATAU, JUDEŢUL BACAU
VIOREL CAPITANU

In campania de săpături din
anul 1989 alături de obiecte de
mare valoare istorică geto-dacică,
a11 fost descoperiae şi matPriale
de import, unele de o
valoare
inestimabilă

între aceste piese se deta~ează
o lucernă care a fost descoperită
în ultimul nivel de locuire. ce
rorespunde epocii lui Decebal.
Lucerna descoperită la Răcătău
corpul rectangular
(box-Iamp)
este de tipul cu 7 ciocuri şi toartă terminată cu o semilună (ansa lunata). Aceste ciocuri sînt amplasate pe laturile înl!"uste două
riocuri şi pe laturile lungi respectiv cite trei ciocuri. Ciocurile
lungi sînt prevăzute cu un re1iPf marl!"inal în jurul orificiului
de ardere şi faţetării laterale care
continuă tradiţia lucernelor
cu
cioc prevăzut cu decor de volute.
Discul rectangular. cu un singur orificiu de umplere este prevăzut cu patru profile, în relief,
marginale şi un decor de
linii
dese, verticale şi paralele. Baza
în formă de tabula-ansatta, a avut
în interior marca olarului, dar
dio cauză că a fost ilizibil imprimată. de_a lungul timpului
s-a
sters rămînînd doar vagi urme clP
litere. De asemeni alte litere in-

dividuale se observă cu ochiul liber de o parte şi de alta a torţii,
precum şi între ciocurile
din
stînga torţii. Argila este de culoare cârămizie, acoperită cu o angobă
de culoare roşie.
Piesa în sine reprezintă o for_
mă hibridă dintre opaiţele
cu
corpul rotund, ciocuri flancate de
volute şi toartă în formă de semilună şi lucernele cu
corpul
rectangular, ciocuri scurte
şi
toarta în formă de frunză.
Pînă în prezent această
piesă
reprezintă un unicat în
lumea
g('to-dacică. Analogii mai
apropiate, care permit o datare ac_
ceptabilă se pot face cu o
lucernă descoperită la Cartagina aparţinînd tipului V B, datează în
intervalul ele la începutul epocii lui Augustus şi pînă la sfirşi_
tul sec. II e.11. (cf. Jean
Deneauve, Lampes de Carthagc,_ Paris,
1969. nr. 553. p. lj7, pi. LVII!.
.·\ceastă piesă de formă rectangulară, prezintă mai multe ciocuri, linii dese şi paralele
în
relief pe disc şi toarta în formă
de semilună.
De asemenea o piesă apropiată
celei de la Răcătău a fost desco_
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perită
formă

în Pannonia

şi

este tot de
dar numai
cu trei ciocuri fiind datată
la
limita dintre secolul I şi secolul
al Ii-lea e.n. (cf. Tihamer Sentleleky, Ancient Lamps, Budapest,
rectangulară,

1969, nr. 268 a-b, p. 136).

în concluzie piesa

descoperită la
se datează în principal
în sec. I. e.n. fără a exclude posibilitatea de a aparţine primului
deceniu din sec. II e.n.
Răcătău

DEPOZITUL DE UNELTE AGRICOLE DACICE
DE LA CĂPILNA (COM. SASCIORI, JUD. ALBA)
Vasile Moga

Localitatea Căpîlna (corn. Săs
ciori, jud. Alba), a intrat în literatura de specialitate odată cu
semnalarea şi ulterior cu cercetarea sistematică a cetătii dacice
plasată pe malul stîng al rîu_
lui Sebeş, fortificaţie ce a constituit obiectul mcnografiei arheologice apărută recent (I. Glodariu, V. Moga, Cetatea dacică dP
la Căpîlna, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1989).
în vara anului 1988 cu ocazia
unei vizite de rutină am intrat
în posesia unui interesant şi inedit depozit de unelte agricole
dacice, găsit, conform informaţiilor furnizate, în punctul Obreje, <:.ituat la poalele dealului pe

care se înălţase fortificaţia propriLLZis<l. Descoperirea ce face
obiectul comunicării noastre este
formată din două
brăzdare
de
plug de formă cunoscută şi răs
pîndită în lumea dacică, un lot
de şapte seceri fragmentare cu
J;:ma curbată, ascuţită la vîrf
şi terminată la capătul opus printr-un cîrlig de fixare şi, în fine.
din două fragmente de cuţite cu
lamă dreaptă şi îngustă.

Analogiile cu unelte agricole
similare aflate în componenţa
unor depozite sau izolat în cet;1ţi!e şi
a7ezările
daco-getice,
încadrează depozitul de Ia Căpilna
în intervalul secolelor I î.e.n. I e.n.

INSCRIPŢII CERAMICE ŞI LAPIDARE DIN CITEV A
CETĂŢI ŞI AŞEZĂRI GETO-DACICE EST-CARPATICE

Silviu SANIE,

Descoperirea unui important lot
de inscripţii, a altor însemnări pe
vase, obiecte de lut şi de piatn"i
la Barboşi - Galaţi şi Poiana în
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judeţul Galaţi,

Şeiva

SANIE

Bîtca Doamnei Piatra Neamţ şi Dumbrava (corn.
Ciurea, jud. Iaşi) se înscrie printre evenimentele ce se cuvin

şi explicate.
şi inscripţiile

a fi <,emnalate
Ştampilele

orice fel pe amforele
şi romane nu formează
cercetării de faţă.

de
elenistice
obiectul

Dintre piesele care vor fi prezentate se detaşează prin comple_
xitate discul fragmentar
găsit
într-o locuintă de la Dumbrava
pe care este· ilustrat un zodiac.
Se mai disting citeva simboluri
ci numele unor zodii, al unor
iuni calendaristice etc.
în urma semnalării tipului şi
grc•.fiei însemnărilor (ideograme,

<.c:riere cu litere greceşti îndeos2bi, mai rar cu litere latine) a
obiectelor pe care ele apar este
substanţial amplificat materialul
care stă la baza consideratiilor
asupra utilizării scrierii în · mediul geto_dacic.
Conţinutul

însemnărilor,

fără

a fi totdeauna relevant pentru
aspectele particulare geto-dacice, rămîne totuşi semnificativ
pentru gradul conectării societăţii getc_dacice la marile culturi
din secolele I î.e.n. - II e.n.

CITEVA OBSERVAŢII ASUPRA STICLEI PRODUSE LA
SARMISEGETUSA REGIA
Eugen Iaroslavschi
Eugen Sălăjean

Sînt prezcn~at2 rezultatele analizelor efectuat!? pe
bulgilrii
de sticlă. picături solidificate,
mărgele şi resturi
de vase descoperite pe platoul
central al
cetăţii şi pe terasa a IX-a.
Pe baz,1 compoziţiei diferite

a piE><;elor colorate se avansează
unele supoziţii privinrl apariţia
accidentalii sau intenţionată a
diverşilor compuşi în pastă fluidă
Totwlată este n•liefat
car'lcte_
rul indigen. cu specific local, al
producţiei ele sticlă.
!

MOTIVUL „FUNIEI" PE CERAMICA TRACO -

DACICĂ

Maria

După cum am arătat şi cu alt
prilej, diferitele motive redate pe
ceramica traco-dacică aveau în
general valoare simbolică şi nu
ornamentală (cf. S~·mposia thra_
cologica: 5, Miercurea Ciuc, 1987,
p. 51; 6, Piatra Neamţ, 1988, p.

Comşa

119; 7, Tulcea, 1989, p. 301; Thraco-Dacica, 'IX, 1988, p. 83-103).
Motivul „funiei", ele care ne
vom ccupa, apare încă în perioada
ele tranziţie de la epoca neo1itică la epoca bronzului, pe cera_
mim de tip Coţofeni, întîlnindu-
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se apoi în epoca bron?.ului în
cultura Vatina din sudul Banalului. El apare, ~e pare rar, in
prima epocă a fierului,
pentru
ca în a doua epocă a fierului
la traco-daci să-l întilnim foarte
frecvent, redat în tehnici diferite,
pe diverse categorii ceramice.
.'\stfel, pe> unele borcane lucrate> cu mina. datînd atit din perioada m<1i veche (sec. V-III î.e.n.)
cit şi din pe>rioada mai nouă (sec,
II î.e.n. - I e.n.), pe> brîul în
ri>lief sau uneori pe marginea rotunjită a gurii vasului sint crea1<' linii oblice succesive, care redau imagine>a „funiei". Asemenea
vase-borcan sint cunoscute în
numeroase aşezări traco-dacice de
pP întreg cuprinsul ţării.
Acelaşi motiv este prezent
~i
pl' unele din ceştile geto-dace (Poiana-Tecuci, Ocniţa-Buridava,
Ritca Doamnei, Ocniţa-Dimbovi
ţa. Arpaşu de Sus,
Jigodin, Pecica-Ziridava, Piatra Roşie ş.a.),
rare au pe suprafaţa lor briuri
sau linii verticale în relief, crestate de liniuţe oblice succesiH',
redind aceeaşi imagine a „funiei",
la fel ~i pe vasele borcan ...\ceste
hrîuri în relief se află în partea
superioară sub gura ceştilor,
iar
uneori şi cle<1supra perim„trului
fundului acestora. în unele cazuri cele clonă brîuri sînt legate
între elP prin linii verticale, de
asi:-menea crPstate cu linii oblice, care, privite cînd vas\1] era
aşezat cu fundul în su<;,
reprezintă semne solare (respectiv două
cercuri concentrice legate
între
ele prin două sau mai multe ra1e).
Pe ceramica lucrată la roată
motintl „funiei" se întîlneşte la
unp]e torţi de vase.
·
ln perioada mai veche
(sec.
TIT - IT î.e n.) „funi<l" este redată printr-un motiv în relief pe
partea exterioară a toartelor unor
căni
(Popeşti, Pecirn-Ziridava,
Piscu Crăs:mi). In unele c1zuri
motinII în relief de pe pc1rtea
exterioară a torţii cănilor
este
aclîncit orizontal, descriind o linie
în relief între>ruptă (Popeşti)
Mai tîrziu acest motiv este re-
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d<it prin tor<;ionarea unui sul de
lut avind sec~iunea patrntă (Augustin) sau în formă de cruce
(Piscu Crăsani). Adeseori acest
motiv e redat prin torsionarea
a două sul uri de 1ut rotunde în
secţiune (Poiana, Bărboşi,
Ocniţa-Dîmboviţa).

Motivul „funiei" există şi pe
unele cupe getice, imitate după
cele deliene fiind (reprezentat fie
printr-o linie torsionată în
relief, fie printr-o linie în relief
întreruptă),
redind pe unele exemplare semne solare,
bastonaşe, grilajul, linii frinte ş.ci.
în lucrare am considerat util
să
punem în discuţie motivul
„funiei" de pe ceramica dacică
deoarece el se întîlneşte adesea
aidoma în arta noastră populară
pe mobilier, pe diferite obiecte
clin lemn, pe uşile, fruntariile şi
stîlpii dl:' prispă a unor case din
Gorj şi mai ales pe stilpii porţi
lor gorjene şi maramureşene. In
acest din urmă caz prin motin1l ,Juniei" sint redatP semne
solare, br{1duţi şi alte semne simbolice. Din arhitectura popu!ară
laică mol i\'UI „funiei" ca şi alte
motive (semne solare, brăduţul
ş.a.) s-au transmis şi în
arhitectura religioasă, mai ales la porţile
bi5Pricilor de lemn, care
erau
lucrate după cum se ştie de meş
teri populari.
Unii etnologi au inclus moti'-·ul „funiei" în cadrul semnelor
skeomorfe (semne care imită unelte <;au alte obiecte practice),
cnnsidednd cii artiştii populari
au
folosit drept model
funia
propriu-zisă (N. Dunt1re, Ornamentica tradiţională comparată,
Bucureşti, 1979, p. 102 şi pi. XXI/
34-35 p. 107).
Elena
Udrişte (în
lucrarea
Crt'stături în
lemn din Gorj)
consideră că acest motiv
răsu
cit repre1intă şarpele. lntr-adeviir în arta populanl clin Gorj
acest motiv se intîlneşte şi
în
\'arianta în care se termină cu un
cap de şarpe (poarta unei case
din Ploştina, uşa bisericii clin
Socoteni).

Se pune problema care era semmotivului „funiei"
în
vechime. După părerea noastră
el putea reprezenta în trecut în
unele cazuri şarpele, cel ce aduce
fericirea în casă, dar în tradiţia
populară (în Bihor de
exemplu)
se pomeneştte de „funia cerului".
Se ştie că religia dacilor era

nificaţia

in bună parte o religie astrală,
aeci redarea semnului solar printr-o linie asemănătoare funiei s-ar
putea să reflecte legătura simbolică între planul astral, adorat
atît de mult de geto-daci, şi pă
mint. Brăduţul, legat de ciclul
vieţii omului, redat prin
motivul „funiei" ar putea reprezenta
simbolul fericirii casei.

CITEVA CONSIDERENTE ASUPRA SANCTUARULUI MARE
CIRCULAR DE LA SARMIZEGETUSA
Dana Lizac
Cercetările mai importante referito<!re Ia s,mctuarele
dacice
de la Sarmizegetusa (C. şi H. Daicoviciu, S. Charriere,
Bobanca,
Samoilt1 şi Poenaru) au scos în
evidenţă posibile semnificaţii calendario;tice sau mai general astronomice.
Dacă luăm în consideraţie structura sanctuarului mare circular
c:a imagine simbolică o putem interpreta ca reflectînd viziunea
tradiţională asupra
structurii şi
l'voluţiei universului. Aceasta se
regăo;e.1te în forme diferite în doctrinl'ie ermetice, în tradiţiile populare, în creaţia unor mari arfr,ti ca Dante, Goethe, Da , Vinci,
Eminescu. Universul se creează
.:oaform acestei viziuni prin emanaţie dinspre centru (unde este
a~ezat Zeul) în Sfere
concentrire>, c<itrP periferie. Un·1
dintre
formulările cele mai precise
ale
acestei viziuni este cea pitagoreicii pentru că stabileşte relaţii
numerice între
elementele sistemului,
echivalînd
numerele
'!U etapele creaţiei.
Cercetările anterioare aplicate
sanctuarului mare circular s-au
oprit doar asupra cercurilor concentrice şi a absidei
centrale.

Noi consicler<1m
că sanctuarul
er.te format din ~apte obiecte: centrul nemarcat, <1bsida, vatra pentru foc, cercul median, cercul exterior I, cercul exterior II şi pragul pătrat.
Lucrarea analizează dispoziţia
în spaţiu a acestor obiecte şi
relatiile numerice care se stabile~c între componentele lor, de_
monstrînd că acest sanctuar este
o oglindă a universului în termeni
pitagoreici. lnchinătorul
trac intra în sanctuar prin pragul pătrat etxerior, parcurgînd
cercu;ile concentrice pînă la centru, probabil pe un traseu elicoidal. ,\cest itinerariu, care refăcea
în "-Cns invers etapele creaţiei,
a\'P'l o
semnificaţie
simbolică,
iniţiatică, în centrul sanctuarului
omul contopindu-se cu zeul, avînd
aCC('S la un nivel de
existenţă
~UDc·rior.

Structura acestui sanctu:ir, care o;e reg{1se',;te în organizarea spaţială a multor sanctuare, precum
şi a multor oraşe mitice şi reale
ale antichităţii, dovedeşte ancorarea puternic•1 a vechii civilizaţii dace în viaţa spirituală
a
lumii antice, integrarea acesteia
în tradiţia culturală universală.
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RITURI

ŞI

RITUALURI DE INMORMINTARE LA GEŢI IN
TERITORIUL EST CARPATIC
Silvia Teodor,
Mircea Nicu
Stela Ţau

Pe baza descoperirilor mai \'f'r:hi şi recente de pe teritoriul Moldovei se încearc<i o ;malizd de
ansamblu asupra obiceiurilor de
lnmormintare la populaţia getorlacică de la
începuturi şi pină
la cucerirea romană. S-a putut
remarca, pentru fiecare etapă în
parte, preferinţa pentru un singur rit funerar sau pentru aminriouă, atît incineraţia cit şi
inhumaţia fiind bine
ilustrate clP
necropole sau morminte izolate.
Incă din vremea cinci geţii sînt
pentru prima dată
menţionaţi
ca locuitori ai acestui
spaţiu,
cind s-a intensificat amenajarea
puternicelor cetăţi, fortificate cu
şanţuri şi valuri de pămint,
rP
şedinţe ale şefilor civili şi religioşi şi la nevoie loc de refugiu pentru aşezările civile din jur, inmor-mîntările ilustrează pregnant începutul diferenţierilor
socialP
din l'aclrul comunităţilor respective. în timp ce majoritateci
populaţiei practica incineraţia în
urmi, în cimitire plane ca acelea
ele la Slobozia, Va.~lui, Vomice
ni, Strahotin, Bosanci şi altele.
unele morminte tumulare ca ace_
lea de la Băiceni se disting prin
modul ingenios de construcţiP cu
folosirea de materiale
specialf'
')i multă mîMt de lucru. Inventantl lor - obiecte ele pocloab~t.
ceramică fină, amforf' Ptr co1·nborate cu alte descoperiri elf'
valoare clin vecinătate, indică un
caracter princiar al acestoc tumuli.
ln secolele III-II î.e.n. nu mai
sînt documentate
înmormintări
in tumuli ci incineraţii în groapă
fără urnă ca cele de la Zvoriştea
- Suceava. In unele a•;ezări, printre care şi în „cetăţuia" ele la
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Poiana, se întîlnesc frecvent şi
morminte ele inhumaţie, simple
sau duble, copii !?i adulţi, în gropi
mciri cu un bogat inventar ceramic, diferite obiecte şi uneori
~'lnede. l·:xislă analogii
pen:ru
acest rit şi ritual şi în alte zone
:ocuite de geto-daci, la Grăcliştea,
Bratei, Orlea etc.
La sf!rşitul mileniului I î.e.n.
iau o mare clezvollare cetatile
dacice, afirmînclu-se în mod d~o
sebit acele clavae de pe stînga
Siretu i u i. ln care continuitatea
neîntreruptă timp de 4-5 secole
..:lin aşezare,
este ilustrată
şi
prin obiceiurile de înmormîntare. In apropierea acestor „cetă
ti" se află un anumit număr de
:umul i c;;re conţin morminte de
incineraţie, în care atît rugul cit
:;;i resturile de la incinerare, ră
mase pe loc, împreun{1 cu foarte
puţine
obiecte :de clefunctu!ui,
sint acoperi te cu un st rnt pro tec_
tor de argilă galbemi şi apoi cit'
o mare movilf1 ele p(tmînt.
Rit şi ritw1l memăn~tor s-a
documentat la L:'i.ceni. Orbeasca,
Piscu Cră~;mi, Popeşti ele„ cu
<111umite \':1ri1n~lc' rl!' J;i c1z la c:1z.
N"umărul mic al acestcr morminte
faţă ele populaţia clin
cetăţuile
respective, în perioada de maximă înflorire a lor, clemonstrea.z;i
că ele aparţine;•.u tot numai unei
•'alegorii privilegiate. ln paralel
s_a practicat incinen1rea în gropi
cilindrice, puţin adînci, fărft urnă,
oasele calcinatp fiind îngropate
in mantaua movilelor s;1u chiar
în cuprinsul a~ezărilor.
în cetăţuile ele la Poiana
şi
Brad s-au găsit şi înhumaţi în
groapă, cu inventar bogat,
plasate în afoni a5ezării, datate în

secolul I e.n. pe baza unor obiec_
te de factură romană şi diferite
importuri sudice.
ln concluzie, în această lungă
perioadă de timp se
constată o

mare diversitate în practicarea
obiceiurilor de înmormîntare, manifestată în cadrul unităţii, în general, a lumii geto-dacice.

MORMINTE ŞI NECROPOLE GETO-DACICE IN SPAŢIUL
EST-CARPATIC
Marin Dinu

Pînă la apariţia cărţii lui
D.
Protase „Riturile
funerare
la
daci şi daco-romani" (1971), în
spaţiul est-carpatic al
României
se cunoşteau doar patru locali_
F\ţi cu descoperiri de
morminte
~i necropole geto-dacice pînă
în
vremea corespunzătoare Provinciei Dacia. Cercetările ulterioare
efectuate în acest spaţiu au dus
la nDi descoperiri de acest fel,
în cimitire plane şi tumulare,
numărul lor
ridicîndu-se astăLi
Ia 15 puncte în 12 localităţi, fără
să se ia în consideraţie
marea
necropolă tumulară de la
Bîrse~ti Vrancea, situată în zona
de mare curburf1 a Carpaţilor.
in marea lor majoritate s-a
dovedit că este vorba de necro_
pole' cu morminte de incineraţie,
(cele tumulare în exclusivitate),
dar şi de inhumaţie, mult mai
rare şi numai în necropole plane.
ln felul acesta, prin cunoaşterea
mai precisă a riturilor şi ritualurilor funerare geto-dacice din spaţiul est-carpatic se aduc
contrL
buţi i importante atît relativ la Unitatea spirituală a unuia din ma_
rile popoare ale ;;ntichităţii
e-

uropene cit ş1 m ceea ce
priveşte deosebirea acestora de cele
scito-sarmatice, bine
documentate la est de Nistru, pe teritoriul Ucrainei.
ln lucrare se analizează, comparativ şi cronologic, atît descoperirile funerare clin cele 12 localităţi din
spaţiul est-carpatic
pînă la Prut, precum şi
acelea
corespunzătoare,
cunoscute pînă
în prezent în spaţiul geto-dacic
dintre Prut şi bazinul Nistrului,
demonstrîndu-se şi pe această cale unitatea lumii geto-dacice în
vatra ei permnnentă, de altfel bine
atestată prin cetăţi şi alte categorii de izvoare, arheologice şi literare. Pe baza inventarului din
cuprinsul
unora dintre aceste
descoperiri se evidenţiază legă_
turile lumii geto-dacice din întreg spaţiul est-carpatic cu grecii
din coloniile de la Pontul Stîng,
în primul rînd cu Histria, clar
şi cu alte neamuri mai apropiate
sau mni îndepărtate şi consecinţele acestora în evoluţia lor pînă
în vremea corespunzătoare provinciei Dacia.
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INHUMĂRI RITUALE DE ANIMALE DESCOPERITE IN
AŞEZARILE GETO-DACICE DE LA CĂSCIOARELE,
.JUD. CĂLARAŞI

Valeriu Sîrbu
Elvira Ciocea
Paul Damian

Autorii prezintă gropile
cu
înhum[1ri de animale descoperite
în <mul 1989 în punctele „Coinea
II" şi „Şuviţa Hotarului".
~:ste de
cvidentiat numărul
gropilor - 3 şi al ·animalelor 7, descoperite la „Coinea I'I" în
comparaţie cu
suprafaţa
mică
cercetată 126 m~.
,
Forma gr0pilnr era rotundă sau
ovală, anim,dele fiind
depuse la
diverse adîncimi, de la fundul
pină la gura gropilor. După ma_
niera depunerii animalelor
şi
umplutura gropilor este probabil
că s-au refolosit gropi săpate anterior pentru păstrarea proviziilor
şi nu special săpate pentru
înhumctrea animalelor. Cu excepţia
pieselor de harnaşament ale calului (zăbală, psctlii, verigă) nu
s-au identificat alte piese de inventar sau ofrande.
în gropi s-au depus cite unul,
cite clouă s·1u chiar patru animale (Gr. 2 de la „Coinea II"), iar
starea scheletelor sugerează că
ele au fost depuse întregi (sigur
calul, vulpea şi porcii, foarte probabil şi iepurii).
Orientarea şi partea pe c·1re au
fcst depuse animalele este cli·:ersă,
neobservîndu-se vreo reguUi.

OBSERVAŢII

Deşi

numărul

animalelor

este

remarcăm
varietatea
speciilor~ -1, atît sălbatice, cit şi
domestice. Este de evidenţiat procentajul
ridicat al anim~tlelor
sălbatice 50"" (o vulpe ~i trei

redus -

B,

ie1Juri), fenomen cu totul
sur_
prinzi1tor pină acum la descoperirile privindu-i pe traco-geto-r!a_
ci, unde înhumările de anima_
le clcmcstice erau aproape exclusive. Dacă porcul şi calul
sînt
frecvent înhumaţi la geto-daci,
vulpea şi iepurii descoperiţi aici
reprezint{1
primele semnalări.
Descoperirile se datează de la
sfîrşitul ~cc. IV î.e.n. (Gr. I cu cal
de la Coinea II) pînă spre sfîrşi
tul sec. II î.e.n. '
ln ceea ce priveşte semnificatia
înhumărilor de animale, cu
re_
zen·ele impu<>e de complexitatea
fenomenului, apreciem că
este
vorba de sacrificii legate de anumite credinţe şi ritualuri privind
vînatul (Gr. 2 de la Coi nea I I),
grijă faţă de cal ca auxiliar
al
războinicului (Gr. 1 de la Coinea
II), de alungare a „spiritelor rele'' din comunitate sau alte practici magice sau religioase
pe
care, nu le putem identifica.

DE TOPOGRAFIE ARHEOLOGICĂ LA
ŞIMLEUL SILVANIEI
Horea Pop

AşPzat în Depresiunea Şimleu_
lui, pe poalele Măgurii Şimleului.
oraşul cu
acelaşi nume este cu-
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noscut, în literatura istorică de
specialitate, mai ales datorită tezaurelor de obiecte din aur de

epoca migraţiilor descoperite pe
teritoriul său în 1797 şi 1889 şi mai
recent a unuia dacic din argint în
1986, din numeroasele semnalate
în perimetrul oraşului menţionat.
Măgura Şimleului (597 m altitudine maximă), prin forma sa
masivă, cu platourile centrale situate pe vîrf, unde existau bune
condiţii dr locuit (izvoan', zone
de păşunat şi chiar pentru cultivat), bine ap<'lrată natural datoritii pantelor accentuate, cu puncte fortificate situate pe dealurile laterale mai mici, care
fac

corp comun cu masivul central
µrin creste sau şei înguste, toate
acestea formează un complex uni~ar de locuiri dacice. Prin poziţia
domimmtă pe care o are în centrul D.·presiunii Şimleului,
supraveghind
şi anticul drum al
sării, complexul dacic de pe Mă
gura Şimleului constituie foarte
probabil un centru politico-econonomic şi militar al unui trib, dacă
nu chiar al unei uniuni ele triburi cbcice, idPntificabil cu Dacidava menţion:1t<i elf' Ptolemeu.

CERCETĂRI ŞI

DESCOPERIRI ARHEOLOGICE APARŢINlND
PERIOADEI LATENE, PE RAZA JUDEŢULUI COVASNA
Nicolae

Cercetările arheologice,
desfă
şurnte dP Muzeul Judeţean
Co-

v:is:ia în ultimele decenii, au dus
la ;1testarea a numeroase descoperiri de factură dacică, care, deşi
nu au l'Onstiluit
obi<>ctul unor
cercetări de sin~ stătătoarp decît
parţial,

îmbogăţesc

substanţial

harta arhPologică a judeţului, din
acPasl{1 pPrioad<i. AcpstP cercet<iri se alătură categoriei mult
mai substanţiale a
descoperirilor intîmpl<itcare de aceeaşi factură, crPa ce face ca actualmente pe suprafaţa relativ mică a
.iudc>ţului Covasna să fie cunoscutP fJPste 5() de puncte arheologice
încadrate în a doua epocă a fierului.
V;1rietatra acestor descoperiri,
atestă chiar şi cu o oarecare

probabilitate -

Soancă

o varietate

sDerlac.
Astfel, se cunosc cetăţi
fortificate, aşezări deschise. te7.aurP monetare, cuptoare de redus minereul, obiecte de artă plastic{1, etc.
O evaluare cit de cit precisă a
facturii acestor descoperiri constituie o necesitate meii ales din
punctul ele vedere al faptului că
PP raza judeţului nu a fost cercetată sistematic şi inter.ral nici
o statiune de foctură dacică. Tot_
odată·. pentru cea m'li mare parte
a acestor descoperiri întîmplă
toare S" impun verificări - ca o
condiţie, dnr ~ii ca un punct
de
Ph-care pentru cercetările arheo. logice privind civilizaţia poporului dac.
c'firă civilizaţiei pG:)Orului
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AŞEZĂRI

GETO-DACE RECENT CERCETATE IN
JUDEŢUL GIURGIU
Traian Popa

Prin săpăturile din ultimii ani
au fost identificate şi cercetate o
serie de aşezări La Tene în zona
Greaca-Prundu, pe malul Argeşu
lui, pe traseul viitorului Canal
Dunăre-Bucureşti, şi în
zona
Schitu-Ghimpaţi.

Vin cartografierea lor, la care
se adaugă cele cunoscute din
cercetările anterioare, se constată o locuire destul de
frecventă
de-a lungul Argeşului, Cîlniştei,
Glavaciocului şi pe malul fostului lac Greaca.
C.t prive'ite tipologia materia_
ului ceramic autohton, se constată
o pondere a vaselor lucrate de
mină de dimensiuni
mijlocii şi
m:iri, ornamentate cu brîu simplu sau alveolar, cu butoni sau
apud1tori sau pur şi simplu alveole practicate la baza gîtului, sub
buza sau la baza vaselor.
Între vasele lucrate la roată,
2ele mai des întîlnite sînt cana
cu o tmirt{1 şi străchinile în for mii. de b:il sau cele ll';or tron_
..::onice.
In pri"·inţa
importurilor, se
constată o
frec\·enţă mai mare

în aşez<lrile din zona
lacului
Greaca, unde s-au descoperit mai
multe mănuşi ştampilate de la
amfore rhodiene şi monede de
tip thasian, emise la
Thasos,
precum şi unele imitaţii locale.
Tipurile vaselor lucrate de mL
nă sînt atestate pînă într-o perioadă tîrzie, continuînd, de altfel,
chiar în cadrul culturii Sîntana
de Mureş.
Fără elemente precise de datare
pentru primele secole d. Hr., nu
putem conchide perioada de sfîrşit a la Tene-ului dacic deşi teoretic ea ar trebui localizată oda_
tă cu pf1trunderea
elementelor
romane şi cu influenţa acestora
asupra populaţiei autohtone.
Toate cercetările de pînă acum
s-au desfăşurat în aşezări, astfel
că, atît timp cit nu au fost cercetate şi o serie de necropole nu
se pot preciza unele
elemente
din suprastructura geto-dacilor şi,
nici dacă au suferit unele influenţe exterioare spaţiului
lor
de locuire

MONEDA MACEDONEANĂ LA NORDUL
DUNĂRII DE JOS
Virgil

Corespunzînd dezvoltării economice şi social-politice a lumii
autohtone de la d1sărit de Carpa_
ţi, începînd de la
sfîrşitul secolului IV î.e.n. şi începutul celui
următor se
con~tată
prezenţa
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crescînctă

Mihăilescu-Bîrliba

în HCest spaţiu a unei
noi categorii monetare - emisiunile macedonene. !n legătură cu
monedele macedonene se ridică
în fata cercetării de specialitate
cîtev~ probleme importante:
1.

Răsoînrlirr>a

pieselor originale.
2. Volumul şi rolul avut de monedele postum". 3. Relaţia celor
doui\ tipuri ele emisiuni cu mo_
n ~r!elu get0-dace.
Pe teritoriul cuprin~ intre Carpaţ.ii Răsăriteni şi Nistru
s-au
g{1sit aproxim·1tiv 3100 ex.,
în
40 de lrcalităţ~; cea mai mare
p:otrte dintre Hcestea provin din
~e„~ure (12). Depozitele pot fi stratificate, potrivit cu ultimele monede, în 3 grupe: I. 330-294 î.e.n.
II. 228-190 î.e.n. III.. 100-70 î.e.n.
Analiza acestor descoperiri in_
dică o origine ,·est-pontică a flu-

xului m:inete1r respectiv, care
poate fi pus în relatie cu mo_
mentele ele vîrf, cînd se achita
un tribut către forţele politice
dominante de la Dunărea ele Jos.
Toate aceste date relevă că surs;i principală a monedei macedonene la răsărit de Carpaţi tre_
buie căutată în oraşele greceşti
de la Pontus Euxinus. Pe această
cale se atestă în mod concret
existenta unor strînse legături,
mai cu seamă politice, intre populaţia locală şi zona
locuită de
n'.Ju veniţi.

MONEDA GETO-DACA INTRE PRUT ŞI NISTRU
A. Nudelman

Pînă la începutul
anilor 60 ai
sec. XX des-::operirile de monede
geto-dnce nu figurau pe harta
numismatică a interfluviului Nis_
tru-Prut.
Pe vremurile acelea, la drept
vorbind, se ştiau doar cîte,·a cazuri în regiunile de vest ale Ukrninei subcarpatice cu
descoperiri incidentale de un soi de
monede, cunoscute în literatura
de specialitate sub noţiunea de
emisiuni celtice ori, cum li se
m;1i zicea, imitaţii barbare.
Acestea din urmă aveau drept
prototip tetradrahma greco-m·1ce_
doneană de la Filip II. fiind de
facto nu altceva decît propriu
zis monede geto-dace de tipul
„moldovean". numit „Husi-\'ovriesti", devenit bine cunoscut gratii' cercetătorilor români.
· La ora actuală în ţinutul, care
pînă acum nu de mult prezenta
o pată albă pe harta numi~m<iti
că a masivului etnic
geto-dac,
sint cartografiate cel puţin J 4 descoperiri de asemenea monede, depozitate în 3 tezaure, precum şi

(Chişinău)

aflate izolat, cu exemplare răz_
leţite, în alte 11 puncte ale interfluviului Nistru-Prut, toa~ în
ansamblul lor variante derivate
de la tipul mai sus citat.
Aria acestor descoperiri mo_
npt;.ire cuprinde jumătatea norrlică il ţinutului interfluviill, concentrîndu-se îndeosebi în rnioanele din apropierea Prutului.
Geografia acestor descoperiri
inrlic<l fantul că monedele
au
pătruns, după toate
probabilită
ti IP, în ţinutul mai sus numit
din partea platoului central moldovenesc. difuzîndu-se în habit„tul
masivului Ptnic geto-dac
dintre Carpaţi şi Nistru.
Studierea descoperirilor mane_
t,1re ele tioul „Husi-Vovriesti",
precum şi- a monumentelor res_
pPctive arhf.'ologice prezintil un
neîndoielnic interes ştiinţific bi_
lnteral atît pentru
cercetătorii
sovietici, cit şi pentru colegii lor
români, contribuind în comun la
o cunoaştere mai amplă <'- istoriei
triburilor geto-dace.
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DESCOPERIREA MONETARA DE LA COCOŞEŞTI, COM
PAULEŞTI, JUD. PRAHOVA
RADU

l n colecţi·1 l\Tuwului ele Isto_
ri.:> ~i Artă al Municipiului Bucure';ti se păstrează trei denari ro_
mani rPpublicani aparţinînd u_
nui depozit m'metilr aflat la Cocu~'.·<i, comuna P:\ule~ti, ,iudetul Prahoq1. Conditiile ele dcsco_
iiNire sînt necunoscute. Mr,necle_
ll' r<·cuperale aparţin emisiunilor
:.inilor 50 si -to ai secolului ·r î.e.n ..
Cum stati~tic a fost dovedit că
in Homânia denarii bătuţi în de-

OCllEŞEANU

ceniilP 5-î ale secolului I i.e n.
domin<'i în structura tezaurelor
îngropa:p în epoca lui Augustus,
cu toate că în lotul recuperat nu
;1flf1m monede imperiale, este
fo:!rte probabil ca tezaurul de· Ia
Cocoşeşti să
fi fost
îngropat
mult mai tîrziu decît data ultimei monf'de recuperate, fiind ascuns în primele două decenii ale
secolului I e.n.

DESCOPERIRI MONETARE ANTICE PE TERITORIUL
JUDEŢULUI MARAMU}lEŞ

de Georgeta Maria l\iga

Lucrarea prezintă monedele de
pe teritoriul judeţului Maramureş,
incepînd cu moneda de Histria
dPscooerită Ia Oarţa de Sus, te_
zaurul de monede dacice de la
Tulgheş Mireşu Mare şi
con_
tinuînd cu moneda romană, perioadă curinsă între secolele
JI
î. Chr. şi IV d. Chr.
Cea mai bogată categorie o reprezintă moneda romană: monedPle republicane de la Moi.sei,
Oarţa de Sus, Tăuţii
Măgheruş
şi monedelP imperiale de Ia Ha-
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ia Mare, Răseşti, Călineşti, Coruil•ni, Giuleşti, Ieud, Mesteacăn,
Oarţa de Sus,
Petrova, Sigl')et,
Teceu, Ulmeni, Vad.
I
I fn capitol aparte al lucrării
îl constituie prezentarea tezaurPlor de denari
imperiali romani de la Oarţa de Sus şi Te_
ceu.
Analiza descoperirilor de monPde antice în Maramureş aduce
o complptare a datelor arheologice privind habitatul antic din
acea~tă parte a ţării.

PIESE ALE UNUI ATELIER DE REPARAT VASE DE BRONZ
DE LA COSTEŞTI AFLATE IN DEPOZITUL MUZEULUI DE
ISTORIE CLUJ
Gelu Florea

Sînt prezentante piesele aflate
în c.!epo:..itul Muzeului de Istorie a Tran~ilvaniei ce se aflau
printre obiectele de bronz
provenite din cercetările de la
Costeşti
ce au avut loc ele-a
lungul anilor. Sînt descrise fragmen~ele ele tablă de bronz
în
diferite stadii de prelucrare (tă
iere, perforare, sudare prin nituire).
Prin
analizarea pieselor se
poate dPduce procesul tehnologic al
prelucn~rii
tablei
de
bronz destinată reparării vase_
lor; se pot stabili uneltele cu
ajutorul cărora se executa
a_
ceastă operaţiune: de la tăierea
tablei cu dăltiţa în forma nece_
sar;\ pînă la aplicarea petecului
de tablă prin nituire pe peretele
vasului care se recondiţiona.
Printre obiectele respective a fost
desccperită
o piesă provenind
rlintr-un obiect turnat, poate o_
paiţ„ care a fost probabil
refo_
losit în prqcesul tehnologic res_
pectiv. Tot aici au fost puse în

evidenţă două

unelte de fier ne_
cesare perfonlrii tablei de bronz
pentru a aplica apoi niturile.
Una dintre ele are secţiune pă_
trata şi forma unui
punctator
a scutit la vîrf. iar cealaltă este
mai alungită şi pare a fi fost torsionat11 la vîrf - avînd aproximativ forma unui burghiu. Ea
trebuia fixată într-un toc
de
lemn.
Prezenta unei astfel rle descoperiri la Costeşti nu distonează cu
cu peisHjul economic pe care îl
putem întrcz<""iri în urma datelor
arheologice de cade dispunem: aici se găseşte cea mai mare canti_
tHte de obiecte şi vase de bronz
de import şi imitaţii din Munţii
Orăştici şi poate din întreaga Dacie. ln aceste condiţii este lesne
de explicat necesitatea prezenţei
unui meşter care să execute şi
astfel de operaţii de recondiţio
nare asupra unor produse care
erau destul de scumpe.

UN TIP DE ERAŢĂRI DACICE MAI PUŢIN CUNOSCUTE
AUREL RUSTOIU

Printre descoperirile din aşe
geto-dacice se numără şi
piesele pe care le discutăm în cele
ce urmează. Este vorba de bră
tări din bronz care, în funcţie de
modul de realizare, pot fi împăr
ţite în mai multe variante.
zările

O primă
variantă o constituie exemplarele alcăttlite
clin
ti·ei segmente unite între ele prin
inele. Fiecare segment este con_
fecţionat dintr-un fragment
de
sîrmă rotundă, pe care sînt aplL
cate, în unghi de 120'1, alte trei
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„ÎJ·mp tor„ionale. Acestea din urmă sint sudate de inelele de le_
găi uni, formind protuberanţa.
Br<iţi1rile
aparţinînd
acestei
,·ariantf' au fost descoperite la
Cul'iulata (.Jud. Braşov), Ocniţa
(Jud. VîlcPa), Pecica (Jud. Araci),
'fili~ca (.luci. Sibiu), Şimleu! SiL
vanic>i (.Jud . .S{ilaj). Un exemplar
dP la CostPşti (Jud. Hunedoara),
cleşi nu prnintă torsionări, apar_
\ine aceleiaşi variante. Este vorba
el,, o pies{i care prezintă defectp
cic• turnare', fiind probabil reali,;1tă într-un atelier de bronzier
c ~ i n CPtatea dncică din Costeşti.
O altă variant<l este reprezen1.1t;i cip piC''iP rPalizate în acela~i
mnd cu Cf'IP descrise mai sus
D„n,PbirPa constă în aplicarea pP
111ijlocul fiPdirui segment a unui
grup de trei protuberanţe asemitni1toare cu cele de pe verigi.
Ir· de IP_gătură. Exemplare apa1·ţ inînd acestC'i variante s-au des.
coperit la .Surmizeget usa
Regia
'i într-un mormînt de la Lalen_
dorf (în nordul Germaniei). A.
cpa'Ui din urmă a fost considera_

Ui. de descoperitor drept brăţari'I
cC'lticii. în lumea celtică nu există
îns<i astfrl de brăţări. Cum brn_
ţara de la Costeşti prezintă do··acl:1 rr•alizării acestor
obiecte
în Dacia preromană, exemplarul
de ln Lalendorf trebuie considernt ca import din lumea dacicii..
A trC'ia variantă este constituita
ele bră\,1ra de la Popeşti (.luci. Ar_
g,•ş).
Cele trei segmente unite
prin im·le sînt compuse doar din
dte două bare turnate ş1 torsionn te prin martelare. Aceste bare
sint u~or arcuite, iar între ele se
afl<i (pe tiecare segment),
cite'
un ornament vcgetal.
DiamPtrul pieselor se înscrie
în limitele cuprinse între 9 şi 10
~m (exPmplarul de la Popeşti mă_
soară 12,3 cm). Avind aceste dimensiuni Ple trebuie considerate
c<1 fiind brăţ<iri.
ln cPea ce priveşlP cronologia,
brăţările
aparţinînd tipului dis_
cutai încep să fie utilizate în sec.
I î.e.n. (mai degrabă din a doua
jumătate a acestui secol), menţinîndu·se pe toată
durata sec.
I e.n.

DESCOPERIRI GETO-DACICE TN JUDETUL VASLUI
(ZONA HUŞI - SEC„IV-111.E.N.)
VIOLET A

Ct>rcetart•a arheologiC'{1 româîn ultimii ani a făcut eforluri cleoseiJile pentru a <1borcla în cercl'liirile sistematice dt
..,i ct>le ele ten·n diferitP perioadL' istoricP, P<' întreg tt>ritoriul
\<1rii noâslre.
E..,l<' demn să remarcjm
c·u
acea . . tă ocazie „i investigaţiih·
\'izînd C'Î\'ilizaţa geto-dacică din
Moldova cîl şi din zona noastră
cercetată mai puţin din punct
nească
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dl' v<•clere arheologic.
Tema de faţ1i î,,i propune .să
prezinte succint cde mai
imporldntc• descopPriri geto-dacice
datate în perioada sec. IV-II Le.n.
clin judeţul nostru. Din cercel;\ri!P sistPmalice cit ':'i cPlc•
cil'
teren staţiunile descopprite sînt
încadrate în cele două
tipuri
bine cunoscute': fortificaţii ')i a'il'Zart deschise care lffd\'ilau în
jurul acestor cetăţi. CercetMile

fortificaţii din
Mo~na, Arsurci,

în cele trei
Iluşilor:

ne„ti-Avereşti

au demonstrat

zona
Bup-

xi~~enţa valurilor de pămînt cu
şanţ adiacent cit şi o densitate

mc:re de locuire în unele dintre
ace~tea (cum este cazul la Buneşti), aducîndti-se cu această ocazie noi elemente cu privire la
importanţa acestor staţiuni în
.~OC'ietatPa geto-dacică a r:r
\ului pc• care acestea le-;1u jucat ca centre' social-politice şi
t'conomice. Pe baza materialului
arheologic descoperit s-a
putut
i 1ustra o bogată C'Ultură materială şi spiri'.uală a lumii geto-dacice în ;,p<·. I\'-11 î.e.n., carP cu110'1.)le o dezvoltare ascendenl{1
a forţelor ele producţi<' si o intl·n~ifiC'are a SC'himburilor
cornerC'ial<' cu lumea grecească din
coloniilP de la nordu[ M{trii ~<'
gre, nelipsind şi anumite
'ele-

mente de civilizaţie a
celţilor
stabiliţi în a doua jumătate
a
secolului IV î.e.n. în Transilvania.
Alături de cetăţile
amintite
111ai sus ,amintim aşezările neîntărite de la Armăşeni,
Pîhm•şti-,\ rsura, Corni-Huşi, IIU)iDealul Coţoi, Duda-Epureni
si
altele care prin materialul <1rheolcgic descoperit
subliniază
unitatea culturii materiale a geto-dacilor din zona noastrf1, urmînd ca cPrcetările viitoare s'i--:-i
aducă noi contribuţii la
comp!etare:1 acesteia.
F.vident cercdările
vi iban·
vor urmări şi depistarea de noi
puncte arheologice:> pentru
această perioadă în vederea
întocmirii unui repertoriu arh<'ologic al zonei de care ne
ocupăm.

STUDIU PRELIMINAR AL MATERIALULUI
FAUNISTIC DIN CETATEA DACICA DE LA DIVICI
(JUD. CARAŞ-SEVERIN)
Georgeta El Susi

E,antionu1 [c1unistic ,·i:rnt provin:• rlin carnµc1niilp
arhnilcr
g:cc· alP anilor t9B."i-1989 inlr('l'rin'~' în cetatea rle la
Diviei
( \·:t!P:1 Dun,-1rii).
-ni l'LH"i t. ci i n p1 :net de VPdPre
h:O!.:e:·grafic, ampla..,area
situl i ::nit în \Tdc•rC' l'>t2 identic,-1
c" d rL''.11i d,~ 1w Sfrnca-Liubcovei, c·omparc1rea
spectrelor fdun 'ti e penlru cl'ie doui1 ccti1\i
e-;le inen,nt<"1, dP~i
'<Ub raport
t:ronolog·c C\:isF1 mici rlifercn\c.
:VL1tc·rialu1 fau1fr.;tic a fost rPcoltaL din cill•\·a complexe închise (lon1in\e,
gropi
mena-

jcre, rullicl'?) ,,i din stratu] de
,. ·l'u··ă. cumulîncl pe ... t<•
2.:l:JO
f1·:.-1.U":11Pnte.

Mamifrrele au un procl'nl d•'
r6,-I la s ::i1, în nidrul lor dPta,jndu-,p .~rup11I ,;peciilor
donws i:·e. ru 1w-;te 71 la suti1 pondere (n'"rnn-d1111 <militurlini ,.,ub
a psl tiSJlt'C\ cu Stenca-LiubC'oYcil. SuinC'lc domestice au 111<1krialul C'PI mai 1111mero-;, cam
jum{1tatp din lcl. l"l'Pa c2 a pc·;·mis o deta;ierp a caractprelor
lor. lfrnn1-ci;m doar
prezc•n\a
unor spt•cii animale cu
preg-
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nante caractere primitive (greabăn înalt, bot prelung),
dificil
de separat ele
cea
sălbatic:-1
(foarte frecventă în areal). Scara w1lorilor taliilor
calculate
osr·ile'lză intre
60,8-76,5
cm
pentru grupu] dnme~tic (există
valori de tran7.iţie: 83,1 cm: 87,1
cm) şi 111,6 cm pentru
mistr2ţ.

Bovinele
reprezintă
doar
9-10 la sută, avind ele-a face
cu exPmplare mici (112,6
rm)
şi conformaţie gracilă, sacrificate peste 31/2-4 (în proporţie de
50 la sută).
Equideelc au material puţin,
fragmentat, ce provine de la
exPmplare mature, din
grupa
cailor „ordinari", cu
multiple
utilizări

gospodăre5ti.

Un ~ingur exemplar canin cu
talie de 59,4 cm (grupa cîinilor
ciobăneşti) a fost evidenţia~.
Speciile vînate au
material
bogat (peste 25 la sută),
provenind ele la cerb, mistreţ, bour,
urs. căprior. Acest procent relevă pe de o parte existenţa un2i fa·1ne mamifen• variate 5i
abundente, legată de noul areal
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fa ,·orizant, iar pe de altă parte ponderea mai mare în cons .m a lor, privită şi ca o m:i~ur{t de protecţie a
stocurilor
do!llestice.
S;;> poate concluziona
faptul
că
avem de-a face cu o ecuncmie bazat{1 pe o exploatare
masivri a porcului, a dirui cre-,tPre era înles!1it<l de condiţiile
ele vegetaţie din Valea Dun{irii,
nefiin I n~-cesan\ o gospodărire
a'.entă.
Preclilerţia
pentru consur:-1ul c;irnii de porc este evidentl\ •;i în cazul aşezărilor clacil'e cir la Pecica, Stenca-LiubC'Ovei. Ponderea redusă a
bovinelor, ovic~prinelor în ec:ono·
mi:• s·1gereaz{1 o utilizare a lor
tr;t n~ai mult în alte activităţi
pra::-tice (lapte, lin:t, forţă
ele
nume<\) decît pentru carne. Evident, o însemnată cantitate de
c 01rn<:> o ya fi furnizat-o vînatc1l
ab'. ndent.
Cre'iterea păsărilor (a găinii),
pe-;ruitul, prinderea
păsărilor
,[1lbatice erau activităţi complem :nta;·e ale comunităţii,
desigur cu ponderi reduse.

PERIOADA ROMANĂ
SI
'

ROMANICĂ
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MATERIALLE APARTINîND MILENIULUI I E.N.
DIN ZONA SATELOR BEREA SI CIUMESTI
(JUD. SATU MARE)
Ioan Stanciu

MaterLtlele prezentate provin
din colecţia Kovacs, achiziţiona
tă de Muzeul judeţean din Baia
Mare (o parte a acestei colecţii
se află în muzeu] din Satu :Mare) ~i clin săpăturile
efectuate
în anii 1962, 196-1-1965 în dteva puncte din hotanil
celor
două sate. Zona a fost
intens
locuită, din neolitic .-:;i pînă în
pr;1gu1 atestării
documentare a
s3te'or amintite. materialele plasabile în milPniul I e.n. reparti'l.îndtrse astfel: serolele I I I IV, ser. V-VI ~i sec. VIII-IX.
O secţiune executatr1 pe locul
binecunoscutei necropole
celfr·e rle la
Ciume-:;ti
(punctul
Grajduri C.A.P.) a surprins stratigrafic existenţa unui nivel plarnt dP autorii săpăturilor
m
se:'. rrr e.n„ suprapus de
un
a'.t·!l, databil în sec. V-VI.
Ma'e·ialul rlin s2:~.
III-IV
(ceram'că fimi cenuşie
lucratl'i
la roată ~i ornamentată
prin
lustruire, ceaşcă daC'ică,
mărge'e. fragmente de sticlă şi de
rîsniţ~ manuale) se
încadrează
printr<> clescopl'l irile cuntempora„o din nord-vestul României,
prPzentînd si analogii ce trim;t
spre Slovacia suci-estică şi zona nord-esti:·1i a Ungariei;
se

de
factură
aici,
prez2nt<i in cantitate destul de mare. Materialul clin sec.
V-VI
(ceramică cenuşie
lucrată
la
roată, pieptene de os) îşi găseş
te ce!e mai bune analogii (îndeosebi ceramica cenuşie ştampi·
lată) în materialul specific
obiectivelor care sint atribuite gepi~ilor. In C'antitate mare
este
prezentă ceramica ce poate
fi
datcttă in sec. VIII-IX; acelea~i
perioade ii aparţine şi un virf
ele s{1g:>ată ctin fier. Pentru fi~
r are ctin perioadele
corespun7ătoare secolelor III-IV, respectiv V-VI, par să fi existat mai
multe a'jez~<ri în zona celor două
sate.
De'i materialele provin doar
în micii măsură clintr-.un
context arheologic clar, fiind adunat~ de la suprafaţa
solului. în
cva mai mare parte (trebuie ·-recizat că in urma lucrărilor agricole, posibilitatea
de a surprinde co:nplexe nederanjate a
exi>tat doar în cîteva puncte),
ele îmbogăţesc
cuantumul ele
informaţie cu priYire la mileniul I e.n. în zona norcJ-,·estică
a României.
remarc<l ceramica
romană,

importată
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NOI DATE PRIVIND CIVILIZATIA DACILOR LIBERI
DE LA EST DE CARPATI TN LUM.INA CERCETARILOR
ARHEOLOGICE DIN JUDEŢUL BACAU
Ioan Mitrea

!n ansamblul cercetf1rilor arh<'ologice privind istoria
miknil!!ui I e.n. din spaţiul est-carpâtic al Daciei, un loc aparte ii
ocupă preocupările pc'nlru
cunoast<>r<'CI istoriei si civilizatiei
da;·ilor liberi în se~olf'!1-• II-iii.
Valorificarea rezultatelor cerceliirilor arheologice din
cîteva situri ele importanţ;\ excepţional(1,
t•ercetate
sistemati'.:.
cum psle man•a necropohi de I~
VMeni-Nearnţ, precum ~i
recupei·urea ~i vctlnrifiC'arl'a
~tiinţi
fic:-1 a unor descoperiri ,înlimpl,\tom·e, cu o semnific-atie deosebi tă, cum ar fi tezm11:ul
dP
'"ISP romane cit• argint
de la
Mun,·eluJ de Sus, judeţul Ia~i, 5i
teza~1rul de
];1 !VI1\gura-Bac-ău,
fc:rnrnt din 2.8:l0 de mo1wde rnmanp imperietle din
argint, au
adus date ce au contribuit substanţial la mai huna cunoastere
:1
i<;toriei "i l'i\·i.lizaţiei
;Iacilor liberi de la est de Carpaţi,
l<t
recon,tituirea
rciporturilOI'
dintre c:lacii I iberi pe dP o parte, lumea şi civilizaţia
romanii pe ele alta.
intre c·ercet~\rile
arheologice
din ultimii ;1ni, menit!' a contribui la mai b11na cunoa~tPre
" istoriei si ci\·ilizatiei dacilor
lil10ri de I~ l'st de Ctirpaţi
s"
însrriu. în mod organic, si cele
efe('tuate în judeţul Bacău. Avem în vedere investigatiile efrct ui1te, în ultimii ani. ·în dtP\'a situri mai importante c111n
sînt asl'z{1ril1•
de
la
CîrligiFilipesti si .)t!'fan cPl Mare, prpl'llm si în necropolele dp Id [),-1!ll;l>nPşli ':'i OnCL'':'ti.
!);1!'{1 ct·rceti'1rile ci in
as!'zări
Ie de la Cîrligi-Filipeşti şi Şte-
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fon cel Man• sînt
importantP
prin faptul că aduc noi date privind tipurile' dl' a)l'Zftri si conr
plexe de locuire, permiţînd şi
unele concluzii referitoare la începuturile si sfir~itul
culturii
l'arpice, invPstigaţiile clin
necropolele de la Dămieneşti şi Onceşti au adus importante
mforma\ii ce îmbogf1ţesc c·uno':'tinţele noastre pri\'ind
conţi
nutul acestPi culturi, precum <:oi
referitoare la riturile si ritualurile de înmormintare ·ale dacilor liberi clin aceasl1i rPgiun '.
La IX1mient><:oti a fost cercetat{1 o necropol{1 birituală,
în
care s-au descc>perit 611 de morminll', din care 6i de incineraţie (în urne sau în gropi simple) si unul de inhumaţie. La
On~·eşti, pste în curs de
cerc-etare o necropolă, din care a,1
fost clpsco1write 117 morminte,
toate de indnera\ie (în urne sau
în gropi simple).
lnvenlarut descoperit în
cele
două necropole l'ste
bogat
';i
di\'ers (mai ales la [)1Jmieneşt:),
cuprim'.înd vase lu!'rate la roa\{\ set11 cu mina, folo"ite
drept
urni· sa11 capace, pii•sp de podoalx1 si de port precum fibule
din bronz si din fier r·ercei din
arg;nt fili_r(~anal, unii. plal'aţi cu
a11r (l<i [){1111 il'llC'~ti), pPrle
din
ar!.!int filigranat, pilndantiYi cer
~u]pţ clin argint
filigranat
~i
pand:1nti\'i dtlc\{1ru':'<l din
fie•·:
br{t\<iri din argint sau
bronz;
m{1rgl'ie din stidf1, calcedoniu.
('Ornalin<\ si l'hihlimbar; oglinzi
din metal, cuţit!' din fier, nwdcilioanP din monede
romane
din argint (IX1mienPsti).
inele

şi

verigi din argint sau bronz ele.

Dacă în stadiul actual al CPrcetăl"ilor necropola de la
Once-:;tj poate fi încadrată )arg în

secolele II-III (începuturile pot
fi situate în ultimele decenii ale
sec. H. iar sfîrşitul înainte d„
jumătatea sec. III), necropola de
la Dămienei~ti p0t;1t,>d fi încadrată intr-o etapă
cuprinsa intre ultmele decenii ale sec. H
~i a doua jumătate a sec.
IT l.
Majoritatea mormintelor de la
Dărniene~ti pot
fi
încadrate
spre mijlocul secolului al IIJ-le.-1.
vreme în care lumea dacilor Liberi de Ia est de Carpaţi, şi în
primul rînd carpii, au atins n11
numai apogeul puterii lor politico-militare, ci şi o treaptă supC'rioară în dezvollarea
econD"
mico-socialf1 şi culturală
Este de menţionat că cercetările arheologice din cele două
necropole au oferit şi noi date

privind ritualurile de
înmormîntare. in acest sens am
aminti, în primul rînd, complexul funerar de la
Dămienesti,
format din cinci morminte de
incineraţie,
cu
un inventar
foarte bogat, complex
reprezentînd un unicat în aria
lumii dacilor liberi.
Subliniind că rezultatele noilor cercetări arheologice îmbogăţesc nu
numai cunoştinţele
noastre despre conţinutul
culturii carpice clar şi cu priv~re
la relaţiile dacilor liberi cu lumea şi civilizaţia romană, perrniţînd şi unele
observaţii privind aspecte de paleodemografie
pentru secolele Il-111, evidenţiem, în fapt, locul ~i rolul cercetărilor efectuate
în
judeţul
Bacău, pentru cunoa~terea
istoriei şi civilizaţiei dacilor
Jiale vechii Dacii.

AŞEZARILE

NORDUL MOLDOVEI -

DACILOR LIBERI DIN
STRUCTURA, DINAMICA,
EVOLUŢIE MIRCEA IGNAT

Ca urmare a cercetărilor de
teren din nordu! Moldovei s-a
precizat existenţa unui
număr
de 74 ele aşezări şi 11 necropole
aparţinînd dacilor liberi Ia care
se pot adăuga 92 ele puncte cu
descoperiri monetare, puncte re
pot fi p.1~e în relaţie cu locuirea dacict1. Toate acestea constituie 1•n
eşantion
statistic
concludent cc reflectă fenomene
demografice specifice> şi care ne
permit reconstituirea unor
aspecte ale habitatului din se2.

II-III

e.n.

Studierea poziţiei topografice
ca şi a structurii aşezărilor ne
relevă apariţia unui nou tip de
a~ezare deschisă, disfirată
de··a
lungul văilor. cu o suprafaţă
apreciabilă. Se remarcă şi faptul d1 uneori aşezările sînt grupate cite două sau trei pe spaţii relati" restrînse, ceea ce presupune o roire sau o deplasare
succesivă a lor. Am11iza în detaliu a ace~tor fapte ilustreaz:i.
alcătuiri mult mai dinamice faţ[1
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de epoca anterioară.
Datele statistice
reflectă
o
CTl')tere specta,·uloasit a numă
rului ele a~ezări dacicl'
ce se
dc1teaz<i în sec. Il--lll c.n.
Acest fenomen demografic rezultat al mai multor factori este privit .şi din punct de yprlere al cartarii
dp-;coperirilo~·
în fun('ţie rle s·:bunitC1\ilt• .geografic:• tl:n norclui
MolrloYei.
Astfel, s-a remarcat c·:i
densitalP:1 de lcwuire în Podi~ul Suce\·ei esll' mult mai mare
„a
cea clin Cîmpia MoldO\·ei.
An·a-t{1 preferinţă pentru zonele
d.> poJi-;; nu
este
particular{1
pop·!laţiei
claciCP rlin
nordui
MolclO\·ei. fiind obserYat{1 în tot
spaţi:1l est-carpatic.
în nici un
caz acest fenomen nu poatt• fi
pn, pc seama infiltr{trilor
în
spaţiul dacic a
sarmaţilor
ate,taţi pxclusi\'
în Cîmpia M::ilaceea.„i
do vei; coabitarea
în
zon,\ a celor două popu!aţii a-

\'înd

ca mcteru l unei antinomii.
clarilor liberi constituie
centre
de
producţie
agricoh-1, dar !:'Î
111e)te-;11,!.![treasc,·1. A\·ind în \'edere cantitated
aprt>ciabilt1 a importurilor
ca
>;i a descoperirilor
monetare.
trvliuie s:'\ remarcăm şi
existc-nţa
unor ar-li\'e
sC"h:mburri
c0mr1Tiak cu ,·entre 'ituatp h
o mare clcpf1rtare si, în urimul
i-înd. c·u anumite z;rnc di~
lu1nt•a
romcm<i,
continuîndu-sl\
de Lpt, o tradiţie mai \'echt>,
cea a pPnetraţiei elenistiC"e, cldr
la eu totul alte proporţii.
Aşezi\rile

Tnlre

a~Pzările

d'.n

acea-..;~;-1

perioacl,i nu se detw;eazf1 decit
în l'azuri
excepţionale
(ctlln
este situa\ia de la Muncelul de>
S s), centre ce polariZl'ază desc opcriri fdstuoase l'P ar sugc•ra
e\'entuale reşedinţe princiare. în
rest, toate a')ezările refleC'Lă
o
cultură
materială
înfloritoare
unilar{1 l'are ilustreazf1 un
zibil progre'i.

NOI DESCOPERIRI DE AMFORE CU INSCRIPTll
ŞI SEMNE îN TERITORIUL DACIC LIBE.R,
EST-CARPATIC (SEC. 11-111 E.N.)
Marius Alexianu

Continuînci initiati\'a lui Silviu Sanie (Civili~aţia romană FI
est de Carpaţi şi romanitatea pe
teritoriu! Moldovei, Ia<:>i,
198 I),
publicarea în I 9HH a repertoriului actualizat al răspîndirii m11forelor cu inscripţii în tC:'ritoridl
da,·ic liber (cf. Arhl'olol!ia MoIdovl'i, XII, p_ 10'1-116) a adus.
prin extinderea substanţială
a
bazei documenl<1re, o sl'rie de
informaţii suplimt•ntare, de valodre inegalf1 bineînţele<,
care
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au contribuit 1a o mai bunCtj
cunoa~tere a comerţului l'll uleiuri şi Yinuri din această zonf1,
a axelor de trafic, a proyenienţei aC"c·stui tip de
recipiente
':oi <1 etniei
produciitorilor, negustorilor ori transportatorilof.
în rnntextul mai larg tll prl'zenţei
romane în spaţiul
estcarpalic din sec. TT-IJI ('.n. Des:.~ur,
persistă
numeroase semne de înlrPIJare. De pilcl{1. unde
insCTipţii au rămas opace
ori-

încc>rcări de
descifrare,
dup<i mai birw de
două
decenii de la publinire, iar analizelc> de tehnologie
ceramică
comparatei ce ar putea
adu::e c'arificiiri decisive în privinţa
prcl\·enienţei
amforf'!or
importate - se las;i a~leptate.
Tcat:• cliLeul\ăţile de aceast:l natur{1 nu trebuie însă S<i
constitt:ie impedimente în
acţiun~'' dt• valorificare
a acestor
rhcn1;entr·.
surprizele
putîncl
fi uneori de proporţii. Numărul
ele amforl' cu inscripţii şi sem'"" rre, te ele la o campanil' la
alla.
fapt de n:1tură s<i deschidă noi orizonturi
epigrafiei
r·er,11n ir~ pc•ntru spaţiul 'ii perio,icta luate aici în considerare.
Din rîte cunoa~tem, s-au
descoperit ;:st•nwnl'a recente măr
turii
la Homiceni
şi
Borniş
(jL;cl. Neamţ) )i Poieneşti (jud.
Vaslui).
Şi în aşezarea
carpică de la Vlădiceni, unde pină
în t 987 inclusiv, erau
cunoscu•e un număr de 20 de fragmentl' de amfore cu inscripţii ':'i
-emne, s-au făcut noi
descoperi 1 i. A\·em totodată, ronvingerea t·<i o reexaminare mai atentei a amforelor µrovenind
din

L'ilrcr

ch~ar

INSCRIPŢII

I. Gît ele:> amforă confectionat
rlin rastă roz. în zona dintre
!orţi, un cartu~ puţin
înclinat
spl'e stinga, cu dimensiunile de
1 9x0.7 em. ln interior
stampilate• în relid, st•
disting cu
i:rr_utat~. nefiind bine imprimate, :J !itere: prima este
sigur
a doua considerăm eă este
U
iar ultima L , imprimat{\
însC1 in\·ersat.
:!. Fragment de gît ele amfor:'i,
in:ţial dP culoare roz-găi buie, cu
urme cit• arclere
secundară. :n

n .

~dpăluri

mai
vechi ar da la
înc<i numeroase alte inscriµţii şi semne,
neluate
în
seamă din diferite motive
de
către descoperitorii lor.
Chiar dacă nu toate problemele ridicate de inscripţii
pot
fi mai mult sau mai puţin repede rezolvatf', considerăm
utilă introdurerea cit mai rapidi1
în circuit )tiinţific a noilor descoperiri de acest tip, chiar
„,i
sub forma unei editf1ri
primare. Abia oclati1 cu
acumularea
unui volum cit• informaţii
cit
mai mare privind acest
fenomen, se pot
întrez<iri direcţii
mai limi;ezi
)i mai
temeinic
funrlamentate de cercetare,
Cu
implicaţii mai serioase in
1[1murirea l'omplexelor procese istoricp către· rare arestea se desivC'ală

( hid.

în ce;e ce urmeani, ne prop nem <1 semnalăm nouă
insC'ripţi i ~i semne ele pe
amfore n.cc•nt descoperite la
Vlă
diceni şi o inscripţie provenind
clin a~wzare:i carpic(1 ele la Ta111[,~eni
(cercetări
conduse aici
de Vasile
Ur,;ac·hi, căruia
ii
mulţumim pentru
permisiunea
acordată).

ŞTAMPILATE

;~artea

superioară

a fragmentuenglific
clo::ti litere grece~ti, după toate
:!: i se afl<i ~tampilate
probabiliti1ţile

li J.

3. Fragment ele amforă
clin
zona gitului, µasti\ roz, ru clp'-(rc•sant în cantitate mare, constînd din nisip cu bobul mare şi
pigmentaţii negre. Pe fragment
se af1{1 ştampilată englific cec•a
cz i:;are a fi cifra roman;i \i IT,
ap:icată r[1sturnat faţă de poziţia normală a amforei.
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INSCRIPŢII ŞI

SEMNE
SGRAFITATE

4. Fragment de toartă
provenind de la o amforă ulcior de
tip A 3, după clasificarea lui
Gh. Bichir. Pe direcţia mediană a to;-ţii se află incizată înainte de ardere un semn în formă de trident. cu analogii
în
zona nord-pontic~\.
5. Gît de amforă fragmentar,
din pastă caolinitică. La
baza
gîlului, pe o parte se află incizat după ardere un semn de
forma unei cruci.
Din extremităţile liniei orizontale
pleacă în jos două volute, iar din
extremitatea ele sus a liniei verticale se dezvolU1 în jos două
volute> oarecum
asemănătoare
cu cele anterior descrise,
dar

mai stin4aci realizate. Pe partea opusă a gîtului se află incizat după ardere un alt semn în
formă de cruce. De la extremităţile liniei verticale
pornesc
două liniuţe în sens opus, iar
de Ia capetele }iniei orizontale
se dezvoltă două volute,
ambele în jos, realizate în acela-:;i
sen~.
Menţionăm că asemenea
semne, con~iderate ele
origine
sarmatică, sînt
destul
de des
întîlnite pe vasele
autohtone.
O Yariantă a acestui sc>mn este,
de pildă, atestată la
Dulceşti
(l f. Gh. Bichir, Cultura carpică,
1973, pi. CLI /3). După toate probabilităţile, inscripţia pare a fi
Uicută d~ localnici.

TITULI PICTI
6. Fra.!.!ment de amforă
din
pastl1 roz pe care se află un
titulus pictus, scris cu
Yopsea
roşie, re-;pectiv majuscula
r:.
Silviu Sanie a semnalat o
inscripţie identică la Roznov.
7. Fragment de amforă
cu
past-1 roz-crf'm pe care a fost
scris{\ cu vop~ea ro.~ie o ir.scripţiP. E~te vorba ele două litere,
dintr-una p1istrîndu-se doar
o
ha<.:trt, iar ( e;1 de-a doua fiind
incomplet~ datorită rupturii din
vechime a Yasului.
8. Fragment de amforă
din
zona ele conta:·t a gîtullii
cu
corpu[ \·a~11l11i, lucrată clin oastă roz-gti!bui:'. în partea inferioară a frugmentului, se află scrisă cu vop<>ea roşie
o
literă
incomplet păstrată. Dacă judecăm după începutul hastei
din
dreapta ar putea fi litera N, atestată
~i
la
Izvoare-Piatra
Neamţ, dar sgrafitată.
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9. Pe un fragment mare
ele
la baza gitului a
fost
scrisă cu vopsea r0<;;ie o Ii teră,
destul de ştearsă acum.
După
toatp probabilităţile
reprezintă
litera P. Menţionăm
maniera
relativ identică de grafiere
a
aceleia5i litere descoperită
tot
la Vlădiccni, în cadru] inscripţiei PI.
IO. L·1 'fomă';eni (jud. Neamţ),
Vasil" Ursachi a descoperit în
1987 un fragment ele amfor{1 pe
care ~e află scrise cu
vopsea
ro<;ie dou:"i litere delta de
dimensiuni diferite.
Prin descoperirile recente ele
la Vlădiceni, s-a ajuns ca numă
rn] <1mforeior cu inscripţii
de
aici să atingă cifra de 29, situîncl - din acest punct de veder» - a~ezarea ele aici pe un Io:~
ele exccpţie între a~ezfirile dacilor liberi.
amforă,

E'>tc' intL·resant de

remarcat
de
deoc,undată nu numai
în cadrul
a'C'Z<'irii de la \'hicliceni.
ci ~i
chiar pl'ntru întreg spaţiul estcarpatir. Este semnificali\',
apoi,
faptul d1 multt.> inscripţii
n1!-'<i găsesc analogii
in
spaţiu[ Yest-pontic şi egeic,
ceea
ee indică anumite
particularită;i ale zonei nord-pontice.
In-;cripţiile cte-.coperitp dau
sea-

că amforelP cu acela':'i tip
in,~Tipţie sînt foarte rare

mă

';'i despre' producţia de amfore din zona nord-pontică, unde avem implicit atPstate multe cpntre de ol{1rit sau me':'teri
olari numc•ro')i, clupă cum rezultit din di\'ersitatea
antropomomentul de faţă
preccctente
rictică gradul de dificultate
a
interpreti1rii lor.
elinea inscripţiilor ce nu au în
că, clin aceast{1 zon{1.
Multitunimelor. unele nedesC'ifrate în-

ASPECTE LEGATE DE CULT SURPRINSE îN
AŞEZAREA CARPICA DE LA HOMICENI,
JUD. NEAMŢ
Elena Petrişor

Cercetările arhPologice
efrctuale în a':'ezart.>a de sec. II-III
e.n. aflată pe raza comunei Bîrg;ioani, sat Homiceni, locul „La
Bencteasca" sau „La Jaz" au surprin, dou1i asppcte legate
de
ceremoniile de cult ':'i anumt• în,'..!l"O]l<lrile de animale (în cadrul
W<Pzării) ':'i gropile cu ofrande.
ln primul caz, ce cuprinde ,,i
eie:nente din al doilea (prin dept;ncrp de· ofrande), pri ve':'tP înhi_:marea unui cîine de talie mare, cu care prilej au fost îndeplinite o serie de practici legato de un anume ritual.
Groapa posed<\ trPi nivPlP de
ci:•puneri ~i anume: primu1 (cel
dl' la fund) cuprinde ofranctele
(ornnte din alimente, fragmente cr,ramic-e -:;i obiecte de folosinţii .~ospod{1reasc{1, aJ doill'a cup1·incle sclwletul animalului înh1;111at (f{lr{1 a aYea alte obiec·tr• în jur), iar dPasupra (cle('i
ultimllJ ni\·Pi) se afl;i dt•pusi1 o
amforă ulcior plină cn cenuşă

rllrdtă si un os de bovin{t (f<ini
urme de ardere). Amfora avea
pe umăr zgîriat
după ardere
graffiti ce
s-a mai
intîlnit pe un fragment aflat în ,1propiere şi care provine tot de
la un asemenea tip dl' \'as.
ln jurul gropii de înhunwţie
s-au aflat mai multe fragmente
ceramice proYenile de la \'as;>
sparte probabil în mod ri•ual.
Aspeett.> asemănătoare, clar nn
întrutotul, au mai fost semna[,1te .)i în altp d)czări de
se,~.
II-III e.n., chiar dacă înhum{1rile de dini în interion!I dşez{1rii sînt mai rare. Deosebirea d·~
cell'laltC' cazuri consti1 în
cele
trPi 111vele ale gropii dar )i în
tipul vasului folosit C'a depozitar
al c·pnu';'ei rezultate ctin ardere.1
unor proctuse în timpul „banchPlului" funPrar.
Dttp{t num{trul )i calitatea va·
selor sparte eu acl•st prilej (pre·
dominînd ceramica de import) e
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posibil ca ritualul să fi fost fă
cut de o persoană de vază
a
a-;ezării, care era totodată si un
o~ înstiirit, dar putea cup~inde
şi elemente provenite de la întreaga comunitate.
Ai doilea aspect privind ceremoniile de cult a fost surprins
în cadrul locuinţei nr. B din aşezare şi se referă Ia patru gropi
aflate în puncte importante ale locuinţei şi anume: una sub
treptele de acces în
locuinţă
(G27), una sub vatra cuptorului
din interiorul acesteia (G30) şi
celelalte în colţurile de
nordvest şi sud-vest (G32 şi G33).
ln groapa aflat{1 sub
scară
s-au g[1sit depuse vase (clin c;,re au fost întregite trei), oase,
chirpic.
Cea aflat{1 sub vatra
cuptorului avea fundul cuptorit
şi
aici a:1 fost arse fragmente cf'ramire, oase. crustei de
vatră.
Ceramici! zgurificată descoperită aici prO\·enea de la vase
de
Lip grosier.
CelelaltP dou:t gropi aflate la
colţurile
locuinţei
(aceasta
avînd formă de potcoavă
deschisă) an~au în componenţă frag·

mente ceramice, oase, scoici ş1
crustă ele \'titră.
Azi am putea spune că aceste gropi au fost făcute pe direcţia celor patru puncte carcEnale şi ele cuprind de
regulă
cam aceleaşi materiale. într-un
singur caz ele au fost arse la
depunere, fapt ce s-a realizat
neîndoi<'lnic în scopuri
rituale
(în G 30 - spre est).
Calea dP acces în locuinţă erri
deasemeni apărată
prin
depunt>ri le de ofrande aflate sub
ea, depuneri aşezate în special
pe direcţie> \'estică. Unul
clin
\'cl'.e'.e af!atp în acest context avea şi un graffiti zgirîiat după
ardere.
Cele mai bogate în materiale
sînt gropile cu orientare către
sud şi vest.
Din analiza materialului
rezultat din
degajarea
acestor
gropi, dt )i din observaţiile fă
cute pe loc cu acest prilej,
a
rezul\at că ele nu au a\'Ut rolul ele a găzdui resturi menajere
sau provizii, ci au un rol ritual
fiind realizate odată cu construirea locuinţei sau ulterior
şi
conţineau ofrande.

GOTI SAU DACO-ROMANI?
CULTURA MATERIALA SI SPIRITUALA
DE ASPECT SINTANA . DE MUREŞ
DIN PUNCT DE VEDERE ETNIC

Vasile Palade
E,te cunoscut faptul că
în
problema apartenenţei etn!ce a
populaţiei implicate în
geneza
şi dezvollarea c:ulturii
matPriale şi spirituale ele aspect Sîn~an 1
de Mure, se menţin înC'ă opinii
diametral opuse. Punctele
de
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vedere divergente se
datoresc
critPriilor metodologice
foloq··
te în identificarea
originii etnice a populaţiei presupuse
a
fi reprezentată în siturile arheologice ele aspect Sîntana de Murq; de pe teritoriul ţării noa;-

tre. După cum este
ci.:noscut,
te;:a potrivi tă căreia „principalii
LlL:ritori ~i purtători" ai culturii
Si:1iana de ~1Jreş ar fi neamurile gotice în migraţie, se
întemeiază, ca metodă de lucru,
p: r.turile ~i ritualurile
funerare existente în nC'cropolele apar,inlncl ace~tui aspect
cultul til. O pri vi re !iUCcint<i
asupra
cri ~e iilor folosite ne aratei
cei
interpr _tarea riturilor şi
ritualur Jc;r fune1 arC' este unilaterală
;;i s.iJiectivă. Pentru a demonstra
ace'>t lucru amintim că
toate
mormintele de incineraţie
cu
va-,e.e ar'>e secundar au fost atribuite pupulaţiilor de
neam
germanic goţi, taifali. heruli, negîndu-se existenţa acestui obicei
ritual la popula\ict
getcrdacică
din secolele anterioare, în pofida
faptul!: i că a >tfel de
practici
sînt lc.rg răsoîndite în toate necropolei~ dac:ce d .n secolele I l ll l e.n. Ac:-cea)i subiectivitate se
manifest,-1 ~i in privin\a ritul.ii
inhuma\i~i unde tJate
mormintele '>int atribuite goţilor ~i în
part2 sarmJţilor migratori
pe
:notiv c,i populaţia geto-dacica
llli ro;osea anterior ac:-est
rit de
îr:mormîn~are, de-;i este
bine
cuno-;cut faptul că populaţia getu-da~kă din sec. Il-111 e.n. bi
In etapele precedente)
folosea
fre~vent ritul inhumaţiei în principal Ia ;nmormînlarea copiilor.
A')a s-a ajun-; ca procentul morm.ntelcr de inhumaţie şi incin2raţil· din necropolele· Sîntana d.Mure> atribuite goţilor să se ri ·
elice Ja peste 90 la sută în unele
n<·:-ropo:e, ceea ce reprezintă u
de:nturare a realităţilor istonc~„

Pt'n\ru restabilirea adevărului
impune ca analiza riturilor
~i ! i traiurilor funerare:> surprinse• în necropolele Sîntana
d·:
i\1u ·e; să cuprindii toate
elementele susceptibile s<i ajute la
sm:iil'rea originii etnice a celor
în normîntaţi, fie inilumaţi
fie
in:::neraţi. A\·:nclu-se în vedere
se

că p2 întreg teritoriul pe carP.
se dezvolt.I cultura Sîntana ci:
:VI re) se> afla popula\ja
getoclacică, n'i în mom13ntul
pătrun
derii uniunilor de triburi gotic<>
re arestc' tt•ritorii populaţia Lr
cală hi avf:'a propriile sale aşe
zări şi necropole, este
absolut
nPces'.lr ca elementele de rit '1
ritual surprinse în necropolele
Sintana de Mureş din secolele
IV-\' e.n. s<i fie raportate
la
cele g~to-dacice din necropolele
din secolele II-III e.n. Pe
această calc se va putea pune în
lumină ce elemente de rit
şi
r:tua1 de înmormîntare specifice populaţif:'i geto-dacice se re
găsesc', modificate sau nu,
în
r.ecroi:ole ele aspect Sîntana de
:'vl•reş, şi cît anume acoperă, pro
cent•_:ai, are-<tp elemente în raport cu cele rare reflectă moş
te 1irea culturală a grupelor de
populaţie de neam gotic şi sarmatic în nerropoiele respective
Ff;.ră o asemc•nea raportare a tuturor elenwntelor de rit şi ritual
cit si a celor de cultura materială (inventar ceramic) clin necropolele Sîn~ana de Mureş la
cele similare din necropolele dacice nu este cu putinţă să
se
stabileasc[1 cine sint, din punci
d2 vedere etnic, cei mmormîntaţi în cele de aspert Sîntana
de Mureş.
Gen2za ~i dezvoltarea culturii
materiall' Sîntana de Mureş exrrim{\ procese sociale evolutive
fapt ce n~ obligă să luăm
în
consideraţie, în
primul
rînd,
aspec·te'.e şi elementele dC' hab'tat carr sfi fie raportate
LI
cele dacice din secolele preredente spre a se putea stabili dacă gruoele de populaţie
migratoare de neam germanic le-au înlocuit sau le-au adus vreo modificare sau nu. în funcţie de aceasta s2 va putea stabili cin~
erau, din punct de vedere etnic,
cei care au locuit în a')PZf1rilc
respective. Astfel se va pute.1
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confirma sau infirma teza potrivit răreia „această cultură s-a
constituit in trăsăturile sale de
ba7.ă (tipuri de ase7.ări si
locuinţe, cultură materială,' rit şi
ritualuri de inmorminlare etc.)
în afara teritoriilor noastre".
!n aceastii privinţă cerceti1rik
de suprafaţă intreprinse pe raza fo-;tului judeţ Tutova, săpăturile arheologice efectuate
în
unell' a•wzări •:d necropole
de
aspect Sîntana de Mureş din aceasl.,'\ zonă ne permit să schiţăm o analiză comparativă
ele
ansamblu a culturii
materiale
'ii spirituale ale populaţiei surprinse în aşezările şi necropolele respf'ctive în raport cu rul
tura materială şi spirituală aparţinind populaţiei dacice clin
se·
colele anterioare. De la bun înreput remarcăm faptu[ că, topografic, aşezările Sîntana de Mure5 folosesc aceleaşi
forme ele
relief ca şi cPle dacice din secolele anterioare, ţinincl în prindpal seama de existenţa unor
surse de apă în apropiere. Din
acest p1mrt de vedere a-:;ezări
lP Sîntana dl' Mureş moştenesc
.•;;i continuă în întregime
preferinţele populaţiei
sedentare dacicp ocupată cu agricultura
~i
c-rt•şlerea animalelor,
infirmill'l
aserţiunea conform
căreia tipurile de aşezări Sîntana dl' Murf'ş ar fi striiine de
teritoriile
noastrf'. Acelaşi lucru se constarn şi în privinţa tipurilor de locuinţă în sensul că în asezarea
de la Bîrlad - Valea Se~că, ~.1
dealtfel şi în rele dt> la Banca
~i ZorlPni--FîntinelP, se
intilnesc atit locuinţe de suprafaţă
construite din schelPt din lemn
cu lipitură de lut, cit şi bordPie, mai mult sau mai puţin
adîncite în pămint. Din cele -fi
dp locuinţe descoperite la Birlad-Valea Seacă 2-l sint de
suprafaţ;i şi :!J bordeie. L:icuinţele de suprafaţă. prin
forma
lor adesea dreptunghiulară
şi
prin prezenţa vetrei construită
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dintr-o plalform.i oval~i din lut
dir.!ct pe podea. sau aşezată p~
un pat din pietrp de riu
amplasatf1 cu precădPre în ' centrul încăperii, repetă pină la amănunt tipul de loruinţă daci··
din secolele antl'rioare, de care numai materialul ceramic ne
permite să le distingem cronologic. La rîndu[ lor bordeiele,
tmele o\·ale altele aproape circulare, cele mai mulle
drept·
unghiuhr ~ cu colţurile rotunji·
te, rareori prevăzute cu
vetr~
amenajate direct pp podea ori
realizatp dintr-o platformă ovr
hi din lut, îşi găsesc, de asemenPa, corespondenţe pină la identitate în toate aşezările geto-dacice din secolele anterio<ire. Toate acestea infirmă cat2goric teza conform c~ireia tipurill' de locuinţe din
aşezărilJ
Sintana dP Mures ar fi străine
de teritoriile noastre, în trăsăt:J
rile lor de ba7.ă. Teza respectivă pste contrazisă şi de alte elemente cum ar fi prezenţa, în
aşezările amintite a vetrelor de
foc amplasate în preajma hcuinţelor,
ori a
numeroasel:ir
gropi de păstrat provizii ~i menajer.?, a cuptoarelor de ars. ceran;ică fină ele. atît de caracteris!ice asezăr'lor ctac:cl' din secolele anterioarp din Moldo\· a ~i
Muntenia cit si din Transilvania.
Deosebit d; important[\
f'str'
prezPn\a în H')Pzările de la Bîrlad-Valea Seacii, Zorleni-Fin·
thwle şi Banca a unor gropi răs
pîndite pe întreaga suprafaţă a
aşezării, gropi în care au
fost
depuse animale domestice (ciini,
norei etc.) într-un caz imorl'W
nă cu o can:"t o;i alte obiecte .• or!
în cHrl' au fost depuse fragnwnte dC' vatră, cenu5ă şi cartJun1,
uneori împreună cu opaiţe frag-mentare, toate atestind anumite
credinţe ~i practici magice -;;1 de
cult, mo~tenire incontl'stabilii. ale unor laturi ale vieţii spiritur
le surprinse în toate aşezările

dacice din secolele anterioare
. La rindul lor ocupaţiile sp~ci ·
f1ce unei populaţii sedentare cum
ar fi agricult·Jra şi creşterea animalelor sînt reflectate, în aşe
zările în discuţie, prin
numeruasele rî')niţe, vasele mari
de
pă.,trat cereale, cîtc>va
seceri,
brăzdare de plug, rame de hîrleţe şi numl'roasele oase
de animale şi păsltri domestice c[e3cope:-ite în iiropile menajere ori
Î:1 ofrandelp
alimentare depuse în morminte.
!n legătur;i cu riturile si ri·
tt:alurile funerare remarcă~ faµtul c{1 în numeroasele morminte de inhumaţie de copii şi de>
adulţi din necropolele de la Bîrlad
-Valea Seacă şi Bogdăneşti
Fălciu, se află urme de cărbuni
si uneori de lemne arse parţial
pe loc ru numeroase analogii în
mormintele ele inhumaţie
din
necropolel<' dacice clin secolele
anterioare.
Prezenţa unor vase
de băut (nini, pahare etr.) în intervalul multor morminte de in ·
humatiC' din n=cropoiele în dis·
ci_;ţie amintesc, de asemenea, de
vechi obiceiuri suprinse în necropoiele darire din secolele orec e:lente a~a incit atribuirea tut ror mormintdor de inhumaţie
din r.ecropolele Sîntana ele Mure7 neamurilor gotice şi sarmatice constituie o eroare
rare
cic natureaz:-1 adevărul în legă
tur;i cu originea l'tnică a C'elor
înmormîn:aţi în necropolele resr;eclive prin inhumarL'.
în privinţa mormintelor
d~
inc'neraţie clin necropolele
dP
ia Bîrlad-Valea Seani si Bogd~ne':>ti-Fălriu remarcăn{
faptul că în unele cazuri vaseleUrnC' au fost mai întîi pur;ficatp în fll1c[1rile
rugului, acestea ccipătînd pete de ardere
-;e:undară. Fenomenul se întiln:şte mai all's la oalele lucra.te cu mina dar şi la cele lucrate la roată din pastă zgrunţ•1rcasă ~i fină. În cazul
mor-

mintelor de incineraţie cu resturi.le cremaţiei depuse direct în
groap(1 însoţite de
fragmente
ceramice acestPa poartă
întotdeauna urme dt> ardere secunchră. Practica respectiv[1
este
larg
răspîndită
la
populaţia
g:to-dacică din sprolele
II-III
e.n.,
încît negarea existC'nţei
Pnui asemenea obicei ritual la
populaţia autohtonă nu este allce\'a rlecît o denaturate a ade·
vărului.

în sprijinul etnosului
autohton a marii majorităţi a morminte'.or de incineraţie din necropolele Sîntana de Mureş in
discuţie pledează şi practica ri tuală relativ des întîlnită de "'
depune în urnă sau lingă vase
rle băut cum ar fi paharele de
sticlă şi de lut. căni, boluri sal!
oale rle dimensiuni mici, obicei
răspîndit, de asenwnea, în lumea
darică din seralele preC'edente.
Un alt obicei ritua1
intîlnit
estP acela de a depune ofranda
de rnrne de păsări şi animale
domestice cu numeroase analogii
în necropolelP dacice din secolele anterioare.
Dacă la toate acestea
adău
găm faptul ct1 aproape
întreg
repertoriul ceramic lucrat
cu
mina si la roată din aşezări şi
din ne.rropolele de aspect Sîntana de Mureş este de factură autohtonă, fapt recunoscut dealtfel rle marea majoritate a cercet<itorilor români, atunci
concluzia cu privire la originea etnică a muritorilor acestei
culturi rare se imoune este aceea
că ace~Lia reprezintă
populaţia
bă,tina<;'1 de origine dacică
pt>
rare goţii au găsit-o locuind pe
acestE' teritorii şi care rontinuă
să yic•ţuiască
neîntrerupt
atit

în timpul
dominaţiei
gotice•
cit şi dup;'i retragerea acestor .i
la sud dl' Dunăre .
în acest context se pune problema care erau relaţiile dintre
populaţia

autohtonă sedentară ş1
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neamurile gotice pătrunse în aceste tt>ritorii organizate în cete,
pe triburi ~i uniuni tribale, c2
mod dP \·iaţ<i duceau goţii
cit
timp au dominat aceste teritorii .,
Din analiza izvoarelor
scrise
rezultci. w;a <Um remarcă unii
istorici •:;j sociologi români
)i
stră'.ni, că goţii erau organizaţi
în uniuni tribal('
profesional:-

zate militar. Au•')tia î<;-i elucea-.1
în taber2 împreună cu familiile, deosebit ele satele b{1'iti ·
na')e, asi.l(drîndu--:;i existenţa pt>
spama ob':'tilor agricole seelcnld
re care sub ameninţare ~i spn·
a e\'ita aqiunile de jaf acccptc'1
s:I predea acestora sub form(1 ele>
tribut o anumită cantitate
ele
pr0thse.
Yiaţa

CERCETARI ARHEOLOGICE
îN ASEZAREA DIN SECOLUL IV e.n. DE LA
CIIlLIENI, MUNICIPIUL SFINTU GHEORGHE,
JUDEŢUL COVASNA
Bart6k Botond

Cartiernl Chilieni (satul apa ·situat pe malu]
stîn:~
al O:tului, aparţin" din
pun-~t
de \"Nlere aclministrati\' municipiului Sfintu GheDrghe.
Malul sting al Oltului este o terasă înalt{i teren arabil - unde
funrţioneaz;i ')i o carieni ele nisip. în ruptura malului
s·a,1
mnstatat gropi în formă de sac,
în umplutura cărora se
aflalt
oase, c<\rbune 'li fragnwnte
ci'?
Yasc•. Prin cercetarea
act'stora
în'.r·o primă fază s·a constatat
că este vorba de gropi cu
re·;tu ri menajere din care <lll fost
colectate fragmente de nise aparţin:ncl
culturii Sîntana
ele
:vrures (sec. IV l'.n.).
Pe b:1za arest1J1· dutt', ca şi ·1
materialului rezultat din per:gheze, în perioada
1987-1989
au fost intreprinse s(1pături arheologiC'e la cap1itul sud-vesti;:
al cartierului, pe malul
sting
ar Olt!1lui, la locu1 numit „Ni~i p<irie".
ţinător),
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în prima camjJanie de sf1p:,turi arht>ologice din !987,
cn
fost de-;coperite restcirile
1!n~1i
cuotor de rl'dus minereu de fier
inedit pentru cultura CerneahovSîntana de Mure<; în judeţul Co\·asna, o loc··int:"l avînd dimensiunile de 2,5x2,5 m, a cărei qe!imitare s-a f[icut P<' baza
~1r
melor de pari obs<·n·aţi, o fi'JL1lă de' bronz, cu picio•· int.irs P''
rle~le'u c)t, fragmen tp elf'
pa hei re
din sti ·1,·1. ccJ analot(ii în nccrupo!ele descoperite Î:1 Muntcn!<1
datate în sec. IV c.n., p:·eC'l!m ~i
fra,!!111ente ceran1ir·e din Y~1i.;e f;:-'1·

e"le clin p~~u finf1 si t(ro-;oJanCt
e:-.:f'c 1t:Jt1' la roată si cu mina
Toto'.iată au fost descoperite ,i
frat(ml'nte ele cf1nimizi de zicl[me
rom ină. prezt•n ~a aceslora
expli(':nclu-sc' prin situareu
ase-;·<irii d2 la Chilieni în ap:·opi··rea castrelor romane de Li Co·
n~olă•.J si Boro:;neul Mare.
ln
peri mC'Lr~1 l I ·:cu inţei
cerceta te
a fost clescuperil<i o monl'cl[1 ''

îm0ă,·atului Constantinus II, care permi•e datarea aşezării şi a
cuptorului ele redus minereu d.'
fier din apropit>rea locuinţE! în
sec. IV. e.n.
In c<irsul cercetiirilor din 198'.l,
au fost dez\·elite două locuinţ~
pătra'.e cu urme dl' pari
a\'În•I
dimensiunile de -lx -l m, precu.u
şi un cuptor de copt pîine, a că
rui bază (vatră) a fost întărită
din fragmentele unui vas de tip
„Kra 1~engefibs". în pri\'inţa ceramicii ca o noutate pentru a~czările de sec. IV e.n. au fost
descoperite' fragmente de \'chL'
executate cu mina, fiind decorate pe margine şi pe umftr cu un
şir de triun~hiuri apăsate
î•1
pastă, imitînd un decor
destul
de frec\'ent de pe \'asele
clin
sticlă r:imane.
în categoria ceramicii lucrate cu mina se includ şi cele dte\·a fr;1gmente de blide lucrate
din pastă impură, cu cioburi şi
i:;ietri:·ele în compoziţia ei,
:i\'În<l cu\oarl'a
dirmizi.u-închis,
decorate
la
bază
cu găuri
executate
prin
impresiuni
digitale,
aparţinînd
populaţiei daco-romane din sec.
IV. e.n., cunoscîndu-se
asemenea tipuri în Transil\'ania şi in
sudul Carpaţilor,
neputindu-se

a'ribui nici C'arpilor, cac1 in cr
rlruJ c::lturii lor ~irul ele decor
cu găuri lipse-;;te. Al<Huri ele ce1·a:nira an<tlizal<'i mai su-; au fos~
descopl'rite un ,·îrf ele lance cu
tub ci~ înmănu~are, un tipar în
stare fragmentară pentru turnarea acelor din bronz. prerum şi
o piatră probabil pentru ascuţit
lirice ori cutite.
în cursul 'cercetărilor din 1939,
alături de urmele
a două loruinţp avincl dimensiunile de <1prox imJtiv -l x -l m a fost descoperit un bogat inventar de obiec
te din fier constind clin:
lama
unei săbii scurte trei lame ele
cuţit, un \'Îrf de lance cu tub
de înmăn:i~are, un inel dintr-o
cataramă,
două cuie,
un cîrlig
probabil pentru suspendarea vaselor, un burghiu ~i un vîrf prob;ibil dP săg~ată cu tub de înm<inusare.
Pe baza cercetărilor întreprinse pînă acum, a analizei
materialului descoperit,
se poat··
afirma că Ia Chilieni a exista~
o a,ez:1re care a aparţinut populatiei Jonle romanizate din s2c.
I\;. e.n„ care a păstrat 5i trach
tii d•1co-romane, alături de rare
;1 con\'eţ·1it o populaţie germani'.'[1 aflat<i în m'graţiune, goţii.

CULTURA SINTANA DE MUREŞ
îN JUDEŢUL GIURGIU

Vasile Barbu

Re~uînd
toate săpăturile
si
d<"C"peririle anterioare, la car<:?
se adaug;i cele dl' dati\ recentă.
htrepr'.n·,e în 11\timii ani de Muzl'ul judeţean Giur.l\iu, s<' const 1t{1 o lo:·uire intens[1 a întregului

l!-'r:tor.u.
Cit pri\·e,te materialul ceramic
Pl pr. z nt;i o unitate, pe intreg11l
an~amblu, cu unele deosebiri ci·!
ca!itatl', mai ales la
ceramică
fin:1. în caclruJ acestei categorii
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se observă diferente mai
al(''
între cele descoper.it~ în necropole -:;i cele clin a-:;ezări, dar în
sppcial cele descoperite în cuploctrde de ars ceramică. de
la
Adunaţii Copăceni si Mironest1.
între aceste două gr~pe, cera~r
ca provenită din necropole prezintf1 la vasele mici şi mijlocii
pereţii mult mai groşi, deşi pasta este mult mai densă. De a~em„nea, c<o·ramica luc!·at[1
ci~
mîn{1 se află în mai mare proporţie în aşezări decît în inventarele mormintelor.
Cit prive~te datarea
a-:;ezanlor, de la cea globală pentrn secol •I a: IV-iea, trebuie avut în
vedere că unele
mărturii dovedesc clar o datare mai timp Jrie. Fibule -:;i o monPdă descoperită recent (1989) înlr-o aşe
zare de pe malul Arge-:;ului, Ia
Varlaam, datează loruirea
re:;pe::tiv,·1 în a doua jumătate
a
sec. al III-iea e.n.

DescopNirilP de la Varlaam,
din nou problema gene.zei acestei culturi, î;1 care treb•.1ie aC'orclat mai mult<i atentit'
factorului autohton de influe1;ţă
si c!e crhtalizare în calitatea ';I
tPhnica de lucru a vaselor. ElL'"
mentele gotice sini un factor ele
inf111Pnţii, dar nu determimint,
întl'-o cultură în curs ele ronsti ·
tuire în momentul stabilirii lor
în aceast;"i zonă.
În cadrul ariei mari de răs·
plndire a culturii Sintana
c1,~
Mure-; - Cerneahov, trPbuie clarificd, printr-o conjugare a stradanii~or mai multor factori,
este comun ~i caracteristic întregului ansamblu -:;i S<l se deli·
miteze, zon::il, elementele de diferl'n\iere. De asemenea. pe ba·
za unor elemente precise de datare, s<'i se stabileasc{t momentul
-:;i locul dC' geneză ~i. în funrţi»
de aC'estea, aria ei de r{1spîndir-~
ullerioar{1.
ridică

PAHARELE DE STICLA ROMANE
DIN NECROPOLA DE TIP SINTANA
DE MUREŞ-CERNEAHOV DE LA LUNCA,
JUDEŢUL GALAŢI

ION T. DRAGOMIR

Săpăturile de salvare
între_
prinse la Lunca, în anii
1963,
1965 şi 196î, de căire Muzeul judeeţan de istorie Galaţi,
s-au
soldat cu descoperirea unei inte_
resante necropole birituale, spe_
cifice culturii Sîntuna de Mureş
Ce:·neahov.
!n prima parte a Jucrfirii, autorul face o scurtă prezentare a
aeestei necropole, unde s-au descoperit îî de morminte; 41 de in-
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cineraţie şi 36 de inhumaţie,
soţite de un rug colectiv de

în_
in-

cineraţie.

în cea de a doua parte a luse prezintă exclusiv acele
morminte care detin în inventarele lor pahare de sticlă romane, şi anume, M 21, M 35 şi
un mormînt neindentificat,
al
cărui pahar a aparţinut colecţiei
învăţătorului
Constantin
Balaban din Bereşti, actualmente
intrat în colecţiile Muzeului jucrării

deţean de istorie Galaţi. Pahare_
le de sticlă au fost descoperite
în morminte de copii, de inhu_
maţie: unul
de sex masculin M 21 şi altul de sex feminin M 35. Nu este exclus ca şi cel
de al treilea pahar să fi aparţi_
nut tot unui mormînt de copil.
Faptul că aceste pahare de sticlă sînt identice ca material, for_
mă, dimensiuni şi decor, ne
îndreptăţesc să admitem că
ele
provin din acPleaşi ateliere
de
sticlărie romane, avînd perfecte
analogii cu nenumărate alte Obiecte descoperite în necropolele şi aşezările Sîntana de Mureş-Cerneahov de pe teritoriul
României.
Nu este exclus ca astfel
de
pahare sii provină chiar de pe
teritorul Daciei, ne gîndim
în
special la interesantele descoperiri arheologice de la
Tibiscum,
unde săpăturile au dat la lumin{1 numeroase mărturii
referitoare la unele ateliere de prelucrare a sticlei.

In afară de cele trei pahare de
sl.iclă romane sus-amintite, menţionăm că fragmente de
sticlă
vitrificată au fosţ descoperite şi

în alte morminte de incineraţie,
ne referim îndeosebi la urnele:
nr. 7, 11, 12, 23, 26 şi 36, la rugul
colectiv de incineraţie, unde aci>stea s-au găsit în număr mult
mai mare, amintind în
acelaşi
timp şi cele peste trei sute de
mărgele şi pandantive de sticlă.
in acest sens, nu este de prisos să arătăm că, seva culturală
a romanităţii de la Lunca, înfăţişată de marele număr de
Obiecte de provf'nienţă romană: de
amfore, amforete, căni şi pahare
de sticlă, de mărgele de
sticlă,
de catarame, de cuţite etc., îşi
au obîrşi<1 în sudul roman
al
Moldo,·ei, în castrele şi în aşeză
rile civile de la Tirighina-Băr
boşi şi Şendreni, cit şi la sud de
Dunăre, pe
teritoriul Moesiei
Inferior, unde mărturiile arheologice romane, caracteristice sec.
III-IV <>.n., abundă la tot pasul.

CONSIDERAŢII

NOI PALEOANTROPOLOGICE
ASUPRA ORIGINII ŞI DIVERSIFICARII
POPULATIILOR PURTATOARE A CULTURII SINTANA
.
DE MUREŞ, PE TERITORIUL MOLDOVEI
DAN BOTEZATU
GEORGETA MIU
PETRU CANTEMIR

tn lucrare se analiează comparativ o serie de date antropologice (biometrice, morfologice,
tipologice şi demografice) referitoare Ia unele populaţii care au
trăit pe teritoriul Moldovei
în
,;;ec. IV-V e.n., perioadă ce corespunde cu maxima dezvoltare
a culturii .Sîntana de Mureş.
Aceste date privesc, în primul
rînd. cele două mari
serii
de
schelete, descoperite în necropo_
li>Je de la Mihălăşani şi Mior cani (jud. Botoşani), dar şi alte

serii mai m1c1 cum sînt cele ele
la Erbiceni (jud. Iaşi),
Pietri-,,
BoJ?dfmeşti, Valea
Seacă
(jud.
Vaslui), Hăneşti (jud. Botoşani şi
Rarcea (.iud. Galaţi, numărul total al scheletelor luate în consideraţie depăşind cifra de 1.800.
De la început, se constată că
cele două populaţii mai
impar_
tante, cea de la Mihălăşani şi
cea de la Miorcani, prezintă un
foarte înalt grad de similitudine
uentru principalii parametri antropologici, fapt atestat şi
de
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prezenţa

majoritară a unui pu_
ternic fond
mediteranoid.
In
adevar, calota craniană, atît la
Miorcani
cit şi la Mihălăşeni,
deţine un indice
cranian mediu situat la limita inferioară a
rategoriei mezocrane, în proportii practic egale. O uşoară diferenţ{; între cele două
populaţii
se exprimă printr-un procent ceva mai ridicat de forme brahirrane la populaţia de la Mihălă
şeni, la care se semnalează chiar
şi cazuri izolate de hiper şi ultra_
hr;ihicrani.
Tnclicele facial superior oferă
valori medii care merg pînă la
identitate la seriile masculine ale
celor două populaţii , diferenţi_
indu-se uşor la seriile feminine.
Şi sub aspectul conformaţiei orbitei. seriile feminine se disting
rPlativ mai mult decit cele masculine, d;.ir valorile medii
ră
mîn la amîndou[1 populaţiile de
ambele sexe, în limitele catego_
riei mezoconci, maximul
de
frecvenţă si ';uîndu-se totdeauna
în această categorie, un procent
relativ mai ridicat de forme hipsiconci
înregistrîndu-se la seria feminină de la
Mihălăşeni.
Indicele nazal oferă o mai ma_
re
variabilitate în cadrul
acestor populaţii, dar este cunoscut polimorfismul accen:uat al
ronformaţiei
acestui
segment
facial în toate populaţiile, atît
cele vechi, cit şi cele con';emporanP
Deşi, aşa dupi1 cum s-a văzut,
între cele două loturi de populaţii se constată
multe asemă
nări, analiza valorilor
dimensionale şi
conformative cefalofaciale reflec'ă şi discrete diferenţe între populaţia de la Mihălăşeni şi Miorcani, ultima re-
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prezentînd o frecvenţă relativ
mai ridica';ă de elemente mediteranoide faţă de prima, la ac2asta diferenţa în minus fiind
preluată de o componentă
nordoidă sau dinaroidă.
Mica serie provenită din necropola de
la Hăneşti, situa+;ă în aceeaşi zonă geografică, oferă aceeaşi predominanţă a elementelor mediteranoide.
Pe lingă acest fond de
bază
local mediteranoid, la toa';e cele trei pupuiaţii cunosculP din
judeţul Boto1ani se semnalează
si prezenţa unor elemente protonurdice. care iarăşi pot fi de
origine locală, dar şi reprezen•anţi ai tipului nordic, care nu
ar exclude apartenenţa lor la
populaţiile gotice. Frecvenţa
acestora este însă cu totul minoritară. Pe de altă par~e. prezenţa formelor brahicrane şi
chiar
ultra şi
hiperbrahicrane mai
frecvente la populaţia de la Mihălii7eni, ne obligă
să luăm în
clisr:-uţie originea etnică a acestora.
i\ vînd în vedere că
formele
br;1hicrane se semnalează încă
din neolitic pe teri';oriul patriei
noastre, ele îmbogăţindu-se în
epoca bronzului şi mai tîrziu în
cea a fierului, nu se poate exclude variabilitatea unor elemen~e
locale. Totusi,
referindu-ne la
datele de 01:din arheologic, nu
este excvlus ca aceste forme să
con~tituie
reprezen~anţi ai neamurilor sarmatice, care după V.
Palade „erall asimilatP Jr. <H'eCt
dată în
cadrul
comunitătilor
respective (geto-dacice, îngropîndu-şi morţii în necropole comune". De a!•fel, I. Ioniţă, care
a condus săptăurile de al Miorcani, vorbeşte de morminte la
care gropile erau prevăzute cu
praguri sau nişe pe una din laturi, obicei practicat la acea etapă de că';re sarmaţi.
în ceea ce priveşte celelalte
populaţii cunoscute pe teritoriul
Moldovei, cum sînt cele de
la
Bogdăneş~i şi Valea Seacă
(jud.

Vaslui). Erbiceni( jud. Iaşi). semnalăm din nou un fond antropoloi;ic comun (toate prezentînd o
calotă de tip mezocrani o
faţă
mezană,
cu orbite
mezoconci,
in:lice n'1zal de tip mezorin la
b<irbaţi '!i variabil la femei, cu
o s':aturi1 mijlocie), cu excepţia
po;Julaţiei
masculine de la Valea Seacă. În adevăr, aceasta se
caracterize •rză
printr-un
indice cranian în medie
dolicocran accentuat, dar seria feminină <,e menţine de
tip mezoCl"\n, ca toate populaţiile
cunoscu~e din Moldova. Se ştie că
forma clolicocrană nu diferentiaZ<l elementul
mediteranoid · de
cel nordic, d:ir dacă
analizc\m
însă acest c:iracter în contextul
cc>lorlalte particulari~ăţi cefalofaciale, luîncl t'ltocla~<1 în consiera\.ie şi robu<,teţea scheletului,
precum şi sL!'.ura. putem presu_
pune e<-! clementele nordice er<m ceva mai bine reprezentate
aici decît la celelalte populaţii
ciin Moldova.
SP Doa',e conchide deci
că
pc;_iulaţia din
cultura Sîn•ana
c'~ Mureş. c•.moscută pînă
în
prez<"nt în această regiune a ţă_
rii noastre, cfen'i un tablou tipologic destul de uni':ar (cu excepţia seriei masculine de la Va!Pa Se.·căl, predominanţa formelor
mediteranoicle
imprimîncl
nota comun<\. Ceea ce variază de•
la o populaţie la alta sînt celehlte elemente. care reprezinrn o
fr<'cvenţ{1
minori~ară, la un2le

din acestea
întîlnindu-'>e
un
procentaj mai ridicat de
forme
brahicrane, respectiv clinaroide şi
alpinoide. iar la altele o
frecventă mai mare de forme
protOeliropoide şi nordice.
in concluzie. analiza campa_
rativă a principalilor parame'ri
antropologici. caracteristici fiecărei populaţii din cultura
Sin_
tana de Mure~. ne arată că aportul populaţiei au~ohtone la această cultun'i este
substanţial,
elementele mediteranoicle servind ca „markeri" ai aces~ui fond
maiori tar. Variabilitatea de la o
pq)ti!aţ!e la alta este determina:;l mai mult rlP
frecventa în
proporţii diferi'.e a celorlaite tipuri (cu o pondere mai mică).
PIP fiind
reprezentate, fie ele
f,,.n,,~Jc nord,·icle. care pot fi
atri :~u i tC' poulaţi ilcr de
origine
nordic;\ (goto-taifalice), fie de
formei<"
brahic: an:• unele
din acestea p11··n·I fi considera_
te ca
aparţ:nîn-l
ne: murilor
sarmatice. Se impune însă
să
subliniem că
form('le
brahicrane nu pot servi nici ele ca
elemente nete de delimitRre a
ccmpcnenţei sarma~ice, întrucît
prezenţa acestora, aşa cum
s-a
amintit mai sus. se semnalează
pe teritnriul patriei noastre încă
din neoli'.ic, frec\'enţa lor crescînd în epocile care au
urmat,
datorit<\ unui proces
local de
dimirizare a populaţiilor autohto_
n~.

'

CULTUL IZVOARELOR, FINTINILOR ŞI APELOR
LA DACI ŞI DACO-ROMANI
REFLECTAT IN UNELE DESCOPERIRI ARHEOLOGICE
\'ALERIU SIRDU

Faptul că apa este unul din
elemen•.ele vi tale ale
existenţei
vieţii în natură, trebuie să
fi

con5tituit

una clin primele obale fiinţei umcme, căci
numai as~fel ne putem explica

servaţii
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universalitatea· ~i varietatea miturilor. credinţelor, superstiţiilor
şi riturilor
privind puterile apelor şi izvoarelor în ~oate epocile şi in toate ariile culturale.
Apele sînt elemente primordiale ale genezei
universului şi
vieţii, ele fecundează
pămîntuJ,
animalele şi femeile, ele
sint
'>Urse miraculoa~e şi oraculare,
ele purific;! şi vindecă
bolile,
ele contribuie la renaşterea
omului în riturile de iniţiere şi
botez, ele astîmpără „setea" morţilor etc., sînt cîteva din
cali•ă
ţile miraculoase ce li se atribuie.
Faptul că apa poate fi benefică
dar şi distrugătoare
(inundaţi{
ca•astrofale, furtuni pe
mare
etc.) explică atitudinea ambivalentă a omului fată de ea de
adoraţie, dar şi de teamă.
Intrucît unele surse sînt ex•rem de sărace (iconografia, texte). speranţele noastre,
privindu-i pe daci şi daco-romani, se
îndreaptă din nou spre descope_
ririle arheologice.
Se analizeHză descoperirile arheologice ce pot fi puse în legă_
1ură cu Hceste două credinţe,
în
două capitole distincte: I. a) izvoare, fintîni, rîuri, lacuri
şi
II - Hpe termHle.
a) Descoperirile ce reflectă Hcest fenomen SC'
'întîlnesc atît
la geto-dacii clin a doua epocă
a fierului (Ciul{tne5tii din Deai),
la dacii liberi din Mun~enia (Buntreşti-Străuleşti), cit şi în
cadrul ProYinciei
Dacia (Celei,
Orlea), sau în cadrul
complexului Sîntana de Mureş (Gher_
mănPşti).

Din analiza
contextelor
arheologice ~i a compoziţiei in\·en~a rul ui acestor descoperiri rezul1ă unele obsNvatii:
a) sînt ling;\ cursuri ele apă;
b) u:iele descoperiri sînt fin_
tîni propriu-zise
(Ciolăneştii
din D~al, Bucureşti-Străuleşti,
Ghermfineşli) în care s-au depus
ofrande, pe cinci altele sînt depuneri de ofrande în apropierea Unor fîntîni (Celei, Or!ea);
c) s-au depus vase întregi fo-
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băutul
transportul şi
apei - c1lni,
căniţe,
urcioare, amfore, \"ase cu două

losite la
păstratul

torţi;

ci) în cazul fragmentelor de va_
se depuse, s-a cons~atat o anume selecţie a părţilor de vase,
identificîndu-se aproape numai
buze, funduri şi toarte, evident
ca urmare a unor practici culturale;
e) prezenta oaselor de anim<lle
calcinate, a cenuşei şi cărbune
lui deno~ă existenta unor ofrande precedate de sacrificii de animale cu „banchete"
(Ciolă11eştii clin Deal,
Ghermăneşti).
II. Descoperiri cu ofrande în
zone cu ape termale cunoa~tem
doar din Provincia Dacia (Băi
le Herculane, Germisara).
Pe întreg spaţiul european, în
epoci şi la popoare diferite, se
,·onstată o mulţime de descoperiri arheologice privind
cultul
izvoarelor şi apelor, din Sc;indinavia
(Roekillorna,
Gardlăsa)
pînă în Italia
(Bertinovo, Calazo), şi clin Crimeea (Kerci) pînă
în Fntnta (Sources ele la Seine,
Sources ·des Roches) şi
Anglia
(Ba~h).
Amenajările legate de
aceste credinţe cuprind temple,
bazine, platforme, apeducte, puţuri şi gropi, iar varietatea depunerilor vo'ive este
impresionantft: ele la sacrificii de animale ~i chiar oameni, la statui
~i figurine antropo şi
zoomorfe,
întregi sau fragmentare, recipic>n~e clin lut sau metal, mone:!e,
arme, unelte, podoabe, inscriptii votive etc.
· Din păcate, modestia
datelor
pe care Ie avem privind descopPririle din aria carpa•o-dună
reană face ca o integrare a lor
în aria europeană să. fie,
deocamdată,
mai dificilă deoarece
asemănările şi deosebirile
s-ar
putea s:l nu fie relevante pentru ansamblul fenomenului.
Vergilius (GC'orgicclc, II'I, 40i)
notează obiceiul dacilor de
a
bea apă clin Dunăre, ca pe un
•:in sfîn+, înainte ele a pleca la

luptă, iar în unele scene de pe
Columna lui Traian se obser\·ă
cum dacii împart într-O atitudine .~olemn•l, într:..o ce~ate, probabil ulimele rezerve de
apă,
spPrînd ca aceasta să le dea noi
forţe în luptă.
·
Existenţa şi bog;lţia
unor ere-

dinrţe şi practici privind
izvoarele şi fîntînile la români, do_

vedi~e de observaţii
şi de folclor, nu fac

etnografice
decît să sugereze perpetuarea acestora din
epoci anterioare ,nouă rămînîn
du-ne datoria să le depistăm şi
să le relevăm semnificaţiile.

AUTOHTONII DE LA GURILE DUNARII
IN EPOCA ROMANA
V. li. BAUMANN

In contextul unitătii etno-cuL
turale a marelui sp~ţiu de etnogeneză şi de locuire a poporului nostru, Dobrogea reprezin~ă o
zonă de
maximă
importanţă.
Rolul ei rezidă, nu numai din
excepţionala
capacitate de fiL
tr,ire a influenţelor venite, prin
intermediul popoarelor învecina~e. din cele mai
îndepărtate
arii geo-culturale, dar, mai ales din permanenta menţinere a
fondului
autohton - păstrător
al străvechii
mo~~eniri
tracogeto-dacice. Romană vreme de
şase secole şi apoi bizantină pL
nă la integrarea
sa în
marele
voievodat al
Ţării Româneşti,
Dobrogea a conserva+
numeroase dovezi ale transformărilor
profunde petrecute in
planul
Yieţii materiale şi spirituale,
în
primul mileniu al erei noastre.
Rom;mizarea au~ohtonilor geţ.i
din mediul rural continuă
S<-1
reprezinte şi astăzi una din problemele esentiale ale arheologiei
dobrogene. PÎnă nu demult, tot
ce se ştia despre romanitatea rurală se datora
informatiilor epir;rafice, singurele mărti.irii arheologice provenind din sud, din
asezările de la Bugeac Valea lui Marinciu si de la Fîntînele şi din cercetarea arheologică a unui număr restrîns
de
villac rusticac în
zona nord-

dobrogeană.
Cerce~area
arheologicei. clin ultimii ani, desfăşura
tă în a ,'czări
rurale ele epoc<l
romană, a pus în lumină
aspecte absolut inedite din viaţa
comunităţilor ~ Hcş~i din teritoriul de la gurile Dunării.
începute în anul 191!2 pe Valea
Teliţei, la Frecăţei într-o aşeza
re geto-romană, sf1păturile arheologice au continua~ în anii
1984-1985 pe valea Slavelor, în
aşezl1rile romane de tip vicus
de la Slava Rusă şi Slava Cercheză, în anul 1087, pe
valea
Taiţei, în vicus-ul de la
Mihai
Bravu, !n anii 1987, 1988, 1989, în
aşezările autohtone de la Teliţa_
Am:>:a, de pe valea Teliţei, şi
de la Sarichioi-Sărătura, din a. propierea vechiului golf Halmyris. Mulţumită aces~or săpături.
arheologice cunoaştem astăzi şa
se situri din mediul rural de la
gurile Dunăr!i, aflate în
zone
geo-mo~fologice diferite: două
în apropierea limes-ului nordscythic, două în zona lagunară a
Razimului şi dou[1 în interior, în
70na pietroasi\ şi impădurită a
podişului Babadag. Lucrarea de
foţ:i abordează rezultatele
cercet<'ir:lor efec•uate numai în aşezările autohtone de epocă
ro-
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mană, cu scopul mărturisit
de
relevare a procPsului ele trans_
f~rma_re . cul'urală a
societăţii
sateşt1 clm zona gurilor Dunării.
Pretutindeni, cercetările arheologice au evidenţiat exis•enţa aceluiaşi
tip de aşezare rurală de'ichisă, situată pe terasele
uncr ape alimenta~e de izvoare
aflate în apropiere. Cea mai mică, aşeZHrea de la Frecătei are
o suprafaţă ele aproximativ 18
ha, aşezarea de la Teliţa-Amza
aprocipe 42 ha, iar aşezarea de
la Sarichioi, '>ituată pe ambele
•erase ale pîrii:isului Săn'itura
ocupi"i o suprafaţă de aproxima~
tiv 46 ha. Pot fi încadrate în
! ipul de „aşezare risipită"'
în
care se intîlnesc locuinte
sau
ansambluri de locuire la intervale neregulate. In toate aşezări
le cercetate s-au constatat
mai
multe locuiri succesive, fără r~a
acest lucru să presupună
o
continuitate
neîntreruptă
de
locull·e în aceeaşi
vatră.
La
Teliţa-Amza, locuirea romană s_a
consti•uit pe o veche vatră autohtonă din prima epocă a fie_
rului,
renuntind la
asezarea
fnrtificatri de tip „pinten bara•", locuită înainte de cucerirea
rome1nă, situat<1
vis-a-vis. Aşe
z;irea
peto-romanfi a fr<;t <;lJ __
prapusă de o locuire
feuclală
timpuriP clin spr·olul A:,
situaţie simil,1r{1 ln Sarichioi si Frec11ţei.
Pretu•indeni,
str~1turil!>
supeioare de locuire au fost Dllternic clPzafect,1te de lucră.rile
agricole clin ultimele clerenii. în
Hşezările ele la Telita-Amza
şi
Sarirhioi - Sărătura, locuirea de
<'poc{, romană, neîn•reruptă din
sece Iul T e n. pîm'i la
sfîrşitul
s<0>colului IV, a cunoscut
<H'elew>i foze evolutive. siluatie aV'm"ln:itoare şi la FrC'căţpj unde.
îns[1, Jocuin"l eP'o-romană în_
cepe în secolul II e.n., depl<'sinclu-se spre est din actuH]a
vatră a Jocalit<'iţii în
care se men_
ţ.inus 0 pînă în secolul Ip.
Extensiunea maximă a tuturor a'ezărilor ;1utoh+.one cercetate i1re
Joc !a sfîrşitul secolului III e.n.
şi începutul secolului IV e.n., în
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concliţi_il: în care cercetarea ar
heolog1c'.1 surprinde o
relati vti
un1_form1zare a civilizatiei ma_
ten.ale,_ datorată probabil
în_
che!eru pr?cesului de romaniza_
re In a~~as+.a parte de lume.
_ I!1 toate cişezările cercetate se
intiln:sc trei tipuri de locuinţe:
bordewle semiadînci'e, locuinte_
le_ de suprafaţă cu ziduri
c'lin
pamînt pe temelii superficiale şi
locuinţe de suprafaţă construite
P_e temC'~ii ~olide din piatră lega_
ta cu pamin<, specifice mai ales
seC'olelor III-IV e.n. Primele tipuri ele locuinţe se întîinesc în
general ÎJll secolele I-II e.n., for_
rr:ia lor, ovală cu capetele lungi
ta1,1te drept, la Frecăţei şi
la
Telita-Amza, fiind cliferi'ă ele a
celor de la Sarichioi-Sărătura,
rotunde sau uşer ovale ,în cazul
bordeielor; rectangulare, cu colţurile rotunjite, în cazul locuinţelor ele suprafaţă pe temelii superficiale. De remarcat perpetuarea •ipului de locuinţă momicch~la_r, specific autohtonilor, pL
na In secolul IV e.n., ceea ce relevă, printre altele, perm·inenţa
l'lemen!ului autohton în mediul
rural. Pare interesant de menţio
nat că, lîngă sau sprijinite ele
pereţii
unor astfel de locuinţe
se aflau vase mari de
provizii
ceea
ce
presupune
construcţii
prevăzute
cu
pnl,1!t', S'lll una clin streasinile
ai·opPri,ului era m;ii lungă. ·Alte
locuinţe aveau prisoă, la Teliţ,!
Amza
şi
Sarichici-SăriitL!''a.
SurprinclerP<l unor tipuri de Jo_
cuinţt> cleri\·atp clin arhitectura
p,etcLchwilor şi P''rpetuale pîn:'i
în timpurilP modC'rne. în arhitec·tura
popuh1r{1
românea<;că,
reprPzinti\ un argumen! în sori.inul c''ntinnitătii elPmenti.!lui
'llltrhton ln Gurile Dunării.
O idee care se cere enuntată
·ffe în YPdere grwlu I cJp
~11:b:1_
'1ism la care ajung unelP clin aceste a~ezări autohtone si care le
iace s:'i semene cu aşezările rom,ine rf„ tip vicus.
Din ncPst
•J11nct de yprfere, descoperire:1 U'10r mari edificii publice în a~e-

wrca de la Teliţa-Amza este
re\·elatoare. atit pentru ideea de
mai sus, cit şi pentru modul în
care arhitectura acestora
dez_
voltă elementele tradiţionale ale
arhiecturii populare geto-dacice.
Aşezările investigate au prin
excelentă un caracter
autohton
manifes.~at în cultura lor materială si spirituală.
în stratul de
cultură cel mai
consistent, aparţinîncl eµocii romane,
peste
50 la sută din materialul arheologic Pste de factură locală: ceramica, lucrată cu mina sau la
roată, uneltele agricole şi, in
acest sens. relevantă es!e descoperirea unor brăzdare de fier de
tipul daco-roman, tipurile delocuinţe, gropile menajere, cultul
vetrei şi al căminului, preluarea
şi perpetuarea unor culte păgîne
romane, iden~ificate sincretistic
cu vechi divinităţi locale popu-

lare, în sfirşit - elemente crestine reflectînd fenomenul
0;:1_
trunderii creştinismului organizat in sa!ele autohtone. Bazilica
descop"rită la Teliţa-Amza, creaţie originală a mediului
autohton din zonei gurilor Dunării, sin
tetizeaz;i e]pmentele
creatiel
materiale, ca varian~ă a
c<isei
populare cu privdor, cu
cele
ale creaţiei
spirituale a
unei
populaţii pentru care credinţa în
nemurire şi mîntuire avea rădă
cini ancenstrale.
ln concluzie, conditiile de locuit din epoca romană reflectă
condiţiile şi
conţinutul
romanizării populaţiei au•ohtone
din
mediul rural, preluarea selectivă şi, tocmai de aceea, menţinerea îndelungată a unor elemente
tradi~ionale in cultura sa materială şi
spiritualii.

UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND ISTORIA IBIDEI
Andrei Opai!

Cetatea ele la Slava Rusă este situată in centrul uneia dintre cele
mai
pitoreşti
zone
geografie
ale Dobrogei. Bogă
ţia naturală a zonei, străbătută
de apa Slavei, a favorizat încă
din
antichitate
apariţia unor
importante comunităţi umane.
Astfel, în partea de SV a satului se află urmele unei
importante aşezări getice ce apartine secolului IV i.e.n. Cele mai
lmportan te vestigii aparţin însă
ora1ului
Ibida,
suµrapus
astăzi
parţial de satu] Slava Rusă.

Cetatea nu a făcut pînă în
prezent obiectul unor cercetări
sitematice de
amploare.
s-au

practicat doar mici sondaje, iar
un prim plan
topografic
al
sitului a fost alcătuit de P. Polonic.
Acest plan a fost
imbunătiiţit
ulterior d:i
Al.
S.
Ştefan. S-a putut stabili că cetatea a\·ea
2-l ha,
fiind
înconjurată de o incintă
m:1s1va
cu 30 de turnuri ~i trei porţi,
<latinei, pe cit se parr, din perioada tetrarhiei.
Sondajul practicat ele noi in
vara anului 19!J8 a adus pentru
prima
dată informaţii concrete privind stratigrafia şi cronologia acestui sit. ln cadrul casetei au
fost descoperite trei
niveluri de locuire romană timpurie 1i patru
niveluri roma-
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no-bizantine. Ele atestă o locuire
neîntreruptă a sitului
din
secolul II pînă în primele decenii ale secolului VII.
Se confirmă din nou evoluţia
istorică

caracteristică

oraşelor

antice de la Gurile Dunării, atestată la
Histria.
Argamum,
Murighiol, Aegyssus.
O intensă viaţă economică în
cadrul acestui oraş, în secolele IV-VII este atestată şi de
numeroasele descoperiri intîmplătoare de
monede, catarămi,
fibule, capete de curea etc., nefiind
exclus ca multe din aceste o-

biecte să fi fost executate în
cadrul
unor
aeliere
locale.
Este foarte posibil ca vecină
tatea zăcămintelor de cupru şi
fier
din zona
Altin Tepe să
fi fost factorul principal care
a contribuit la ridicarea economică a
acestui important oraş antic.
La toate acestea se
adaugă, desigur, şi poziţia strategică importantă pe
care
o
ocupa oraşul, ceea ce a determinat ca oraşul să
deţină un
rol important în cadrul sistemului
economic şi militar al
Imperiului în această zonă.

COLEGIILE îN DACIA ROMANA

Radu Ardevan
A~ociaţii:e profesionale, etni·~e
ori religioase, desemnate cel mai
arlcsea drept collegia, sînt bine
cunoscute în lumea romană. Dispunem de asemenc'a atestări ·,i
în Dacia. ce dovedesc existenţ'l
unor asemenea colegii de
tip
ron~an, cu organizarea şi funcţionarea cunoscută pretutindeni.
O trecere în revistă a izvoqrelor epigrafice disponibile, ca
spirilul critic necesar, ne
înfăţişează fenomenul
corporativ
în Dacia rnmană la proporţiile
sale reale.
Mai întii - colegiile profesionale.
Sînt citeva
profesiuni
„privilegiate", care dispun
de
colegii bine organizate şi prospere, cu patroni şi protectori în
medii mai înalte: fabri, cenlonarii, dcndrophori ('.'), nautac. Asemenea colegii apar toate doar
în colonia Apulensis; alte cîteva
oraşp (Sarmizegetusa,
municipium Apulensc, Drobeta, Potais-
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sa, Tibiscum ?) nu au decit collegium fabrum. Clteva profesiuni
mai umile apar spore1dic atPsta·
te: lccticarii, lapidarii (poate .:r
semeni lor sînt si pristai), utri·
cufarii, aurarii eh. ca .)i liberti
et servi publici (prosmoni ?). Acti\·itatea lor se ll'ag<i de marile
or<t)e de pe principalul
drum
imperial, făr[1 a-i putea localiza totdeauna. Se ~tie că asemenea asociaţii aveau
scopuri
nu economice, ci mai ales sociale (inclusiv funerariile).
Colegiile etnice sînt ~i ele puţin răspinditl': Asianj (Napoc:i),
Galatae (Napoca şi Germisara).
Pontobithynj (Apulum), diferi\i
castelani în Munţii Apuseni, probabil ·'ii un grup de egipteni la
Potaissa- E\·ident, ele apar
în
zone'.e cele mai active si
md1
cosmopolile. Colegiile
~ld1tuite
pe criterii religioase se grupau
în jurul unui cult (lupiter, Herc11le, Sil\·anus ?, Luna Lucifcra'!,

Deus Aeternus, Deus
NarenLl'i,
Isis; de remarcat di\'e;>rsitatca acestor di\·inităţi). Se adaugă Hercliani l't Ccrvae de la Ampelum
.)i diferite grupări de
cullores
(exclusiv în mari a')ez{1ri).
Un
rolegiu funerar din
Alburnus
Maior, cu ronduc[1tori necetăteni
romani si purtînd nume
grece')ti, se grupeaza în jurul lui
ll!piter Cernenus (zeu probabil
cP!ti:·). Sin tem înclinaţi să si1bliniem marea similitudine din
tre colegiilP „etnice" şi „religioase"; praclie de sînt acela<:>i lip
de asociaţii, tot cu raţiuni p1 eponderent soeiale, dar 'ii cu ;·ost
„cultural".
Expriman•a acestor corp•Jr:1ţii
se face aproape exclusi\' în l:itină. în schimb, onomastica membrilor este foarte Yariat1l ~• indicii din•rsitate etnică. Colle~iati
sint în general oameni de con-

ditie modestă.
Pull'm fi ~ig:1ri c[1 fenom2n Jl
corporativ dac:rroman
a fost
mult mai amplu deeît ni-l arată
izvoar'lP p{1strate. Ddr
puten1
distinge cîteva tritsături
majore. El est!' de tip ro:nan, se leagă de urbanizare 'ii evolueaz[1
odat{1 l'U ea. Co:e.f.liile daco-nr
mane reprezintă ciYilizaţia colonizatorilor, nimic în ele
nu
trădeaz:I \Teo influenţă ori
r2miniscenţf1 aut·ihtonă
preromană. Ca peste tot în Imperiu, mase largi de lucrători umili ră mîn în afara rolegiilor; de re.!.lulă, de tind Să constituie o Plită
a categoriilor sociale
modeste.
Preztnţa si diversitatea lor mai
slabă decît în alte zone exprimă caracterul provincial al societăţii
daco-romanf', dar indică •:d progr-esele ro:11anizării.

INSCRIPTll PE CERAMICA PROVINCIALA
.
DIN DACIA ROMANl
Călin

Auto; ul se ocupă de cercetarea
ya,elor ceramice ru
inscripţii
cu„sive din Dacia romami. S-.l
în'.ocmit un repertoriu al tuturor descoperirilor
publicate, la
c-;1r2 Hm acli1ug;1t şi cîte\'a piese
inc·dite.

Pe baza rf'(Jt'rtoriului şi a ht1rîntocmite, am demonstrat răs
pindirea acestor inscripţii pe într<:'g teritcJriul Daciei romane.
ln u1111'1 ana'.izei inscripţiilor,
acestl'a au fos: clasificate astfe1:
in,crip\ii care cuprind nume d"
pe:·snw1e la 4enitiv sau
dativ ,
in"Tipţii ca pxerciţii de scriere;
cifr:.: etc. Insrripţiile analiz;1te u
ţii

tilize3Ză litere
şi hibride.

Cosma

cursi\'e, capital,.,

Prin analo4ii cu descopPririk
din provin~iile în\'ecinate
sau
din alte zone ale Imperiului Roman, se poate stabili c[i medid
social clin Dacia cuno')tea bin~
limba ~i scrierPa latin<i. inclusiv
schi 111 b:'irile i ntervenitp în scriere, în forma li!l•relor în Impaiul
Hernan în primele trei secole ale
erei noastre. Coroborînd analiza epi.f.lrafic;'i a textelor cu cPa
a cermnicii, am putut stabili c<l
totalitatea inscrioţiilor luate în
discuţi~ s<' datPaz:1 perfect
în
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perioada stăpînirii romane
în
Dacia.
Hezultatele studiului sînt esenţiale pE ntru
argumentarea pnr
cesului ele romanizare, cu deosebire în mediul rural, ca ~i ur-

ban, relevînd dimensiunile
şi
amplo trea romanizării. în egală
măsură inscripţiile
indică nivelul de instrucţie ~i gradul
de
cultură a societăţii din Dacia.

BRONZURI FIGURATE TN DACIA ROMANA:
PANTHEON ULPIAN
Constantin Pop

De~i logic se admite că
în
ml'tr(ipcla Da:'iei romane, Vipia
Traiana Sarmizcgctusa,
important centru cultural al provinciei
noastre traiane, ar fi fiinţat unul sau mai multe ateliere d·,
preluerare·c1 bronzului,
atestări
arheologice (în sensul depisEmi
unor construcţii aparţinînd genului) sau epigrafice,
deocamdat{1, nu se cunosc. Nu putem
trl'ce însă cu vederea, - privitor la arPaslă problematică - ,
desl operirea unui tipar de turnat podoabe şi mulţimea bronzurilor avînd menirea unor fL,lurit~ întrebuinţări (statuete votin', la;ce, piese'
vestimentare,
de echipament militar.
bijuter!i, obiecte ornamentale de mobilier, ustensile de uz gospodă
r2'C' etc.).
ILferin~Iu-s::! la bronzurile votive figurate (aici fiind cuprinsP ~i iconografiile nu numai de
pe ex voto-uri), autorul constată
c[1 deşi gama reprezentărilor ~•.'
de,faşoară pe o paletă destul cL
variată
cifric vorhind,imaginii<>
n1110-;c.'1te. sînt destul de rPdU-;i'
('.17 de exemr-larP).
îmtocmirea unei statistiri riguroase a divinităţilor pantheonlllui ulpian reflect[1
următo<1·
rea situaţie: zeităţi
principale
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grern-romane: Diana 4 figuraţii
(printre care un pectoral), Mars
3 (din care unei statuete nu 1
s-a putut stabili decit cu aproximaţie apartenenţa), Mercurius
3, Minpn·a 2, Venus 6 (din care
un cap de bronz aurit pus oarecum sub <emnuJ întrebării); divinifiţi secundare ale pantheonului şi personaje
mitologice :
lari 3 (2 de tipul ludentis compitalis şi 1 familiaris), acoliţi ai
alaiului dionysiac 2 (Pan şi tînfir satir), Hercull's I, genii înaripate 2, Gorgona-Medusa -l (dintre rare 1 medalion de plumb\,
centaur 1; divinităţi
egiptene :
o statuetă înfăţişînd pe Isis.
Un număr de cinri piese sînt
greu de identificat sub
aspe::t
iconografic, dar, oricum. ipot~
zele emise le pot acoperi apa:·tenenta. Este Yorba ele o aplici'.
cu o ·divinitate bărboasf1 (zeitalPfluvială sau narticipant la tyassos-til bacchic), un pectoral cu
bmtul unui tinf1r imberb, aYîn:l
pe cre<:otd i·n pillos (diosrur, dddofor, Mithras "?l. un fra.l!ment
de aripă aquila Jovis?), un phaIius (stînd în legătură cu rnltul priapic ori feti':' exhibiţionist)
':'i, în ~fîrşit, o statt:etă ru per-

scnaj feminin nud, pe
creştet
cu diademă şi şarpe în
mîn;i
(Hyge'l '!). Din statistica
alăturat<'\ se observ:l lesne că reprezent1rea zeiţei Venus este ce~i
mai n·1meroasă (6 oiese), urmato
de cele ale Dianei şi Gorgona:vred usa (cu cite 4
exemplare)
.').fl.

Un număr de 8 piese sînt dir.
bronz a•1rit, una din metal alb
şi_ alta din plumb.
Reprezentă
nlo> f gurate au un rol function:1J diferit: statuete votive, pi~s<>
de r:odoabă si aplici ornamentr
Ie de mobilier, vase, care
de
lupt ·1. opaiţe si lorţi.
Din:re cete 37 de
hronzuri
figurat~. descoperite la
Ulpicl
Traiana Sarmizegetusa, un numiir
de 9 exemplare, clin păcate, a11
disp:irut în de<ursul
timpului,
restul de 28 fiind păstrate astăzi
în diferite muzee ale ţării.

Cîte\·a exemplare se remarc:'\
actistic.i, considerate fiind.
adevărate opere de artă ale genul•.1i din Dacia. Astfel, sînt: statuetele Dianei (varianta transilvană a Artemidei la vînătoarel
Venus pudica (variantă Medici.'
cu coafura asc>mănătoare a Venprei Capitoline), Isis cu polo.'>
pc> cap si sistrum in mină sau
aplica de bronz aurit (cea mai
splendidă aplică descoperit<i
p~
tC'ritoriul României),
înfăţişînd
chipul Gorgonei-Medusa.
Toate
piesele figurate
din
bronz, provenite din metropola
Daciei romane, şi, în special,
cele exemplificate mai sus denotă măiestria turnătorilor bronzieri din officinac-le ce functionau Ia Ulpia Traiana şi
care
sperăm că vor fi df'pistate c•irînd prin s<'•p<iturile arheologicl'.
p~in deosebita lor executie

EXPLORARI MINIERE DE EPOCA ROMANA
rN MUNŢII BANATULUI

Ovidiu Bo:zu
Jn cadrul geografic la care ne
ref rim, dispunem de numeronse date si informaţii cu caracter arh2ologic referitoare la aC'tivităţi miniere ~i metalurgice ale căror începuturi se si.tuează
încă din neolitic. Acest fapt este
datorat, în primul rinei de complexa structură
geologică
a
zonei, bogată în resurse mineral1r
0

gice.

ln cadrul montanistic
cara~
severinean se disting trei zone
de ;ntens'1 activitate extractivă
Şj de prC'lucrare a metalelor, dupr1 cum urmează:
- Munţii DogneC'ei cu loca];-

tăţile Bocşa, Ocna ele Fier, Dognecea.
- Muntii Aninei cu zona din·
tre Oraviţa, Ciclova, Brădişorul
de Jos (Maidan).
- Munţii Lon·ei în juru] Io·
calităţilor Sascn, Cărbunari, Mol
clova Nouă.
Un aspect distinct îl constituie
exploatarea şi prelucrarea
m;nf'reului dp fier (ser.
III-IV.
c.n.) în cadrul baz;nelor hidro
grafice ale rîurilor BîrzaYa, Pog;iniş, Caraş. C'e corespund zonei de contact dintre piemontul
b<"\năţcan şi Cîmpia
Banatului.
Cu toată bogăţia de informa-
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ţii,

investigaţia în mediul
arheolo;dco-mnntanislic din Banat
estL• firav{t, mai mult la nivelul
ecr:·etărilor arheologice ele
suprafaţă şi de
salvare,
ab~entind
cercetările
sistematice
în aşezan miniere şi în
zonele ele extracţip de subteran
~au de suprafaţi1.
S ngura zonă investigat;i
arheologic este et:>a a Munţilor Locvl'i. Lucri1ri!l' dl'
prospecţiuni
geologieP întreprinse în zona O!Wşlll Băieo;ului ,Moldova Nouă,
au dus la cleseoperirPa fortuită
a unui ansamblu de clădiri ('ia' l ' la număr) din piatră, datînJ
din sec. li-III e.n., din
care
cicar una a putut fi salnlt<i. Cart;irea topo-arhe0Jogic[1 a zon_ei,
precum şi eercetf1rile întrepnn~e certifică faptul eă ne aflăm
în' faţa unei aşezări de
mineri romani, specializaţi în extral'ţia şi prelucrarea
minereurilor complexe (cupru,
plumb,
argint, aur) dar şi a fierului.
Construcţia are o formă dreptun.ghiulară,
cu axul
orientat
est-vl'St, compusă dintr-un
număr de opt încăperi. o
curte
pavată eu cări1mizi (l0x50x6 cm)
'i o dependinţă compartimentat'! în trei încăperi.
Prezenţa
unor fragmente ele ţigle ce poartă ştampila legiunii a VII-a Claudia p.f. atestă prezenţa
unor
unităti
militare
aparţini1toare
legiunii care supravt•ghea zona

1niniPrtl

Au fost Cilrtate un num1ir de
peste 20 puţuri verticale situate
în i111ediala apropiere, sub cleantul Baronului (600 m altitudine),
;n;1joritatt•a
astupat!' cu
trunchi.ni dt• copaci. Un a~tfcJ de
puţ ,·ertkal. care a putut
fi
ob~ervat si studiat. a fost exec•1tC1t în ctac it, are pereţii perfect \'ertieali, cu urme eviden-
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te de daltă. Deschiderea
este
aproape pătraHi, cu laturile d~
2 m lungime.
De asemenea, i:i
anul 1989, în zona Florimunda
-dealul Floricica d fost cercetată o galerie romaml ce tot.1Jiza 12 m lungime, cu
înct1
trei rnmificdtii de urm{1rire
a
filonului
m~·talifer
(hematit-1,
limonit şi banatit) în Jungiml' d,~
2,4 şi respecti\' IO m.
Galer;;1
principal{! are panta
înclinat:'!
('.1:1°), cu
lăţimea la bazf1
de
0,80 m 'ii 0,50 m în partea superioară, de formă trapezoidaJo:i,
avînd înftlţimea de 1,70 m. P:!
pereţii galeriei laterale,
lung:\
de IO m, au putut fi observate
un numi1r ele :1 miei ]{lca')uri (ni':'e) de l0xl0x15 cm dispuse Iii
1,:"iO m înCll\ime ')i alte adu[1 ni„
~e la 0,60 m înălţime faţă de podeaua galeriei, car<' în antiehltdte erau utilizate pentrn adapo~tirea opaiţelor pentru
iluminat. Pe pereţi erau vizibile u:·ml'le ][isate de daltă. Prin modul în care au fost realizate, g.ileriile de la Moldova Nou[1 Î')i
găsesc analogii în zonele
m1niene din Moesia Superior, Dalmaţia, Noricum, Spania şi Britania.
Referitor la intensa
acti\'it,ite metalurgică
evidenţiall'i
în
bazinele rîurilor Birzava, Pog;\niş, Cara<;, ce constă în primu:
rinei - din mari halde de zgură dl' fier, zone cu euptoare ele
redus minereul, precum ':>i H')l'zări situate în imediota apropiere a aceslora, clatind din st·~"
III-IV e.n„ au fost repertoriat1•
peste -10 de Jocalitiiţi. Ele
\'În
să completeze da Le le
referiloa re la \"echimea acestl•i ocupaţii
ce reprezint1i o component[\ ele
bază a vieţii populaţiei bă)lina
':'e clin zona de -munte a Bana tului.

CU PRIVIRE LA SEMNIFICATIA MONEDEI ROMANE
DESCOPERITE îN UNELE ASEZARI SI NECROPOLE
.
. DIN BANAT
Dana Bălănescu

Comunicarea de faţă încearcă
aducă în atenţie
contextul
şi semnificaţia
descoperirii u-·
nor monede romane, scoase la
iveală în trei
staţiuni
arheologice din Banat, binecunoscute
de altminteri, în literatura de
specialitate:
I. Cercetările arheologice întreprinse
între anii 1976-1985
în necropola
medievală
(sec.
XII-XIV) de la Cuptoare „Sfogea"", au dezvelit 437 de
morminte cu un inventar deosebit de bogat. ln cadrul monedelor majoritatea
emisiuni
bizantine, maghiare şi
„apusene"" - se detaşează trei monede romane: a. denar,
Geta,
Roma, 203-208 (RIC, IV /I, nr.
38),
mormîntul nr. 3/85;
b.
follis,
Valf'ntinian,
367-375,
Siscia (serie inedită faţă de
LRBC, II, 1319, A-S), perforată,
mormîntul
nr. 43;
c.
follis, foarte degradat, dar si·
gur din sec. IV, ataşat în partea inferioară a unei verigi-cercel.
II. Săpăturile
arheologice efectuate
în complexul datat
în sec. VIII-X au dus Ia descoperirea unor locuinţe,
ateliere, ceramică. unelte şi a două
monede de bronz: a.follis, Constantinus,
I,
330-335,
Constantinopolis (cf. LRBC, I 1005),
cu urmă de perforare; b) follis sec. IV, pierdut în prezent.
III. I. ln cadrul inventarului
descoperit în necropola din ju·
rul bisericii fortificate de la
Ilidia - „Cetate", în mormîntul
M!J4, a fost semnalat un follis,
Constantinus II, Siscia, 337-341

să

(cf. LRBC, I, 770-775).
2. ln hotarul aceleiaşi local!tăţi,
punctul „Sălişte", a
mai fost cercetată o
aşezare
din sec.
XIV,
iar materialul
numismatic scos la lumină cuprinde şi o monedă romană e·
misă în sec. II-III (după' ca·
racteristicile modului si ale cîtorva litere din legen.dă).
Semnalarea
celor şase monede, apărute într-un context
mult mai tîrziu decît momentul de emitere şi de circulaţie
a acestora, conturează un aspect interesant, atît din
punct
de vedere numismatic cit şi is·
tor ic.
ln primu} rînd,
cercetările
în nf'cropola
de la
Cuptoare
a prilejuit descoperirea a două
monede romane, demne de reţinut: follis ul variantă inedi··
tă şi denarul
emis de Geta, o emisiune mai rară si oricum neatestată
pînă atunci în repertoriul numismatic al judeţului Caraş-Severin.
Apoi, cea de a treia monedă, de la
Cuptoare,
care, de
fapt,
constituie un
obiect ele
podoabă,
elucidează
cazul monedelor
perforate
descopC'rite
nu numai în această necropolă,
dar şi în cadrul celor de
la Gornea - ,,Căuniţa de Sus"
şi
Căscioarele.
Mai mult, în
mormintele din prima necropolă
au fost
descoperite, ală
turi de cercei de argint, interesanţi
prin varietatea şi originalitatea formelor, multe ve. rigi - simple sîrme de bronz
- care probabil că iniţial a-
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veau drept
pandantiv
tct o
monedă. Evident că
acestei ipoteze i se poate aduga posibilitdtea ca monedele perforate
să fi fost
folosite şi drept mrd<llion.
în sfîrşit, apariţia monedelor
romane în context prefeudal ~i
feudal, ilustrează doar o categoriP distinctă în rîndul obiectelor romane şi
romane Urzii semnalate în
necropolP şi
a~ezan.
De fapt, chiar în. aşe
z<;rca de la Gornea - Zomoniţe au
fost
descoperite ţigle
~i cara1111z1
de tipul „Eros", o
mensură şi o
ştantă
monetanl('!). Situaţii similare au mai
fost surprinse' Şi în alte str
tiuni
arheologice din Banat:
Mănăştur „Făget şi Timişoa
ra - „Podul Modoş".
Desi numărul monedelor dPscope~itl>
în acest contPXt mai
puţin
obişnuii
este
deocamdată extrem dP
redus, se observă
deja o anumită nuanţare.
Bunăoară, prezenţa
lor
în morminte poate fi explicată
prin
două ipoteze: a.
utilizarea monedei ca
obol funerar;
JJ. reautilizarea monedei ca podoabă.
ln ambele cazuri, aparitia monedei romane este U'ior
ci~ susţinut
prin
Pxistenţa unor vestigii antice situate in
imediata apropiere a obiPctivelor în
cauză:
castrul de
la
Mehadia pentru necropola de la
Cuptoare, forma din sec. I I Ill şi castellum din sec. IV
de la Căuniţa de Sus şi respectiv
Căuniţa de
Jos, ppntru complexul prpfeudal de Ia
Gornea - Zomoniţe şi, în sfîr~it, aşezarea din sec. IV dl' la
Moara
Gherghinii pentru
Io-
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cuirea de la Ilidia - ,,Săliş
te".
In schimb, ni se pare nu îndeajuns de
lămurit
motiYul
pentru care s-a apelat la folosirea
unor monede vechi,
în
condiţiile in
care circulau in
acel \-remuri emisiuni variate ori existau podoabe
lucrate în atelierele bizantine ':>i locale'. Din punct de vedere nuJTiismalic, se poate avansa ipoteza mPnţinerii
îndelungate a
monedelor în circulaţie, dPoarece
atît în
structura
uno1·
tezaure (Moldova Veche, - Vinograda Orşova I, II, Tibiscum),
cit şi în perimetrul unor aşe
zări
(Brebu Gura Văii Moldova
Veche - Vinogracla)
au mai fost surprinse, alături
ele monrde contemporane functionării
aşezărilor ori
acumuiării tezaurelor, şi piese datînd
cu un secol sau chiar trPi anterior.
Pentru a
extinde alit posibilitatea
argUmPntării,
cit ')i
aria de
răspîndire a
acPstui
fenomen, am încercat să urmărim
situatii similare pc teritoriul României: în
necropolele din epoca romană tirzie de la Ca~olţ, Bratei, Proş
tea Mică, PoienPşti, Sărăţeni,
Tîrgsor, dar şi in zona învpPinată.
deocamdată la
Pesaca
şi
D. Brdo (R.S.F. IugoslaYia).
Analiza tuturor acestor descoperiri. coroborată cu clasificarPa tipologică şi
cartarea acpstora,
înlesneşte
avansarea
citorva i poteZP ca re pot deveni contribuţii la studierea ritualului funerar ')i a complexităţii ciriulaţiei
monetare.

CîTEVA CONSIDERATll PIRVIND MESTESUGUL
OLARITULUI îN ASEZAREA DE LA GARA BANCA
„SAPTE CASE", SECOLELE IV-V E.N., JUD. VASLUI

Ruxandra Maxim-Alaiba

În cadrul <;;antierului arheolo;::ic de la Gara Banca, comuna Banca, punctul ,,ŞaptP cr
se, jud. Vaslui, s-au avut în
vE:'den• două
obiective
importante:
primul,
cunoaşterea a'iezărilor
aparţinînd
secolelor
IX-X, culturii vechi
româneşti, cercetarea
priori•ară şi
al doilPa, al îndelungatei locuiri Sînl.<rna de Mure), secolde IV-V e.n. Stratigrafia pe
orizontală
a C'elor două ni\'eluri de locuire l'Ste apropiată, fapt ce a şi făcut ca unele
comple;o.;e
caracteristict• culturii vechi române'jti să intersecteze şi să deranjeze pe cek
de la
Sîntana dl'
Mureş,
mai a!t•s în cadrul locuinţelor
de suprafaţă. Pînă în prezent,
în toate cele patru sectoare să
pate sau în cur~ de cercetare
s-au
descoperit complexe
arheolo~ice sau urme pe nivel caracteristice
secolelor
IV-V
e.n.
Săpătura de salvarl' realizată în anul 1981 a dus la
dc·zvelirca
primei
locuinţe
din
acP<1stă
perioadă.
Este vorba
de o locuinţă adîncită, în pă
mînt, fără vatră, păstrată parţial.
După această
campanie
de salvare•, în staţiune, cercetările au urmat, aproape, an de
an. pînă în 1990, adnd un caractt'l" sistematic.
Complp:-;ele
cunoscute
pinii
în prezent din cadrul a~e~ă
rii
Sîntana de Mure'i
sint
reprezen•ate de locuinţe de s~r
prafaţă 'ii
adîncite, vPtre l'.1
aer liber 'ii mai ales de gropi.
Intre locuinţe sînt unele spe-

cializate în atdiere de olărie,
de prPlUcrat metalde -:;.a. Car:1clerul
economic al
aceslora
lP încadrE:'az~1 în categoria a'iE:'zărilor
sedE:'nlare de tip agricol-pastoral, în
grupa
a-:;ezărilor
relati\· adunate în spaţiul
of Prit mai alPs de terasa
din
... tînga
Bîrladului,
locul
„Şe1pte case".
i n anul 1986, în partPa dE:'
ve~t a
a~ezar11 s-a
descoperit
un atelier pentru lucrat ceramic:i,
singurul pînă în
pre7.Pnt în
a~ezare, de care
ne
vom OC'Upa în rîndurile urm~1toare.
Atelierul
face parte din ti!JU! cc·lor cu două cuptoare
dispu~l'
aproximativ
pe axul
cel mai mic al locuinţei întîl!1 it -:;i în alte staţiuni
din aceiaşi perioadă, cum ar fi
cel
de la la~i - Nicolina (I. Ioniţă, AM, X, p. 34)
şi păstrea
ză sistemul de amenajare caracteristic epocii. Din locuinţa atelier, de formă ovală cu dimensiunile 265xHO em, adîncită la
50-tiO cm
(cifrele
sînt date
faţf1 de
nivl'iul vechi de căl
care), s-au săpat gropile din
fata
gurilor
de alimentare a
cupornrC'lor, groapa 1 din dreptul cuptorului 1\ -;i groapa 2
din cln•ptul cuptorului B, cu
;1dîncinwa de aproximativ 100
cm. Interesantă este ~i existenţa
gropii 3, care a sNvit pentru
depunerPa resturilor
dl'
lipituri rămase în urma repar[irii unuia din cuptoare, probabil A, sau a ambelor.
Din
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cauza terenului
nisipos
intrarea nu a fost realizntă prin
trepte din pămînt,
ci
probabil prin trepte din lemn. De
fapt, adincimea nu prea mare
a atelierului nu punea dificultăţi din acest
punct de vedere. Acoperişul
era probabil
în două ape.
Cuptoarele fac parte din acelaşi
tip, cu două camere suprapuse şi cu
grătarul
susţinut de un
perete
median.
Dimensiunile
lor sînt
apropiate. Cuptorul A, cu diametrul
interior de 160 cm
~i
<'uptorul B de 145 cm, au am!Jele gura de alimentare pracfurnium, cu lungimea de: A140, B-110 cm, lăţimea la gură de:
A-60 cm şi la partea
prinsă
de cuptor de 1 m
şi
B-55 cm şi la partea prinsă de cuptor, de 90 cm. Camera
de ardere are moddat interiorul cu mina şi cu o spatuiă, dar după cruţarea peretelui
median, care,
ca şi camera a
fost făţuit. Gura de alimentare a cuptorului A este orientată
spre vest şi a cuptorului
B spre est.
Camera de ardere a Yaselor,
situată
deasupra focarului, este despărţită de prima de placa
sau
grătarul de susţinere
a
ceram1c11. Aceasta a fost amenajată
ulterior şi se sprijinea
pe peretele median, care nu
se continuă şi în gura de alimentare
ci are
dimensiunile
uşor
mai mici ca ale diametrului cuptorului. Se încadrează în tipul
ele după J. Henning
(Zfa,
11, 1977, p.
195,
Fig. 6). O margine a
peretelui median se sprijină în cel
al camerei de foc,
în oartc:i
opusă gurii acestuia,
pentru
ca cealaltă
parte să
rămînă
liberă
în dreptul
inceputului
gurii ele foc.
Placa cuptorului A are grosimea
variabilă,
ea diferind
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şi in funcţie de refacerile pe
care Ie-a suferit, în medie ea
fiind de 23 cm. Are 16 perforări, dar iniţia) ele au fost mai
multe.
Acum o parte din ele
sînt acoperite, probalil, după
a
doua reparaţie
a acestuia.
Placa a fost
lucrată
separat
după săparea camerei
de foc
în lutul crud.
Ea era
fixată
pe un
suport
de
nuiele ce
a dispărut prin arderea acestuia.
Găurile de
reverberaţie
au forme cilindrice, dar uşor
evazate
la ambele
extremităţi. Lemnele care au fost folosite pentru construcţia gră
tarului, erau şi despicate 5i
nedespicnte, !:'i au fost aşewtc
tr<1nsversril pe peretele meri ian ~i
~e
sprijineau cu capetele ele
marginea camerei de foc. Placa a fost refi'irntă. orobabil ele
natru
ori. Se oare cli
duoă
ronstrucţia
iniţială
ra a snf„rit n rnfnrere mai importilntă,
al doilea strat d<> !'f'Pflr;irP '1 arPsteiR
a c11orins tn'ltll
plara
~i are
uneori
grosinii
dP nînă !'l
7 cm.
pentru N'
11rmăto:ir<>Jn
două
r<>f'lreri <ii.
fie
narţiale.
cu grosimi
dP
1.!';-? rm. Pli1<''1 anronnp cPntr;-il
ec;t0
alvenlati'i.
Cam Pra
,1„ foi' <i nhir:-t nu 111t11i;-il;i :irc;ii., nproane mlciniltii, rle rulo:irP cenusi0-ne17ririoa«"i. iar rrst11l, boltR cuntnrnl11i
(pnrteR
ni\c;tr·1tă).
0
J><'lrtf' clin ramera de for si .rr"r<1 cir
alimentare au
p0reţii
arsi la roşu, rar renu~iu.
'Rnlh cnotorului nu s-a rnai
pi\strat
decit
la bazii, în cadrnl
ruptorului A, iar în cazul celui de al doilea, B, nu
s-a
păstrat de loc
din aceasta. Ea se ridica deasuora <olului ca o calotă sferică.
fiincl în partea
superioară deschisă.
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Pentru cunoaşterea
tehnologiei de

desfă'iură

ardere, în

funcţie

de

şarja

ce urma a fi
interesant .)i fapde reverb<:>raţie
ale pHicilor reglau temperatura !;>i oxigenarea camerei de
ardere
prin
închiderea
-..au
lăsarea
acestora libere. Dovadă
în acest sens l'Ste de-..coperirca
în
perforă1•ile
.Plăcii
cuptorului B a unor
astfel de
„supape"
realizatp
din fragmente cl'ramice, ctduse la dimensiunile acesotra. Deci, intensitatea căldurii era dirijată
spre focar prin focuJ realizat în gura de alimentare şi
de aici prin gurile de reverberaţie
intra în camPra de ardere a vasului.
Cuptorul B are aceleaşi caracteristici
ca primul,
grosimea
grătarului este de 11-15
cm, cu 2fi de perforări, iar lutul folosit pentru modelarea
acestuia conţine tulpini vegetale.
A fost
refăcut de
cel
puţin două ori.
ln preajma acestui cuptor şi în groapa a
3-a au fost găsite bucăţi din
lut
crnd
folosite pentru refacerea acestora, poate şi bucăti . pregătite pentrn
modelarea Cl'ramicii.
Inventarul. UnPltele pe care
le-a folosit meşterul olar au
fost probabil
luate de acesta după părăsirea intpnţionată
a atelierului, cum o devedeşte
şi prezenţa
în cantitate mica
a cPramicii, atît în interiorul
cuptoarelor
'ii în
inventarul
locuinţei, cit şi
degradarea puternică a
cuptoarelor clin vechime. Totw;i, cercetările au
dus la
descoperirea
a
două
fragmente
de
silPx,
atipicP,
chiar în faţa gurii de alimentare a cuptorului A (amnare), şi
probabil a unor unelte din os
şi
piatră
blefuitoare,
unelte
dP finisat ceramica) şi a unei
cantităţi
nu prea
mari
de ceramică. De asemenea, in
groapa din faţa cuptorului A
realizată
este
că perforările

au apărut seminţe de la mai
multe soiuri ele plante în curs
de identificare. Numproase urml'
ospeologice
sînt
~i
pe
ambPle vetre. Toate acestea întăresc
că
în
ajunul
abandonării
acPstui
atelier-locuinţă,
me„terul
îl folosea mai
ales pentru nevoile familiei sale.
Cîte\'a noutăţi ne sînt date
şi
pe această
descoperire.
Date noi np oferă mai ales
dezvelirea
întregului complex
in situ, fapt ce ne-a ajutat la
urmărirea
cit
mai exactă a
sistemului de
constructie.
De
fapt, secţiunea finală ~ acestor cuptoare s-a
rPalizat în
colaborare cu arheologii V. Palacle -;i E. Popu';oi, de la Muzeul
„v. Pârvan" Bîrlad, care, avînd
experienţa ';i a altor
descop0riri similarp ne-au ajutat în
cunoa'iter<'a tuturor elementelor de tehnică de construcţie a
cuptoarelor de la Banca. Unul
din aceste elPmente este poziţia
cuptoarelor în cadrul locuinţei-atelier
<;i a poziţiei atelierului faţă dP a';ezare. cert
situat în extremitatea de vest
a ei. SprP vest de acesta nu au
mai fost descoperite alte complexe din acectstă perioadă, numai descoperiri pf' nivel. Totodată,
,refaeerC'a acestor cuploare, folosirea unui sistem de dirijare a căldurii prin astuparea
sau nu a
găurilor
din placa
cuptorului şi
însă<;i
sistemul
de amplasarP a gurii de alimentare, de mari dimensiuni,
în
zona gropilor şi a acestora în
perimetrul locuinţei, ofrră un
ansamblu specific atelierului CP
definPslp o latură a ocupaţiei
locuit_;rilor a'iezării, dar şi
a
acpstei pPrioade în car<\ aproape în toatp aşezările săpate s-au
descoprrit şi cuptoare de lucrat
cern mică.
l\Ieşterul
ce lucra aici reaIiz.a
probabil o
mare
parte
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necesarul de ceramică
a
Astfel, olăritul devine un meşteşug bine definit,
nu mai poate fi considerat ca
o îndeletnicire casnică. Incă nu
ştim
sigur,
aşezarea
nefiind
terminată de
săpat, dar
probabil, mai erau şi alte ateliere
de olar sau numai alte
cuptoare. O credem si
avînd
în
consideraţie întin:derea deosebit de mare a
aşezării ce urmează
cursul
Bîrl:idului
pe
o lungimf' de aproximativ 2 km.
Numeroase
vase întregi,
clar
mai ales fragmentare
folosite
în gospodărie pentru gătit, păs
tratul cerealelor sau a apei,
dar şi
practica
depunerii acestora în morminte ca ritual
funerar
justifică necesitatea existenţei
cel puţin a unui atelier de prelucrat ceramică. Dacă
aceasta era folosită şi pentru schimb, este mai greu dP
afirmat dar nu este exclus ca
olarul de Ia Banca să fi iucrat
şi pentru
satele învecinate, a-

din

comunităţii.

vînd în vedere că în cursul va11
Bîrladului pe terasele şi pe dealurile din vecinătate s-au descoperit şi alte a şezări datate
în secolele IV-V.
Cuptoarele cu perete median
dPscoperite
Ia Banca completează numărul
destul de mare
al acestui tip, întîlnit mai ales în aşezările
carpice,
sau
după cum se vede şi în
cele
Sîntana de Mureş de Ia Truşeşti
„Cuha'", Ionăşeşti „Ţintirim", Botoşani ,.Dealul
Cără
midăriei"
din Jud.
Botoşani;
Cucuteni-Băiceni
şi
varianta B
din cuptoarele de la Nicolina
Iaşi,
jud. Iaşi;
Gutma~, "om.
Stefan cel MarP, lingă
Bacău,
Dumbrăveni, jud. Vrancea, Bucuresti, Crîngasi şi altele (M. Corn.
şa; Nem!\ntiq, IX-XI, p. 171; I.
Icnită opcit; desenele au
fost
reali·n;te de Fel ic ia Marta Grigoruţă şi
reconstituirea grafiră
a atelierului ele arh.
Ana
MJria Zup.).

LEGATURILE DACO-ROMANILOR
DIN TRANSILVANIA CU IMPERIUL
ROMANO-BIZANTIN îN SECOLELE V-VII.
I. Barnea

lncepînd cu a cl:>ua .i~mt"\latP
a secolului a! \·-!ea, clupa sfanm::rea p;.1terii hunilor (454). urmată de dis;::ari~ia
Imperiuiui
Ronnn ele Anus (47G) "i rl~ r:•tra.C(erea goţilor di:i PPnin-;11:,1
Bal~·an:ct"\ (48!1), Imperiul
Rcr
:nan cu capitala la Constant:nrr
pc! sau Imperiul Romano-Bizantin a g,isit în sin° însll':'i
puter:a de a se reorganiza
econo:11ic şi mi.litar, atingîncl cu\-
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m2a înfloririi sub împ~1raţii f!:"
n-'sta itl';-Ju'iti:i;;rn I (-!!H-56.J).
La D1•n:\rea ele Jo'i rPfacerea
cite·-ri;'t;Cc"\ a )jme~-ului dhtrus de
'-n:ni. ci fo ;t iniţiurn ele ~i:as
'a'iius, cont'nuatf1 ~i inten-;1f1c;:i:r1 în cel mai înalt grad ele Iu~·
tinian. ultimul îmnăra~ ~l. I:~i
periului Roman d_e ~as~n~ m
gînclul căruia a 111:a~ stan~1t ideea
·recuceririi
Dac1e1 Traiane. ln
acest scop au fost întreprinse

repe.tate expediţii militare împotriva barbarilor de la Dună·
r~, unde au fost recucerite şi refarute toate aşezările
distruse
de _huni, atît pe un mal cit ~i pe
celalalt al fluYiului. înapoia acestora, ca o a doua şi a treia linie de apăra:.e şi de ajutor pentru fortif1caţ11le de la frontieră.
au fost înălţate alte fortăreţ.~.
care să servească de
adăpost
pentru populaţia clin
interior.
Pentru consolidarea stăpînini
Imperiului, pentru o mai bună
supraveghere a teritoriilor din
apropierea Dunării
si în
intenţia unor recuceriri dincolo de
fluviu,
Iustinian a mutctt
re~edinţa prefecturii Tllyricum elf'
la Thesalonic la Iustiniana Prima, noua aşezare întemeiat[! de
el în provincia Dacia Mediterra·nea, foarte probabil pe locul
uncie ast[tzi se află Tsaricin Grad,
în apropierea de Naissus (Nis,
R.F. Iugoslavia).
Aici a
fost
întemeiată o arhiepiscopie
;:ii
cărei act de fundaţie,
Novella
XI, adresată de împărat la 14
aprilie 535, lui Catellian~s (Catellio), primul arhiepiscop al diocezei nou înfiinţate, este un document ele excepţională importanţă pentru istoria
crestinismului daco-roman ~i pentr~ politica lui Iustinian faţă de fosta
provincie Dacia· Traiană.
Textul Novellei vorbeşte despre includerea sub jurisdicţia
arhiepiscopului Iustinianei Prima a
cetăţii
Viminacium
(Kostolac,
R.F. Iugoslavia) de pe
malul
drept şi Recidua
Recidiva
(Arcidava)
şi
Litterata
Ledarata,
de
pe
malul
stîng aJ Dunării - Vărăclia ~i
Palanca Nouă, în Banatul
de
astăzi. Un alt document importan.t.. Edictul XIII (538-539), 5i
scrutoru1
Ioannes Lydos (circa
-!9?--:-3~5) ne informează despre
~tapmirea
Imperiului lui Iustinian asupra unor teritorii nedelimitate de la nord de Dunăre.
8'..lb succesorii lui Iustinian situaţia generală a Imperiului ro-

man de Răsărit a continuat să
se înrăutăţească, iar Ia frontiera dunăreană a crescut din ce m
ce mai mult presiunea
aYaroslavilor. La începutul secolulu1
a~ VII-iea (602), limcs-u1 danubian se prăbuşea, avarii
slavii
~i .alţi. barbari pătrunzî,nd
pe
tentonul Imperiului Roman de
Răsărit, care trentat avea să s~
transforme într-un stat de lim·
bă şi cultură greacă,
dcven inLl
Imperiul Bizantin în adevăratul
înţeles al cuvi:ntului. Cu toate
schimbările de ordin etnic după pătrund0rea
barbarilor în
Peninsula Balcanică
Dunărea
de Jos a continuat să fie ade"vărata frontieră a
Imperiului
Bizantin pînă la
pătrunderea
protobulgari!or la sud de aceasta şi la întemeierea primului stat
bulgar (681).
Deşi rămas în afara frontie
relor Imperiului Romano-Bizan ·
tin, teritoriul de Ia nordul Dunării de Jos, locuit de populaţia
daco-romană
latinofonă, se con·
sidera ca aparţinînd
acestuia
prin cultura sa materială şi spirituală.
Legăturile
daco-roma··
ni!or ele pP teritoriul
carpatodnnărean cu Imneriul
RomanoBizantin au crescut cel mai muli.
în perioada
Anastasius-Iw.;;.!ni.an. După aceea elp au slăbit,
dar n-au fost întrerupte niciodată,
populaţia
daco-roman'.i
carpato-dunăreană

păstrîndu-5i

totdeauna sentimentul apartenentei Ja Romania Orientală, ceea
ce ~ contribuit la menţinerea flintei si caracterului său etnic
ne~chiinbat. Cu privire la leglituri!e populaţiei
daco-romane
de ne teritoriul d1> azi al Transilvaniei cu Imperiul Romano-B~
zantin, începînd din a doua jumătate a secolului al V-lea pînă
la întemeierea
orimului
stat
bulgar la sud de. Dunăre.
dar
mărturie o serie întreagă de do·
cumente numismatice şi arheologice descoperite în a<;ezările
si cimitirele acestei populaţii.
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Printre cele circa 300 monede de aur romane Urzii şi bizantine timpurii Cdre alciituiesc
tezaurul de la Firtuşu, cam. P[1ukni, jud. Harghita, se afJ[i exemplare de la împărntii Marcian (450-457) pînă la Heraclius
Constantin (641-642). Dl'.' la împăratul Anastdsius I
(49 L-5 ta)
s-a descopNit cite o monedă dP
bronz la Dorobanţi, jucl. Arad,
Ghl'rla, jud. Cluj, Moreş.ti, jud.
Mureş
şi Şcica
Mică,
jud.
Sibiu, iar
monede de aur
în
tezaurul
din
această
ultimă localitate.
Din acelaşi
tezaur fa" parte monede de aur
ele la Iustin I (518-527), căru,a
îi aparţin ~i cite o monedă ele
bronz de la Pojejena, jud. Caraş-Se\"erin şi Şcica Mică,
jud.
Sibiu. După cum era ele aştep
tat,
mon('dele din timpul
lui
Iustinian (527-565)
sînt
cele
mai numeroase. Ele provin din
loc<1lităţile: Apalina Hcghin,
jud. Mure~. Arad (:3 monede ele
bronz), Bratei, jud. Sibiu, Sebes,
jud. Alba,-Sînnicolau Man•, jud.
Timiş, Timişoara, Uroi - Siml'ria,
jud. Hunedoara ~i Vădaş, corn.
Neaua, jud. Mureş. De la Jm;tin II (56:1-578) s-au găsit mer
nl'de la Arad, Cernat, jud. Co\"asna, Giarmata, jud. Timis si
Sebl'Ş, jud. Alba: .de la Tiberi.1
II (178-582) la SC'beş, jud. Alba;
ele la Maurieiu
(582-602)
la
Hoghiz-Ungra ~i Rupea-HoghiL,
jud. Bra)m· ~i într-o localita1e
n-onmoscut(1 clin jud. Mureş, iar
ele ICI Phocas (602-filO) la Săbed
~i \"oiniceni, jud. Mureş. Monede ciupii c{1clerea limes-ului ch1nC1n•an s-.iu g{1-.it dl' la urmi1torii împ:·1ra\i: Ilerac-hiu-.
(610641 ), lci Sinnicolaul Mare,
jud.
Titni), Şeitin, jll(l. A1·ad si Vi"iclaŞ, corn. Neaua, juri.
~'lure~:
Con-,tant II (6,12-Gfill). la lleba
\·e,·ht', jud. Timis )i Orţişoara,
jud. Timiş )i dt• Id Constantin
n· Po.gunatul (6G8-6B:>) 1<1 Or!i~oara, jud. Timh.
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Dintr? 0.escoperirile
arlwolocare arată leg{1turile Transilvaniei cu Imperiul RomantiBizantin, cele mai
numeroase
sînt \"asele ceramic-e de import,
aflatl' de obicei sub for111{1
de
fragmente, iar dintre
acestea,
amforele, folosite în spec-ia) pp11tn1 transportu! vinului si uleiului. O astfel de amforă, din sec.
VI, s-a g<lsit la Tîrgu Secuiesc,
jud. Covasna. Ea poartă pe um:"lr
vopsl'a ro)ie, precedată de semnul crucii şi reprezentîncl cel mdi
probabil prescurtarea + M l)'rS:"IJ
Hs:ou
(= „Maica Domnului'·~.
Piesa constituie o importantă
dovadă
pentru continuitatea populaţiei daco-romane cli!1
sud-estul Transilvaniei. pentru
caracterul ei creştin )i legt1turile pl' care le avl'a cu
Imperiul romano-bizantin. Un opaiţ
de lut ars, cu corpul piriform şi
mineru[ antropomorf, g[1sit
la
Alba Iulia (Apulum), soc-otit de
origine egiptl'ană sau microasiatict1 (sec. V I) şi o ploscuţă (eulogia) cu figura sf. Mi na (sec.
V-VI), pro,·enind clin Egipt ·.;i
descoperit,-1 la Porolissum (Moigrad, jud. S1'ilaj), constituie alte
clov2zi eiocvente în acela'ii sen~
cu amfora de Ja Tîrgu Secuies,·.
Despre o statuetă ele lut ars, în
formă de coco':', găsită la Por•r
lissum, ~i care hi are analo,~ii
în proclusel2 coptice elin
Egipt
(sec. \"-\'I), nu se poate afirm.i
că avea cilracler sigur cre~tin. In
schimb, un tipar de Iul ars, pentru turnat cruciuliţe pe o foţ~1 ~i
cercei şi fibule pe cealaltă, pro,·eni ncl clc> la Sînmidăuş,
jud.
Albei. pste o m~·irturie puternil"{l
pentn1 n"isoînclirea crvstinismu·
lui în n',a'f; în secole Ip· \---v I,
la populaţia· clc1co-n11ndn(1 dl' pc·
teritoriul unde a fost găsit. Tot
proclu-.e ale unor atl'liere
din
Imperiul Homano-Bizantin sînt
unni1toarl'le obiecte· turnall' clin
bronz: opaiţu] cu toarl[1 ineldr:1,
suprapus:\ ele un romb în C"are
~i<e

0

înscrisă
căreia se află

este

o cruce, deasupra
un porumbel, gă
sit în împrejurimile oraşului Dej
(sec. V-VI); un opaiţ în formă
de porumbel şi altul în formă
de păun, ambele de la Poro!issum - Moigrad, jud. Sălaj (sec.
V-VI); un opaiţ în formă de
peşte, de la Lipova, jud.
Ararl
(sec. VI) şi altul în formă de figură umană, în poziţie ghemuită,
de la Gherla, jud. Cluj
(sec.
VI). O cruciuliţă de plumb d~
la Porolissum si alta de bronz
de la Sighişoara" (sec. V-VI) pot
fi co11siderate de producţie sau
influentă
romano-bizantinii. ln
schimb," cataramele de
centură
din bronz turnat şi decupate cu
semnul crudi ajur, „de tip Sucidava", găsite la
Alba Iulia,
Noşlac, jud. Alba, Bratei,
jud.
Sibiu 'ii Pecica, jud. Arad (sec.
VI), produse probabile ale unor
ateliere clin regiunea Dunării de
Jos constituie dovezi ale legă
turilor Transilyaniei cu Imj)eriLI!
Romano-Bizantin în a doua par-

te a domniei lui Iustinian. Deosebite ca formă sînt catarama
cruciformă ele la Bratei, jud. Sibiu şi capul ele centură decorat
cu semnul crucii, de la Noşlac,
jud. Alba, ambele de bronz turnat, din a doua jumătate a secolului al VI-lea. La acestea se
adaugă alte accesorii de îmbră
căminte şi obiecte de podoabă
din metale obişnuite (bron~, aramă, fier) sau preţioase (argint,
aur). de factură sau
influenţă
romano-bizantină,
din secolele
V-VII (fibule, cercei,
brăţări,
catarame, aplice, inele, paftale,
butoni), precum şi produse de
sticlă (pahare, perle) răspîndi te
întreg teritoriul Transih·aniei;
toate la un Ioc dovedind pe :le
o parte continuitatea pe viaţă a
populaţiei autohtone
daco-romane, pe de alta legăturile neîntrerupte ale ace~teia cu Imperiul
Homano-B.izantin în perioada re:;pectivă ..

pe
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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE
DIN SEC. VI-VIII E. N. IN ESTUL TRANSILVANIEI
Corneliu Beldiman
Cercetările arheologice desfăşu
rate în zona estică a Transilvaniei (jud. Harghita) au furnizat
date privind existenta şi evoluţia populaţiei romanice în sec.
VI-VIII e.n., ca şi relaţiile ei
cu populaţiile alogene (gepizi, avari, alavi).
Lucrart>a continuă prezentarea
antichi 1.ăţilor din mileniul I e.n.
în teritoriul amintit (vezi C. Belcliman. Symposia Thracologica, 7,
Tulcea, 1989, p. -119-412) sintetizînd datele arheologice şi numi~matice publica•e şi inedite, analizate sub raportul repartiţiei
lor microzonale. Din acest punct
ele Yeclere se constată caracterul
nPtmiform şi incomple~ al acestor
cla\P, consecinta cercetărilor lacunare: astfel, În Depresiunea Ci ucului s-au efectuat săpături sistematice doar într-o aşezare (Sînsi-
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mion). iar în Bazinul Tîrnavei
Mari într-un număr de opt (Cristuru Secuiesc-2; Eliseni; Filiaş;
Medişoru Mare; Oţeni; Porumbt>nii Mici: Şimoneşti).
Celelalte
descoperiri sînt fortuite sau se
datoresc perieghezelor şi sondajelor limita~e (vezi tabelele). Este ele remarcat absenţa necropolelor (neinclentificate
pînă
în
prezent) ~i a informaţiilor privind
Depresiunea
Giurgeului
şi Bazinul Homoroadelor- ln ciuda carentelor
cercetării, ce se
cer
t•li~1ina•p
prin efori uri
majore în viitor, elementele CP
ne stau azi la îndemînă permit
analiza şi formularea unor concluzii de ordin arheologic şi ii;toric.
Materialt>le se grupt>ază cronologic în două perioade con-

tigue: 1) sec. VI-VII e.n.;
2)
sec. VII-VIII e.n. ,în cadrul că
rora sînt cliscula~e tipurile de a!;-eZ<lri, categoriile şi :tipurile de
complexe şi inventar arheologic (locuinţe, gropi,
cuptoare;
ceramică, unelte, piese de port şi
poci oa bă; descoperiri monetare).
Ele a'.esl;I existenta comunităţi
lor romanice creŞtine sedentare,
care dezvoltă traditiile culturale
daco-romane (cult{1ra Jpoteşti
Cîndeşti şi de tip Bratei 2 - Sighişoara). i n acest context
este
relevati\ 'li prezenţa elementelor
etnice alogene, ce au
exercita~
temporar domim1ţia în Transilvania (gepizi, avari) sau care au
fost asimilate în mediul autohton (slavi occid<>ntali şi orien~ali)
- decelabili prin unele tipuri
ceramice şi piese de port, tezaurul mom•tar de la Firtuşu, tiparele pen'ru aplice de
harnaşa
ment de la Corund, aşezarea fortificată de la Porumbenii Mici

REPARTIŢIA

„Galath", piese de
armament
(vîrf de lance şi săgeţi) cu analogii în mediul slav apusean.
Teza legală de continuitatea şi
uni~atea

civilizaţiei

populaţiei

romanice est-transilvănene
din
sec. VI-VIII e.n. este argumentc1tă pe baza datelor privind habitatul (locuinţe şi
amenaJan
gospodăreşti), ocupaţiile (agricul~ura. creşterea animalelor, meş
teşuguri olăria,
prelucrarea
fierului si a osului- orfevrâria
etc.), tiplirile de vase
ceramice
daco-romană). Apare ca evidentă
integrarea organică a regiunii în
aria etnogenezei româneşti (vatra vechii Dacii)
carac~erizată
arheologic în perioada precizată
mai sus prin aspectele regionale
(Ipoteşti-Cindeşli,
Costişa
Botoşana, Bratei 2 Sighişoara)
ale unei cul~uri materiale şi spirituale unitan'.
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2.

Aşezare

izolată

deschisă

(tipare bronz)

C.

Aşezare

fortificată

E. Descoperiri monetare:

izolată

Sec. VI-VII e.n.

::::H Sec-

VII-VIII e.n.

AŞEZAREA

PREFEUDALA DE LA CRAIOVA
(FINTINA OBEDEANU)
G. Popilian,
M. Nica

Cu ocazia unor excavaţii
cu
caracter edililar,
efectuate cu
mulţi ani în urmă, la ieşirea din
Craiova, pe dreapta şoselei
c:e
se îndreaptă spre Drobeta-Turnu
Severin, în spatele Fîntînii Obedeanu, au ie~i~ la iveală numeroase obiecte arheologice. Acestea aparţineau mai multor epoci
istorice, dar cele mai numeroase datau din secolul al VI-lea.
in anul 1Dî5 s-au putut salva numai patru locuinţe.
Aşezarea
e~te
si •uat{1 pe terasa mijlocie
a Jiului, în apropierea
unor
puternice
izvoare, ceea ce
a
facut ca această zonă să fie loeui tă încă din epoca neolitică (ale
cărei urme sînt sporadice) şi în
prima epocă a fierului. In secolele al XIV-XV-lea peste aşeza
rea prefeudală s-a suprapus un
cimitir.
Solul este nisipo~. deo-.trece ne
afl<im în zona nisipoasă, de dune care începe cam de la Filia<;i şi se întinde, mai ales pe
nrnlui sting al Jiului, pină la
v:\r„area lui în Dunăre. Aceastrl
zonă de dune şi-<1 schimbat prob<-1bil
înfăţişarea de-a
lungul
vremii. Este cles~ul de
curios
f<1ptul că locuitorii acestei aşezan
au folosit
locuinţe
îngropate,
cle?i solul nisipos este foarte mobil. Aees•ea erau aclîncite pînă
la 0,60-0,80 m. Forma lor era
clt·eptunghiulară cu colţurile
rotun iil". Dinwnsiunile
Jocuinte](lr · m[1surau între :l,40 - 3;5o
t m '~i 4 x 3,~,o m.
Cuptcrul clin locuinţele din aceast(, aşezart' nu era si\pat intr-un calup de
pămîn~ cruţat.
ca în alte aşez<iri ele acest tip,
aflate în Ol~enia din cauza solului nisipos- El se afla plasat
într-unul din colţurile locuin\ei,

pereţii lui erau construiţi
căţi mari de pămînt ars.

din buPrintre
resturile cuptorului !>e aflau şi
pie~re arse, probabil erau folosite la întărirt•a bolţii
cuptorului. Vatra cuptorului avea forma de potcoavă ale cărei dimensiuni variau în jurul a
0,60 m.
De obicei, în faţa cuptorului se
află o uşoară albiere, cu circa
0,10 m mai joasă decit podeaua
forma'ă în urma tragerii repetate a cenuşei din cuptor.
'
Inventarul se compune ,în cea
mai mare parte a sa, din ceramică. Există două categorii
de
ceramica:
1) lucrată la roat<1,
2) lucra'ă cu mina. ln aşezarea
de la Craiova - Fîntîna
Obedeanu, ceramica lucrată la roahi
predomină, reprezentînd peste 90
la sută. Ea este vădită de tradiţie
daco-romană cu certe analogii
în ceramica descoperită la [poteşti.

Ceramica lucrată cu mina es~e
pregnant legată de tradiţia dacică din secolele II-IV e.n., cunoscută în aşezările de la Locusteni. Repertoriul formelor este
foarte sărac. nu s-au pu+ut reconstitui, din numeroasele fragmente ceramice descoperite, clecît oala-borcan.
Alături de ceramica locală s-au
aflat şi mul~e fragmente de amfore
romano-biuintine. Contactul cu sudul Dunării este
atestat şi de unele
obiecţe
de
bronz. Dintre acestea amintim o
baghdă de bronz, lungă de 0,15
m, care are la un capăt un porumbel, iar hi celălal~ un cerc.
Astfel de obiecte sînt des întîlnite in sudul Dunifrii, în Bulgaria'şi în Iugoslavia'. La Hîrleţ
în Bulgaria, s-au găsit baghete
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de acest gen, iar la unele pe spa~ele porumbelului era ataşată
o
cruce'. Este deci un obiect creş
tin.
Sîntem de părere, luînd drept
criteriu ceramica şi bagheta de
bronz că aşezarea de la Craiova,
din punc•ul
„Fîntîna Obedeanu" datează de la sfîrşitul secolului al V-lea şi prima jumă
tate a secolului al VI-lea. Această
aşezare nu este singulară
la
Craiova. în ultimii ani s-a descoperi~ în cartierul Cernele,
o

aşezare identică'. De
asemenea,
amintim că la Făcăi, alt cartier al
Craiovei, s-au aflat două locuinţe din secolul al VI-lea".
Dacă amintim că la Craiova şi
în împrejurimile ei s-au descoperit aşezări daco-romane din ~e
colele !'I-III (în punctul Hanul
Doctorului) şi IV-V (în comuna
suburbană Simnic) se poate susţi
ne continuitatea de viată în aaceastă epocă după părăsirea Daciei
de Aurelian.

NOTE

1. I. Welkow, în Germania, 19,
1935, p. 154, pl. 4 15-16; Iordan
Ivanov, Izvestija (Sofia), 7, 19191921, p. 105, fig. 76;
V. Ljubenova, în Pernik 1, Sofia, 1981, p.
189-190, fig. 132.
2. George J~rnkovic, Podunavki
dea oblasti Akvisa, u VI u pocetkom VII, \'eca (rezumat francez),
Beograd, 1981, p. 221,fig. 18, 1-8,
11.

IN RITUL

3. Baghe~ele
leţ (Augusta)
dispoziţie de

descoeprite la Hîrne-au fost puse la
Spas Maşov de la
Muzeul din Vraţa, cu
prilejul
unor călătorii de studii efectuate
în anii 1975 şi 1986.
4. Informaţii primite de la Petre Gherghe.
5. O. Toropu, O. Stoica,
în
IIistodca, 2, 1971, p. 103-125.

TRADIŢII GETO-DACICE
RITUALURILE DIN SECOLELE
VI-IX E. N. LA EST DE CARPAŢI

ŞI

Dan Gh. Teodor

Cercetarea în ultimele decenii
a realităţilor arheologice
din
regiunile răsăritene ale Daciei în
perioada secolelor VI-IX e.n., a
reuşit să aducă o serie de con-
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tribuţii valoroase privind elucidarea unor interesan+e aspecte
social-economice,
culturale şi
politice.

~ Mai
puţin s•ucliate au fost şi
au rămas, din cauze
obiective,
problemele privind viaţa spirituillă a comunităţilor
săteşti autohtone din perioada respectivă.
Cu toa•e
acestea,
cercetarea
complexelor funerare clin secolEle VI-IX e.n.
(deşi acestea
sînt
încă puţin numeroase), a
relevat existenta mai multor elemente traditlonale geto-dacice
în ritul şi ri•ualurile
populaţiei
locale, ceea ce constituie o dovadă importantă a permanenţei
factorului etno-lingvistic şi cultural au•ohton, în epoca în care a
avut loc şi s-a încheiat procesul
de formare a poporului şi limbii
române.
După cum este cunoscut, ritul
principal ciC' înmormîntare
la
geto-daci pinii în t!mpul ocupaţiei romane şi chiar după
retragerea Imperiului de la nordul Dunării a con•inuat să
fie
incinerati<i.
ln ciucla răspîndirii de timpuriu a crPştinismului şi a acceptării treptate a ritului inhumaţiei, în perioada secolelor
VIVI! e.n. în regiunile de la est de
Caroati unii dintre au~ohtoni au
contini.1at să practice incineraţia,
după cum o atestă
cîteva necropole şi morminte izolate.
1
As~fel, în necropola
de
la
Lozm1-Străteni, jud. Botoşani,
din care s-au dezvelit pînă
în
prezent un număr de 25 de complexe funerare, mormintele erau
comtituite numai din gropi simple, puţin adînci, conţinînd
o
canţi\Rte redusă de resturi
osoase umane, amestecate cu cenu~ă. cărbune, pietre înroşite sau
2.fumate, precum şi
fragmente
de vase sparte
ritual. înţr-un
mormînt a fost descoperită şi o
aplică de bronz care, împreună
cu fragmentele ceramice, dateazâ necropola la sfîrşitul secolului al VI-lea ~i începuţul secolului al VII-iea e.nSparr,erea rituală a \'aselor în
groapă, prezenţa pietrelor
înro')ite sau afumate
atestă
o
serie de practici mai vechi, geto-

dacice, ca ş1 m cazul mormin~e
Jor descope-rite la Cindeşti, jud.
Vrancea, unde, pe lingă cele trei
complexe de indneraţie în groapă simplii, a existat şi unul în
urnă.

Din acEastă categorie de morminte fac par~e şi unele complexe funerare aparţinînd
cimitirului de la Sf1rata Monteoru,
jud. Buzău, din secolul al VIIlea.
Prnctici funerare locale
stră
vechi sînt documenta•e
şi
în
mormintele izolate de la Udeşti,
jud. Suceava şi
Hansca, r. Kotovsc în Basarabia, datînd din
a doua jumăta•e a secolului al
VII-iea, unde se constată incineraţia trupului şi
înhumarea
separată a craniului. De asemenea, la Cobu~ca Veche,
r. Novoanemsc (Basarabia),
lresturile
incinerate a două morminte, din
aceeaşi vreme, erau depuse
pe
pla•forme de lut, împreună
cu
cioburi sparte ca ofrandă, practică rituală tot de sorginte getodacică.

Caracteris'icile mormintelor de
incineratie din secolele VI-VII
e.n. ami.ntite mai sus se deosebesc de altele din aceeaşi vreme,
descoperite la est de Carpaţi, care aparţin prin ritual unor populaţii alogene (în speţă, slavi)Ritul incineraţiei şi unele ri•ualuri străvechi legate de
el,
deşi în proporţie mult mai mică,
continuă să fie practicate şi
în
secolele VIII-IX e.n .. după cum
o dovedesc descoperirile de morminte în urnă de la Vineţeşti şi
Dodeşti, jud. Vaslui, Galaţi
Valea lui Tuluc şi Serdarul (Şen
dreni), jud. Galaţi. Cu unele excepţii,
descoperirile fiind
în tîmplă'oare, este posibil ca mormintele de incineraţie menţionate
să fi făcut parte chicir din necropole birituale.
Alături de ritualurile
lega•e
de incinerati<', şi în unele morminte de înhumare, chiar de caracter evident creştin, din perioada secolelor VI-IX e.n., se în-
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tîlnesc unele practici mai vechi.
de origine geto-dacică
(depunere de ci'irbune de lemn, pie.tre,
ofrande de animale, vase de lut
etc.), ceea ce arată că tradiţiile
străvechi au fost
deosebit de
pu•ernice, în pofida acceptării pe
scară tot m<li largă a obiceiurilor

Aceste traclitii YOr continua <;;'\
~e menţinfl neschimbate
secole
de-a rîndul, conferind '."ieţii spi1·itua!e româneş~i un
caracter
propriu, original, care ii
cleo~;e
beşte (în ciuda numeroaselor
elemente păgîne comune), de acela
al popoarelor învecinate.

creştine.

MARTURII ARHEOLOGICE

ALE

CONTINUITAŢII POPORULUI ROMAN
IN SPAŢIUL JUDEŢULUI MUREŞ

IN PERIOADA PREFEUDALA (SEC. III-IX)
Valeriu

Literatura arheologică
încorporează
pînă în momentul de
faţă 58 localităţi
din
judeţul
Mure~ (cu 110 punc~e topografice) în care s-au făcut asemenea
descoperiri, de

factură

prefeuda-

lă.

Aparent s-ar crede să descoperirile prefeudale sint numeroase,
ţinîndu-se seama de
suprafaţa
judeţului Mureş. In realitate, ele
sînt îneă puţine şi încă
puţin
cunoscute. Pîm'i în ul~imele decenii nu au existat
preocupări
~istematice, metodice în cercetarea mărturiilor arheologice ale
perioadei prefeudale. Cele mai
mul~e dintre acestea
au
fost
scoase la lumină în mod
întîmplător. A'ia se explică
încă
faptul că există mărturii arheologice mai restrînse, mărturii menite să oglindească perioada în
discuţie.

MuEe descoperiri provin din
sondaje şi săpă I uri
arheologice
efectuate mai
demult
(Band,
Sîntana de Mureş, Tîrgu Mureş)
sau din ultimele decenii (Rezici,
Iernut. Lechinţa de Mureş, Moreşti, Siilaşuri, Sighişoara ş.a.).
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Lazăr

Exis~ă în<;ă şi

descoperiri recente,
puse în lumimi, de
asemenea,
prin săpături arlieologice (Luduş,
Sîngeorgiu de Mureş). Toate asemenea descoperiri pot astăzi să
demonstrezE', ffiră tăgadă, continuita':ea poporului român în spatiul judeţului MurE'), continuitate neîntreruptă Î!'1 perior1da prefeudal{\.
Gama mărturiilor
pn'feuclale
descopE'rile provin din s':ruclurile unor cetăţi ale perioadei (Al-beşti, Bato~. Chinari, .Tac,
1\Ioreşti, Sighişoara), aşezări (Albeş~i'

Hato7, Bezict, Brenza, Cip{m. Corneşti, Goreni, Iernut, Lechinţa de
Mureş, More~ti, Ogra,
Petrihca
de Mure<;, Si'Haşuri, Sighişoara,
Sîngeorgiu de Mureş, Valea Rece,

Vidras{1u),
necropole (Bahnea,
Banei, Cipău, Cuci. Fîntîm•le, Iernut, Lechinţa de Mureş, Mo:·e-,~i.
Oarba de Mureş, Sighi9oara, Tîrgu Mureş,
Valea Largă)
sau
morminte izolate (Cristeşti, Lechinţa de Mureş,
Sighi!?oara).
In im·entarul acestor mărturii,
bogat şi Yaria~. predomină ceramica, specifică perioadei, dar e-

xistă şi alte
care reflectă

categorii de

piese,

civilizaţia vremii.
se asociază şi tezau-

Acestora li
rele monetare descoperite (Cipău ,;l.C.I-A.", Cristeşti, Sighi~oarn „Podmoale", Vădaş)
sau monedele izolate
(Apalina.
Ceuasu de Cimf)ie, Cipău - Sf.
G'.1eoi·ghe - „Pe şes",
Iernut,
S5.bed, Sîngeorgiu de Cîmpie,
Voiniceni), piese, în majoritatea
lor, bizantine.
..\mtliz:i descoperirilor
din
cel.e 58 de locnli~<îţi atestă că
întreaga perioadă prefeudală conţine în ea numeroase
'mărturii

de continuitate a poplaţiei autohtone în acest spaţiu al ţării,
mărturii ce se
grefează
pe altele mai vechi (în foarte multe
cazuri).
Reconsiderarea unor
descoperiri mai vechi (Band, Sîntana de Mureş, Tîrgu Mureş) demonstrează, de asemenea, C<'1
în
structura aces~ora există
multe
elemente autohtone.
în viitor, cercetarea sistematică, metodică, amplă a perioadei
prefeudale în judeţul Mureş, va
aduce în circuitul ştiinţific, neîndoielnic, noi şi bogate mărturii
ale continuităţii poporului român

REDUCEREA MINEREULUI DE FIER
PE TERITORIUL ROMANIEI PîNA îN
SECOLUL VII E.N. îN CONTEXT EUROPEAN
St. Olteanu
Potrivit cercetărilor recente,
cele mai timpurii vestigii
ale
extracţiei
fierului din minereu
par a fi cele din Orient, regiunea munţilor Taurus, zona Caucazului,
Armenia,
datînd din
mileniul II î.e.n. (secolele XIII
-XII). Nu există încă dovada
certă că
fragmentele din piese lucrate din fier, descoperite
în Mesopotamia la Tel! Asmar,
Chagar Bazar, Mari sau Alaca, în Asia Mic<l, datînd din
mileniul III i.e.n.,
provin din
fier
obţinut din minereu.
In
această zonă, cele mai
vechi
m'.1rturii ale metalurgiei reducătoare a fierului
datează din
a doua
jumătate a
mileniului II i.e.n.; este vorba de descoperirea vestigiilor cuptorului
de redlLs de la Gerar (la circa
15 km de Gaza).

In ceea ce priveşte
Europa,
potrivit datelor de pînă acum,
începuturile metalurgiei reducătoare se
plasează la finele
mileniului II i.e.n. şi Ia începutul celui următor pentru multe spaţii europene: Italia, Grecia, Spania, Britania, Austria,
Ungaria,
Cehoslovacia,
Polonia etc., perioada de dezvoltare a acestei activităţi pe teritoriul
Europei centrale constituind-o
epoca următoare: cea a
Ha!lstattului final şi a La Tenului.
Teritoriul
carpato-danubianopontic se integrează deplin în
acest context european,
prin
cele 8
aşezan in
care s-au
descoperit vestigii ale reducerii
minereului de
fic>r(vetre
simple - bow1 furnace - sau
gropi de redus - slag-pit fur-
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nace) datînd
din
Hallstattul
timpuriu şi mijlociu, cea mal
timpurie descoperire fiind cea
de la Susani, corn. Traian Vuia, jud. Timiş (circa 1100-1000
i.e.n.),
dacă verificările de rigoare vor confirma aceasta. Oricum,
descoperirile de la Babadag, Dervent, Dedrad şi Bocşa Montană din Banat şi altele
din secolele
X-VIII i.e.n. sînt
realităţi
care nu mai comportă
discutii.
Această
sincronizare•
a de~coperirilor de vestigii ale
metalurgiei reducătoare a fierului pe un întreg spaţiu european (diferenţele
cronologice
fiind
relativ mici) arată că avem de-a face cu o dezvoltare
paralelă
în timp a metalurgiei
reducătoare a
fierului,
excluzînd existenţa unui centru european prioritar de unde, apoi,
s-a răspîndit această tehnologie în direcţiile cunoscute.
Epoca următoare (a doua jumătate
a· Mileniului I î.e.n., în
special
finalul
acesteia)
reprezintă o epocă de mare
dezvoltare a metalurgiei
fierului
pe intre.gui continent european.
Acum se cristalizează tC'hnologia reducerii minereului de fier
prin
apariţia
diferitelor
tipuri de cuptoare de redus,
fiind
notabilă
contribuţia,
în
această privinţă, a unor
civilizaţii, precum
cea romană sau
celtică
(ultima în special în
răspîndirea
acestei
tehnologii
pe spaţii teritoriale mai întinse).
Pentru sporirea producţiei acestui metal atît de
necesar
se creează,
în această vreme,
noi
tipuri de cuptoare de redus minereul de fier; este vorba de tipul de cuptor de redus
cu cuvă (shaft furnace) cu deschidere la partea inferioară, pentru evacuarea încărcăturii cuptorului şi, totodată pentru activizarea focului prin
introducerea
unui curent de aer
cu
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ajutorul

foalelor manualP.
în
timp, apar noi
tehnologii, precum cea a
pregătirii
prealabile a
minereului
prin
prăjirea lui
în cuptoare ~i, ele
asemenea,
folosirea
fondantilor (calciu, siliciu) pentru uşu
rarea
procesului de antrenare
a părţilor
nemetalice (ganga).
Noul tip de cuptor, cu randament
superior,
este semnalat într-o
serie dC' zone geografice C'Uropene, datînd
din seco!Pie
II
î.e.n. - secolul IV e.n., precum
în Danemarca (la Sealand, Funen si
Maglegard),
Norvegia,
Cehoslovacia Oa Ricany, Orech
şi
Lovosice), Polonia şi altele.
Cit despre operaţia de calcinare a minereului de fier, aceasta este documentată în Britnnia (la Barclow). Germania
(la
Altmark) şi altele, clatînd
clin
sC'colele II-III e.n. şi după aceea.
Pe teritoriul României,
prezenţa noilor tehnologii ele reducere a minereului de fier se semnalează
în epoca de
înflorire
a culturii şi
civilizaţiei
getodace (sec .II î.e.n.-sec. I e.n ).
Aşa de pildă,
tipul nou de cuptor
(shaft furnace), cu deschidere laterală este
documentat
Ia Doboşeni jud.
Covasna;
la Cireşu, jud. Mehedinţi, s-au
descoperit cuptoare de calcinare a minereului (roasting furnace), iar la Doboseni,
alături
de minereu. se aflau grămezi
ele piatră de var
folosită
ca
fondant. 1\ceastă „contemporaneitate" a noilor
tehnologii pe
spaţiile
întinse europene',
departe de a
presupune o contaminare ~i răspîndire a lor din
anumite centre prioritare, reflectă un
proces de creare ~i
dezvoltare paralelă în
timp a
unor tehnici superioare de prepararP şi reducere a
minereului de fier pe teritoriul bătrî
nului
continent, cel puţin
în
apelaşi

cazul teritoriului
carpato-danubiano-ipontic.
Perioada următoare,
cea
kl
migraţiilor
(sec. II e.n. - VII
e.n.), mai cu seamă a
marilor migraţii, se
caracterizează
în general, din punctul de vedere al
obţinerii fierului
din
minereu,
printr-un
proces de
firescă
continuitate a
acestei
activităţi în
spaţiile
teritoriale mC'nţionate; în nici o zonă
C'Uropeană nu se
înregistrează,
cu
excepţia
Cîmpiei
Panoni
ce (care se poate explica, deocamdată,
prin lipsa
cercetă
rilor mai intense) o întrerupere
totală si reală a
metalurgiei extractiv~-reducătoare.
Sub
raport tehnologic, nu se constată
apariţia
unor noi tehnologii superioare de preparare şi reducere a minereului de fier; continuă
să
fie utilizate tipurile de cuptoare din epoca anterioară, dar cu oarecare încetinire a ritmului evolutiv.
Pe teritoriul
vechii
Dacii,
·continuă tehnologia
tradiţiona-

lă
geto-dacă de
folosire a cuptorului cu cuvă (shaft frunace)
cu deschidere la
partea inferioară (vezi descoperirile
de
la Fizeş - Banat şi Ciurel Bucureşt'.i
din1 secolele IVVI), alături de micile
cuptoare
de tipul vetrei deschise (bowl
furnace)
sau
gropilor simple
(slag-pit furnace) şi de tehnica
de reducere în creuzete de lut
de influenţă
slavă veche.
O
evidenţă a acestei
activităţi de
reducere
a minereului de fier
pe tPritoriul
vechii Dacii,
în
secolele II-VII e.n.
arată un
număr de peste
-10 localităţi în
care s-au descoperit vestigii ale
extractiei si
reducerii minereului d~ fier (15
Transilvania şi Banat, 12 în Moldova şi
H în Muntenia, Oltenia şi Dobrogea); o realitate
care pune
în evidenţă o statornică vieţui
re umană, demonstrată de una
dintre cele mai Pdificatoare dovezi ale unei depline continuităţi istorice.
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EL!:MENTS AUTOCHTONES RELATIFS AUX
RAPPORTS DE PARENTE EN TANT QUE REFLETS
DU SP!:CIFIQUE DE LA ROMANISATION
DES DACO-GETES

Dr. Stelian
I. Du groupe des termes roumains herites du substrat reIatifs a la familie, en general
(băiat, copil, ghiuj, mire,
moş,
prunc), nous nous y
proposons
l'analyse de mire (qui, par Ies
5ignification5 d'aujourd'hui 'promis, fiance'; 'jeune homme
au
jour de son mariage', represente une vocable lappartenant i1
la terminologie de parente par
alllance), en etroite liaison avec
la Dossibilite
de
l'influence
d'un element autochtone concernant
l'evoolution semantique
(regionale)
du
mot
d'origi1w latine ginere
( < lat.
gener),
probleme ciont
!'examen offre des reperes sur la
signification originaire de l'etyma du roum. m 1re.
2. Le mot roumain ginere est
connu sur tout le territoire du
daco-roumain avec
l'acception
etymologique
('gendre'),
mais
dan.5 Ies parlers du sud on l'emploie aussi avec la signification
'promis, fiance (sur le
terr3in
du
roumain, de
ginere + le
suffixe -ică, s'est forme ginerică 'id.',
enregistre dans la partie est de la Valachie). Ii y a ici
une evoluticn semantique inc:onnuc pour Ies autres Iangues
l't dialectes romanes (cf. W.
Me\er-Liibke, Romanichcs ctyrnolo;dsche5 \\'i:irtl'rbuch",
Heidelberg, 1935, n°
3î:!O).
Dans
le nord du territoire de b Roumanie (hormis le Banat et la
Cri~ana
limitrophe)
pour
la
notion „promis, fiance" on utili;;!! le mot mire, dont !'origine
autochtone est soutenue par Ia

Dumistrăcel

plupart des specialistes
(C.
Poghirc, I.I. Russu, Gr.
Brâncuş et G. Ivănescu, pour
lequel
mire derive d'un thrace *milu
'bien-aime').
C'est au nive.au des
realia"
r1u'il faudra chercher l'~'xplica
tion des differences IPxico-semantiques entre !Ps deux aires
du daco-roumain, la septentriom1le (avec ginere 'gendre' et mi·
re 'p1·omis, fianct'•') et la menclionale (avec g 1nere 'gendre'
et, C'n meme temps, 'promis, fiance').
L'util isation, dans l'airc
daco-roumaine septentrionale, du
lat. gener avec la seule signification etymologique (comme en
francais,
proveneai,
catalan,
portugais, italien, ele.) reflete,
vraisemblablement, une distinction nette faite par Ies anciennes
populations ele cette region entre Ies noitions „gendre" et
„promis, fiance" en tant
que
deux
etapes
distinctes en c<'
qui concerne le statut du jeune
homme dans Ies rapports avec la
familie de sa future femme. Le
lat. gcncr a ete explique par
le rndical indoeuropeen gcm(e)'se marier' se rNerant sp1"ciale~1ent aux ' parents par alliance.
Dans
l'analyse
des
c\iverses
fornws des mots IE deri\'l"s, on
a egalement invoque la possibilite ele considerer la signification ctes termes
pour la notion „gendre" comme un reflet
du point de \'Ue du „matriarcat" (A. Walde J. Pokorny,
Vergleichenc!C's Wărterbuch der
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indogermanischC'n
Sprachen, t.
I, Berlin Leipzig, 1930, pp.
57-!-575).

D'autre part, le
doublc
semantisme 'gcndre'
et
promis,
fiance' d'un seul et meme terme
dans Ies parlers
mericlion:rnx
d•.1 daco-?·oumain n'est pas un
fait isole;
on
rencontre
ces
deux
significations
ă
!'alb.
dhender, au nl;o-gr.
y:x.\[r)pr)(;
ainsi qu'au bulg. zct (Dictiom;rut limbii române, t. II, r,' F
-I, Bucureşti, 1934, s.v. ginere).
Vue la
descendance
etymologique commune de !'alb dhender et du lat ..gener et le semantisme comun du root albanais et du descendant du gener
dans Ies parlers roumains du
sud, ii est ă presumer que dans
!'idiome des populations getes
du Bas-Danube ainsi que dans
ceux
d'autres
Thraces de la
Pl;ninsule
Balkanique ii y ,a
eu un mot designant une coutume
matrimoniale
difffrpnte
pas rapport a celle appartPnant
aux
population de l'aire septentrionale.
3. Si, pour le
developpemPnt
Sl;mantique Pn
discussion
du
lat. gencr, on
peut envis.iger
un autre
moment
concemant
la dl;signation du jeune homme
en tant que mari, donc une anticipation de ce statut, le root de
la base de mire, du nord, aurai t distingue preciscment la
periorle immediatement
prematrimoniale, qui s'ache,·e le
jour du mariage. C'est pourqucii dans Ies parle!'s du Banat et de Ia Cri)ana (e l'Pxtrt'·-mitr' ouest de l'airP septentrionale)
on a
roeme
„traduil"
l'autochtone mire par Ies mots
cl'origine
latine
junc et tînfir
(d. le
dictionn:iire
cite;, s.v.
june).
Dans ce contexte s(•m<.:ntiqu~
on peut rapporter mire au
radical
indo-curop<.°•en *mcdo'j une homme', co:nme on a pro-
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pose
(I.I. Russu,
Etnogeneza
românilo1·,
Bucureşti, 1981,
p.
:l55, avec
une discussion
sur
Ies correspondants des diverscs
langues
'IE,
d'apres WalclePokorny,
op. cit.).
D'ailleurs,
dans le folklore de la Transylvanie
on
rencontre
l'emploi
du terme mire et de son cleriYc
mirei
avec
l'acception
'.iPune horomp' sans aucune Jiaison (directe) au mariage ou
;i la
familie
de
la
futurc
femme, roais
seulement
pour
l'etat de
„pretendant. galimt,
en somme le garcon d'âge nubile",
ce qui
represente
Ja
signification
du mot indo-iranien roărya (Emile Benveniste,
Le vocabulaire des institutions
indo-curopeennes, I, Paris, 19fi9,
p. 247).
4. Faisant etat de tous C('S
aspects, ii est
difficile
A aclmettre que d~ms Ies idioroe5
des populations de la zone clu
Bas-Danube
le lat.
gener
a
remplace
a la fois le terme
autochtone
nommant la notion „genclre" et celui pour „promis", fiancl;",
et qu'il pst cleYenu polysc;mantique sans motif
(on a signale, tout ilU contraire.
l'etablisseroent des de'··
cendants du gener pour incliquer.
dans Ies
langucs
romanPs. uniqnProent le.
notion
„gPndre", ă la clifference d0
l'e•11nl0i
originaire.
quanc1 il
c;tait ntilise nour Ia d~·signi1tinn des
di\"ers
narents
Dar
,1lli>rncr.
parmi
lPsquPls
.,le
'Ilari r1p l;i soPtir" (J. VPnrlrve«.
S•tr le nom du
„gendrr";
,.RPY\IC' dPs (•tucles
ancienrf'<'',
t. ?.1, 1.919, pD. 99, JOI). n°"n
autrP. point dr vue, la r<ii<rcn
du changement semantique en
discussion
reste
toujours
i1
projetcr dans Ies relations etablic's jadis entre gcner et vn
e!cment autochtone qui IDL'ffie
s'il ne dc·signait plus effective-

ment dans la
periode ele
Ia
romanisation
des
Geto-Daces
un
certain
etat de
choses)
gardait dans Ie vocabulaire p:issif Ie „souvcnir" d'unc mentalite archaque du domaine de
l'organisation
familiale,
is<;uc
de la regle de !'exogamie. L'orientation de Ia recherche sur
cet enrichissement de la signification du lat.
gener
par
une possible
influence
du
substrat c<;t suggeree d'ailleurs
par la comparaison deja cite0
avec ks sens de !'alb.
dhender, du gr.
yoc_>l[:i?o;
ct du
sl. zct, mcts ayant, tous, le
meme point de depart au niveau lE (cf. \Vaiele - Pokorny, op. cit. p. 5H).
Puisque l'une des
caracteri:;tiques frap;Jance.s de
toutes
Ies langues aux phases sociocul turclle~
primitives c'est la
tendance a
concretiser <i recourir aux mots distincts po;,ir
~oul igner
des differences
msigniîiantes
d'apres
l'optique
et la menLalite contemporaines
tencl:mce approfondie par Claude
Levi-Strauss), on ne saurait admetlre que par gener-gincre
Jevenus
polysemantiques des
difkrences conceptuelles aient
ete ignorees ou „nivel('es"; il
est
plus vraisemblable que,
dans le cadre du contact avec
les
parlers
autochtones
de
i'aire bas-danubienne, le lat.
gcner s'est heurle ci un mot
qui nomrnait un concept ca_racteristique, qu'il a rernpl.ace,
circcnstance pou vant expl!qer
sa nouvelle acception, an.•1lysee plus haut.
.
5. Pour expliquer Ie mot mire, on a eu egalement en vue
une
„superposition":
Ic
mot
peut
continuer Ie Jat.
miles
(cf. et Ie v. sl. voim! 'soldat,
militaire' et
'promis,
fiance),
mais l'influence d'un dacique
•mari- est pour Ie rnoins possi-

ble,
postulable
sur
la base
du gr.
MELp - ocE, du skr. marya-, du lat. mari-tus (cf. Lucia
Wald,
Dan Siuşanschi,
lotro·
ducere în studiu) limbii si cui1
culturii
ndo-europene, ·Bucureşti, 1987, p. 116).
Celte maniere de voir Ies choses, que
nous avans prise cn consideration
dans !'examen des significations ,gendre' et 'promis,
fiance;
jeune homme au jour
de son mariage', met en lurniere la possibilite de conversation cl'une certaine forma mentis appartenant a la population
autochtone par des changernents
psrtant sur Ie semantisme de
quelques rnots d'origine latine
apprcprit'S
dans Ie
processus
de la romanis:ition de celle-ci.
C'est surtout
en
Jiaison avec
la decouverte des eventuelles
(quasi-) paronym;:s qu'on a discute jusqu'a present cet uspect:
le roum marc 'grund'
(<
lat.
mas, ace. marcm
'mâlc')
dont Ie
changement
de sens
se produirait sous l'influence
d'un mot autochtone comparable <'1 !'alb. malle 'grand',
Ie
roum.
jumătate
'rnoitie'
.:::; Jat. dimidietas 'rnoitie', mais
aussi tenant
comptc> d'un ell·ment de substrat suppose d'apres
!'alb.
g,jumes 'a moitie'
(I. Fischer,
Latine dunăreană,
Bucureşti,
1985, p. 142; cf. et
Gr. Brâncuş,
Vocabularul autohton al limbii române, Bucureşti,
Hl83,
p.88).
La meme
constatation peut se fairc pour
Ie roum. (a) merge 'aller' provenant
quant ă la forme, du
Lat.
~ergo, -ere 'sombrer', 'etre
englouti', mais qui
peut
devoir
Ia signification
citee
a un dacique •merg-/marg'aller', qu'on
deduit de !'alb.
mergo(n)j
'aller',
's'eloigner'
(Wald-Sluşanschi, Joc. cit.).
Bicn que
l'exislence
d'un
double semantisme du descen-
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clant
roumain du
lat. gencr
'gendre' represcnte un cas partiellement different, parce que
dans ce cas il n'y a encore aucune preuve sur une
ressemblance
formelle,
la signification origmaire de mire nous
permet de supposer une influence
du
substrat
moyennant un
developpement
semantique particulier.
L'existence des aires linguistiques unitaires pour la plupart des elements
autochtones

du daco-roumain, a
cote
des
aires regionales du type mire
(en corre!ation avec le sens
'promis, fiance' du mot ginere)
et gresie 'pierre a aiguiser Ia
faux', des
parlers du
sud (a
Ia
difference de
cute 'id.' <
lat. cos, -tem, de celles
septentrionales)
nous
ouvre une
voie en ce qui concerne l'intelligence du
processus de la
romanisation par etapes des
Daco-Getes et de !'unite en diversite de celui-ci.

ELEMENTELE DE SUBSTRAT DIN FONDUL
PRINCIPAL LEXICAL AL LIMBILOR ROMÂNA SI
ALBANEZA: STUDIU COMPARATIV
Vasile Poenaru

Lucrarea reprPzintă un punct
de
p!l'care
pentru
delimitarea locului ~i rolului
substratului în vocabularul
limbilor
română şi alba1wză şi a
raportului îP care se află două limbi
în privinţa gradului de valorificare a moştenirii lexicale lraco-i!irP.
Autorul urmăreşte
prezenta
subtratului principal
lexical ~11
limbii române, valorificînd stucliile lui Alexandru Grauri) Grigore Brâncuş2), Maria II iescu 3)
s.a. D;n tre ceh• 1419
cuvinte
in·cute dP Al. Graur 1) Pe lista
fondului principal
lexical
românesc, :l7 aparţin în moci sigur
substratului, iar 16 sînt Probabil
tot din traco-dacic.'). Cuvintele
cu et:mologie
siguni:
abur,
baltă, brad, brînză, :bucura,
buză,
căciulă, cioară, cioc
a
ciupi, copac, copil, fărîmă, fluier gard, a găti, ghimpe, groapă, jumătate, mal, mare,
ma-
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zărc,

murg,
pîrlă,

măgar, mînz,
spuză, raţă, a

ţaJJ,

mos, mugur,
scăpăra, şo

ţeapă,

vatră. Cuvintele cu etimologie probabilă sînt:
băiat burduf,
burtă, codru, creţ,
curma, dărîna, fluture, mătură,
negură,
petec, stăpîn,
slînă,
traistă, Luînd
în consideraţie
numai elPmentele
care aparţin
în mod sigur s~1b~tralului, se

ajunge Ia un procentaj c]p 2,0 1/0
în raport cu tot<!lul
cuvintelor
fondului principal lexical.'').
Întrucît în
bibliografia albaneză la care s-a obtinut
accf's
nu exi~tă o listă s(milară celei
facutP pPntru limba română ele
Al. Graur, autorul
aplică criteriilf' prezeniP
în bibliografi;i
românPască
aferPntă
pentru a
·;tabili fondul principal lexical
:ilbanez. Grupîndu-se
lexemele
după origine,
se stabileştf' care
cuvinte aparţin substratului, cite
~în t acestea şi în ce raport nu:neric se află ele cu totalul ele

cuvinte
aparţinînd
fondului
principal lexical.
Se procC'dează apoi Ia o comparţie

cantitativă

şi

calitativă

a celor două serii de date.
Se stabileşte mai întîi raportul dintre'
procentajul de cuvinte moştenite prezente în fondul principal
lexical al limbii
române :;;i rezultatele
similare
pe tPren albanez.
Se stabileşte apoi lista cuvintelor
care apar atît în fondul
principal românesc, cit şi in fondul principal lexical albanez.
De aici cercetarea merge
în
două direcţii; mai întîi, SE' stabilesc criterii semantice de comparare a importanţei în
limbă
pe care o au cuvintele cu etimon comun sau comparabil (număr de derivate, expresii
idiomatice etc.); pe de altă parte, se

urmăreşte punerC'a în paralel
a
familiilor
lexicale formate
în
jurul acelor cuvinte ce nu apar
simultan pe cele două liste fondul principal
lexical românesc şi fondul principal lexical
albanez.
Coroborîndu-se rezultatele obţinute, se răspunde la întrebarea
privind gradul de
manifostare
al substratului în fondul principal lexical al limbii
române
faţă de gradul
de manifestare
al substratului în fondu! principal !Pxical al limbii albaneze,
subliniindu-se
că limba română nu este mai puţin înrîurită
de fondul străvechi dovadă
sigură a continuităţii
proceselor
lingvistice pe teritoriul vechilor traci.

NOTE
1) Al. Graur. tncC'rcare
asupra
fondului
principal lexical al
limbii române. EA, 1954.
21 Grigore Brâncuş,
Vocabularul autohton al limbii române,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică,

Bucureşti,

191!:1.

:J) Maria Iliescu, Pentru un

cabular fundamental al
limbii
române contemporane, în
LR,
anul XXVI, 1977.
4) Al. Graur, Op. cit. pag . .,1855.
5) Gr. Brâncuş, Op. cit. pag. 28127.

vo-

1.-E.* (S) KER - „A TAIA, A SCOBI; A ZGTRIA''
REFLEXE TN LIMBILE ROMÂNĂ ŞI ALBANEZA
Adriana Ionescu

Porn:nd ele la
paralelismele
~i -,emantice prezentate
de o seric de cuvinle române-iti
şi albaneze (rom. scorbură, zgarform~1le

bură, zgarbură,

zgîrdă, alb. korbull, zgarbutl, shkardhe), se demonstrează c[1 acl'stea sînt rdleXP alp aceleiasi r(1d<kini (i.-e.•
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(s) ker - „a tăia, a scobi: a zgîria") şi că, atît în româm'i, cit
~i în albaneză, ele sînt moŞ.teni
te (din substra1, în cazul
românei, din l!mba bază în albaneză) şi nu împrumutate de română din albaneză ~au viceversJ.
S2 ajL<nge la concluzia că şi in
romtnc'\, întocmai ca în albanez.:i, există familii de cuvinte (1•!-

rivate de la o bază autohtonă \idee neacceptată, în gpnerai, în
lingvistica albanez<\, care susţin<'!
caracteru1 de împrumut din albaneză al cuvintelor
române~ti
corespondente, bazinctu-se
toc
mai pe imposibilitatea grupării
acestora în familii provenite din
n\dăcini indo-europene).

TERMENI AUTOHTONI DE UNELTE îN PERSPECTIVA
ETNOLINGVISTICA COMPARATA

Zamfira Mihail

Ccncurenţa dintre termenii autohtoni .)i sinonimele lor de altă origine a fost studiată de prof.
Gr. Brâncuş în cadrul sferelor
semantice. Adriana Ionescu a relevat importanţa cuvintelor autohtone în raport cu cuvintele
de alte origini, în cadrul şiruri
lor ~inonimice.
în cadrul cercetării etnolingvisLce comparate a unor cimpuri onomasiologice din domeniul
civilizaţiei materiale, am analizat unele denumiri ale uneltelor raportate atît la termenii de
alt~ origini, cit şi la realiile pe
care le denumesr.
Sit~aţia termenilor autohtoni,
alţii decît cei din limba române:, în limbile sud-dunărene ~i
poziţia lor în cadrul cîmpuribr

246

onomasiologice
respective conduce la sesizarea mai multor diferenţe <lecit asemănări cu situaţia din limba română.
Termenii a căror istorie va fi
urmărită în contextul cîmpuL1i
onomasiologic din care fac parte, sînt: grapă, ghimpe şi, într-o altă perspectivă, daltă.
In cadrul anchetei internaţio
na!e realizate ele către Institutul de bizantologie
(Sorbond)
privind „Forma şi
denumirea
uneltelor în sec. XIII-XVIII în
sucl-e~tul

Europei" au fost co-

lectate date edificatoare de
specialişti

din toate

ţările

la
sud-

est europene. In lumina acestor
informaţii

a\·ut

neexplorate

po~ibilitatea

să

încă,

am

analiză;n

comparativ termino'ogia un"lt•:•J:.r agrirclC' 'i ale preluCT2.rii lemnului. S-a deta<:-al astfel constatarea că fondul tracic al popoarelor clin aceasU1 zoni'\ s-a perpetuat d~ o manieră diferită, în
funcţie de suprastratul JingYistic
spe~ific fo:c.-irei arii
etnice' disti:icte. în ceea ce prive~te evolu' ia \emantic[1 a unor termeni
cli~ fondul autohton, cum
C'Sle
rnz:.il cuvîn~uL1i grapă, cleterm:narea sa ele ciltrc condiţiile specifice extra]ingvistice estr neîn-

În r\lbc-lnia nu e~Ît.;t{i
(nu se prartic<l) foz;1 cie
!uc·?·,.1
„grăpatul" cu ajutorul acelui inslrdment, iniţial realizat cu ghimpi,
care 'ste grapa.
Am unr.C1rit
comparativ .'ituaţia ~i în c:'dr·.1!
limbiior suci-slave.
ln aceeaşi metodologie interci isdpli nară, a rercetării termenului şi a „realiei" corespunzătoare, sint prezentate
c:onsiclt?rclţii asupra etin1olo~.dei ~i i'-ltoriei tcrmeaului daltă.
dni:.-\ln!c:\.

STRUCTURI ARHETIPALE îN CULTURA
PAMîNTULUI, OGLINDITE îN FILIAŢIA SEMICA
A FAMILIEI LEXICALE - MOŞ, MOAŞA, MOŞIE,
MOŞI, MOŞEAN, MOŞTEAN-

Aurelia

Bălan

Mihailovici

"Pour alteindre a la verile, ii faut une fois dans sa vie
st· dcfaire de toutes Ies opinions que l'on a recueset recon<>truire de nouveau el des le fondement, tous Ies systcmes
de scs connaissanccs" (Descartes)
CcrcPlarea ştiinţifică la sfirşit
clP secol XX este confruntată cu
una clin cele mai dificile problemt', izvorită fie clin acumularea
datC'lor specifice domeniului, fie
din aplicarea unor metode vechi, pii.strate prin tradiţie,
sau
adoptarea altora, conjucturale,
motivatp clocr
prin
elitismul
spf'culativ. Lingvistica, cu precădere istoria
limbii, a
vocabularului
în care este
inclus
studiul
etimologiei, a cunoscut
cea mai drc:lma~ic{1 diversificc:re
în raport dir<'ct cu specializarea
stricUi a !igviştilor
care s-au
ocupnt şi elf' Ptimologie. „L;i rechcrclw etymologique a toujours
ele concue
ele facon tres dif-

ferente
suivant Ies
clomaines
1inguisliques. A set egard l'opposition c!es
inclo-europeanisantes
et des roma'listes est typiquc>." 1
Caracterizarea
metoclC'i
tradiţionale care deţine supremaţia
dr m'li bine rlP 150 c]p ani este
succint redală de clasicistul, istoricu] Şi eoigrafislul I.I. Husu.
„Un mare număr ele cuvinte românc>~ti ... celP cu multe etimologii au rămas neexplicate, nPînţ:elese. ori fals interpretate. iar
pn·ze'1ţa 101· în
limbajul rnmânesc
constituie „enigme";
în
zadar şi-au imaginat aclese:i unii
filologi
că le-ar
fi soluţ;onat
prin lcgătud subiective şi arti-
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ficii ori
expediente formaliste,
cu variate norme fonetice încărca
te asupra unui singur cuvînt invocincl excepţii şi analogii, asimilări,
şi disimilări,
metateze
ori tn~ceri sC'mantice şi
contaminări, făcute ele aceia care
cred (după examinarea lui Sextil Puşcariu) că rutina poate înlocui intuiţia şi carC' construiesc
acele edificii complicate,
savantl', cărora le lipsE";te numai
puterea de a convinge". 2
Dintre lingviştii
români care
au studiat elementul anteroman
(autohton) clupă modelul lui B.
P. Haşdeu,
adică în
perspectivă etnografică şi istorică,
au
fo~t Al. Philippide, Ge. Giulea,
Const. Diculescu, Th.
Capidan,
iar dintre cei contemporani, Ge.
Ivănescu, I. I. Rusu si Gr. Brâncuş. Al. Philippide şi C. Diculescu au fost
tentaţi deseori
să
intPrpreteze structura arhaică,
iclentică cu un lexem vechi grece~c. drept un împrumut
clin
această limb<i,
ipoteză
greu de
admis cleoarcP noţiunile exprimate ele acC'ste cuvinte sint noţiuni fundamentale,
rPprezentative în practica agricolă şi păs
torit. Un alt argument care exclude împrumutul este absPnţa
termPnului
respectiv în greaca
mC'die şi modernă, în timp ce în
romana cunoaşte o dezvoltare
impresionantă prin inepuizabilul

procedeu al derivării. Tot
din
acest
considerent este
exclus
împrumutul din
albaneză, singura limbă conservatoare, în care
elementele comune cu
româna
au fost şi mai sînt din păcate
socotite ca împrumut, ca şi în
cazul lui moş, explicat
numai
prin analogie cu moshe „vîrsta"."
Ciudat este faptul că deşi în
19H Ge. Giuglea făcea o
remarcă logică, de bun cunoscător
al structurii lexicului românesc,
nimt>ni nu a luat-o în seamă."
Cum ar putea această familie de
cuvinte care pulsează dC' viaţă,
sc provină din albanezul moshe
„vîrstă"?. La noi este vorba de
un grup ele cuvinte social-agrare (s.n.) care nu poate duce la
poporul albanez sărac . . . apoi
sensul albanez „vîrstă" esk
o
noţiune atît de
îndepărtată
şi
ele puţin concretă incit nu văd
cum poate semantica să explice
acest
cuvînt
fără
dificultate
drept strămoş at familiei dacoromâne, cu multiplele ei derivate şi variante
de formă şi
sens" 4•
Din multele analize
făcute
termenilor, ele cart> ne ocupăm,
reţinem
două, cele
mai semnificative şi de dată recentă. I.
I. Rusu notează toate soluţiile.

1. \V. von Wartburg, Problemes el methodes de la linguistique, Paris,
l!J6:1, p. 124.
2. I I Rusu, Etnogeneza românilor, ESE, Bucureşti, 1981, P. 30
:1. Fr. Miklosich, Die slavischen Elemente im Rumunischcn, în DAW,
XXII, 1862, p. 1-îO; Gustav Meyer, Elymologischea Worterbuch der
rumănischcn Sprache, Strassburg, 1891, p. 263; TDRG Tiktin, Dicţionar român-german, Bucureşti, I, 1903, III, 1924; Th. Capidan,
Dacoromania, II, p. 358-540; Petar Skok, Arhiva, XXXVIII, 1931, p.
210-213; Al. Philippiclc, Originea românilor, II, p. î24; Al. Rosetti,
Istoria limbii române, Edit. pi. ]it., 1968, p. 260; Eqrem Cabej, Sludime
etimologjke
nefushe te shqipes, II, Tirane„ 19î6, p. 94
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date, începînd cu Lexiconul de
Ia. ~uda (1825) şi sfîrşind
cu
J?1cţ1onarul limbii române, (serie nouă, 1967). 1n privinţa
p~mctului de vedere acceptat de
catre autor, subliniem că
el
este identic cu cel al lui Wilhelm
Meyer-Li.ibke (5), alb. mot „an"
+ suf. indo-european-s, mots cu
radical c „a măsura„" „a c'umpăni", vgr. µeTpoy
lat. mctior, lit. metas
„an,
timp",
C.:eşi ii apare neclară reducerea
lui ts s (ş) şi nu Ia c.
Gr. Brâncuş analizează sensul
lui moş pornind de la un context din cronica lui Gr. Ureche,
„Am aflat cap şi începătură moşilor de unde am izvorît în ţară",
context care nu este analizat în
complexitatea semantică, conferită de pletora
sinonimica; cap,
începătură, izvor, punct de plecare în aflarea sensului ascuns.
Fidel părerilor
exprimate
de
înaintaşii săi, Gr. Brâncuş conchide: „Evoluţia semantică de
Ia „an" la „vîrstă" se explică
fără dificultăţi. Dezvoltarea amplă cu
numeroase sensuri
în
Jimba română în raport cu albaneza este un argument pentru
a considera că moş nu este derivat regresiv a lui moaşă şi nici
împrumut din albaneză".6
Cu
contextul folosit de Gr. Brâncuş
Şi cu cele două
precizări
cu
care îşi încheie
consideraţiile
sale ne apropiem de structura
de adîncime, de
semnificaţiile
termeni,
reale ale
celor trei

moş,

moaşă,

moşi:
Din succina
prototipului
arhaic, conservat în greaca vPche,
se poate vedea că moş desemnează exemplaru] prim aflat întrun spaţiu determinat care se va
defini
„cap",
„începătură"
„izvor" şi care numai în raport
cu generaţiile
descendente dobîndeşte
sensul de
„bătrîn".
Exemplarul feminin, moaşă
şi
verbul moşi sint şi mai implicate
în actul creator, avind
dintru
început şi o altă semnificatie
,.nu dobîndită mai nou"7 ci in~
dusă chiar în
structura semică a lexemului arhaic.
Moaşa
este cea care moşeşte, adică a-

t'!. analiză

jută să apară vlăstarul,

mlădiţa,

moşul

ca şi în cazul altui verb
arhaic „copili „a extrage puiul,
copilul plantei. Deci
semnificaţia
lui mo<;, moaşă,.
Este accesibilă nu prin analogia cu alb. mol „an", ,vîrstă".
„măsură" ci
prin
înţelegerea
relaţiei spaţiu-prim posesor, stă
pîn al locului, începător al unei
spiţe. „Avind în ceea ce priv~te
locuitorii altă spiţă a neamului,
au şi juzi deosebiţi, reprezentind fiC'care alt moş, începător al
seminţiei".' Definind
conceptul
de drept românesc N. Iorga arată că acesta are
trăsături
adinci tracice care oglindesc în
primul rînd „legăturile" omului
cu pămîntul şi
legăturile dintre oameni, determinate de pă
mînt. „Pe o moşie locuiesc urmaşii unui moş, unui
bătrîn,

4. Ge. Giuglea, Straiuri străvechi şi stadii de dezvoltare în structura
limbii daco-române, Biblioteca Rerum Transilvaniae, VII, Sibiu, 1944,
publicat de FI. Sădeanu în Fapte de limbă, 1988, p. 48, 49
5. W. Meyer - Li.ibke, Grammatik der romanischen Spachcn, I, II, III,
Leipzig, 1890-189-!/ în !nor, .Etnogeneza românilor, p. 360.
6. Gr. Brâncuş, Vocabularul autohton al limbii române, ESENC., Bucureşti, 1983, p. 102
7. Romulus Tudoran, Moaşă „sage-femme", în Dacoromania, vol.
X.
Bucureşti, 1941, p. 279
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unui intemeietor sau
colonizator şi celor clintii
vlăstare ale
lui". Pornind de la structura semic{1 arhaidi, pămînt-pcrsoană, aflată în relaţie cu el, ca lucrător şi
po~esor al lui,
analizăm
trPi
Jex<·mt, conservatp în greaca veche, fl. 0 crxr,c;. f.LOcrzzw;. µocrxzvcu,
În vgr. o, ·r, µr,crxoc;-oUindoeuropeanul moz~h-s au un sens primar şi altUl
derivat, figurat.
Sensul primar este cel de „vlăs
tarh, „mlădiţă",
„butaş",
iar
sensul al doilea, „fiu", „urmaş",
dar şi „pui de animal
(viţel,
giunincă)'"; prin analogie
„băiat, fată (tînără)"; „copil". Substantivul µocrxz~ot - ot(„teren cultivat, plantaţie cu exemplare tinere), cu butaşii" are un coresponden~ verbal, din aceeaşi familie, µr,crxzucu, „a planta vlăstari'\
:„a
butăşi'u,
cu sensul figurat
„a
creşte",
„a
hrăni". Limba
română nu mai
păstrează sensurile primare, ideea
de „vlăstar". „mlădiţă'',
transpan• în folosirea figurată a acestor termeni.
Sensul clar
de
„începător al neamului", în cazul lui moş, moaşă, este păstrat
în limbajul biblic, cu referinţă
la „strămoşii", „părinţii"
neamului omPnesc, Adam şi
Eva.
SPnsul
pregnant
agrar „teren
în care se dezvoltă
culturile'',
„plantaţie", „pepinieră"a
generat în cazul substantivului mosie un al doilea sens,
figurat,
,',Joc natal''. „patrie". Atit substantivul cit şi verbul moşi, cu
varianta muşi, s-au păslrat şi în
clialc•ctele suc\-clunăren<', nu
cu
sensul „îmbătrinesc'', „mă
bă
besc", glosare
superficială,
ci
cu spnsul „pr<>g{1tesc'', „fac
să
'1p<1r;"1 un nou PXPmplar", remin:s('cnt<· din limba arhaică care
n'fll·clÎi o realitate
nemijlocitii.
ContPxlul de limbă veche aromână, moaşe' di aşeale ţe ţin apik", explicat „babă din acele ce
oprt•sc apele, "lil iar verbul muŞC'Sc „1rn\ băbPsc" este rezultatul
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asimil<irii clin parlc·u redaclorului a sinonimiei moaşă, babă pe
o singură coordonată semantică
„bătrînpţpa". Babă-moaşă, muiare-moaşă (cf. A LRM l/l T, harta
282) sînt sintagme care clifcrenţiazii prin
calitatPa
acordată,
de cunoaştere a
meşteşugului.
Ceea ce a condus spre sinonimia
totală cu babă, băbi este
folosi n•a celor doi tPrmeni, ca lermC'ni tehnici, paralel cu moaşă
moşi, înc1i clin pPrioacla de încc·put u influenţei slave, mărturie
fi inel
Dicţionarium
valachiolatinum, cunoscut sub
numell'
Anonymus Caransiensis, în care
„baba = obstetrix" şi „băbesc =
obstetricor", glosare
făcută exact prin termenii literari
corespunzători pentru „sagp-femme".
Terml'nul babă
„sagp-frmme"
este atestat alături ele
moaşă
în textC'le legiuitoare, „babele
ce slujC'sc la naştere" Pravila de
la Govora, 1640"), dar şi aprecierea „va fi muiare ca aceia
de
cinste moaşa" (Pravila Moldovei
din v~emea lui Vasile Lupu, p.
206).

Prin aclucPrea în prim plan
a structurii semantice' ele aclîn ·
cime, identificată în relaţia arhetipală. spaţiu-exemplar (vege:
tal, animal, uman)~
transp~sa
mai tîrziu în relaţia teren-prim
posesor (vrt>melnic sau
pPrmanPnt) aflat într-o legătură directă
descendpnţii lui prin calitatea sa ele prim
om al locului moşnean sau autohton, care
vă transmite această
calitate
a sa împr<'ună cu moşia
tL~tL~
ror urmaşilor săi, am
urmar1 t
scoat<>n'CI la
suprafaţă a constantei semantice arhaice, cultura pămîntului. :~m î~cercat s<i
arătăm di „la semanhque
C'st
la partie ou la JangUC' ne peut
pas c>lre Pnvisag~\• en p]]l'-mPml'
parce que c'est la partic par ou
passp incessamment de la langue au mondP PI rlu mondP a la
langut"'.12-

n;

istorice cu privire Ia viata agrară a românilor,
1908, p. 19
9. id. ib. p. 5-6
10. T. Papahagi, Dicţionarul dialectului aromân (general şi etimologic),
Bucureşti, 1963, s.v. moaşă
11. Inlreptarea legii, publicată de G. G. Longinescu, Bucureşti, 1912,
p. 212
12. Kurt Buldinger, Teoria semantică, Hacia una semantica moderna,
Ediciones Alcala, Madrid, 1977, p. 50
8. N.

Iorga,Constatări

Bucureşti,

ELEMENTE DE SUBSTRAT îN OCUPATIA AGRICOLA
Ă ROMANILOR
Georgeta Moraru

Subiectul comunicării î"i propune să deschidă seria de analize pe marginea problematicii
complexe a mult discutatelor ·~
lemente de substrat din cultura
populară românească. in ultimile decenii, ştiinţele umanistice
au înregistrat rez:Jltate deosebite, în semul îmbogăţirii informaţiei ~tiinţifice, prin
abordarea unor noi direcţii de cercetare din perspective inedite, interdisciplinare, atît în plan ephtemologic cit şi metodologic, fapt
ce a dus la un spor de cunoa~
tere remarcabil, reluîndu-se teme mai vechi, considerate la un
mo:nent dat imposibil de descifrat sau chiar epuizate în pri0

\'inţa

documentării.

Una din noile direcţii ele cercetare a abordat şi corelaţia a1·hcologie-etnologie, cele două capete ale unui fir lung derulat în
timp, ele care depinde probarea
mult discutatei probleme a continuităţii, urmărită acum nu pr:n
exemplificări, analogii ~i similitudini simpliste. uneori forţatl',
ci în contextul funcţionării unor
procese caracterizînd domenii eh~
muncă, de viaţă şi ele mentali-

tate, a unor colectivităţi preci5
delimitate în timp şi spaţiu. ln
acest cadru îşi găsesc locul şi
discuţiile
privitoare la „supnvieţuirile" unor „rămăşiţe
culturale"
străvechi din
cultura
populară tradiţională, a cauzelor
şi factorilor care au influenţat
permanenţa
funcţionării lor, a
mutaţiilor şi transformărilor survenite în evoluţia lor, a poziţiei
şi ponderii lor în noul context
contemporan etc.
Caracteru] complex şi implicaţiile multiole ale abordării ocupaţiei agricole au făcut
necesară adînC'irea şi diversificarea
cunoştinţelor prin
specializare
tematică, prin cercetări-multi şi
pluri-disciplinare, efectuate de
pe poziţiile tuturor ştiinţelor cu
problematică agrară
convergentă, ca şi prin cercetări interdisciplinare de felul celor de pa·
leoetnoJogie şi de etnoistorie.
Este important de reliefat actualitatea acestor probleme.
,,j
- poate nu intîmplător, noile di·
rectii de cercetare, şi-au găsit
cel ·mai larg cîmp de investigaţii
în
domeniul
ocupaţiei
agricole, a acelui set de activităţi
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proclucti\'t> care au ca preocupare
cultivarea pi1mîntului cu plante
cerza'iere.
leguminoase, textile, oleanginoase, viţă de vie etc„
precum 8 crcşll'rea animalelor.
p~osCtrilor, albinelor etc., din cadrul gospodăriei cuprinsii
în
per;metrul \'etrei şi moşiei s,1tului, pentru asigurarea existl•ntei zilnice a întregii familii. For„
;n[t de acti,·itate productivă de
baz{1 în
dezniltarea
societăţii
române~ti. ocupaţia agricolă
a
fost şi a r{1mas implicată direct
în explican•a multor aspecte socio-economic·e si istorice, de aici
'i interesul 1ncinifestat
faţă de
multiplele sale probleme.
Caracterul d0 complementaritatt• şi variaţia raporturilor din·
tre activităţile producti\'e cP ţin
ele domeniul ocupaţiei agricole,
difrrite de Ia zonă la zonă :;i
ch'.ar de la sat la sal, au făcu~
posibilă fluctuaţia unor
dominante de-a lungu} timpului, în
functie de cerintele
economiei
manifestate în p·lan general istoric, cărora Ii s-a dat curs pc
măsura
posibilităţilor
locale>,
a tradiţiilor şi mentalităţilor comunităţilor rurale. toate
deycnind îns{1 o mare disponibilitate
de adaptare, lipsa
reticienţel~r
la schimb::irile \Temurilor. In
acl'st conkxt. se pot lămuri şi
e:-;plica raporturile şi interactiunile dintre clivprse>le dome;1i i ale ocupaţiei agricole,
îndeosebi dintre cultiYarea pămîn
tului şi
cn'şlerea
animalelc1.
prerum şi e\'oluţia unor_ ramuri
specializate, dP felul
pastontu~
lui transhumant sau a creşter·1
,·itelor mari, a cailor etc.
Analiza materialelor elno;n afic·e, atît în plan sincronic
cit
'i diacronic. din perspecth·a paleoetnologiei <:>i a l'tnoistoriei. a
evidenţiat supra\'ieţuirea
mai
multor denwnte pro,·enincl din
diferitele stadii ale e\'oluţiei ocupaţiei agrirnle clC' pe teritoriul
Hornâniei, desfă<:>urate pe „durata lungii" a dezvoltării unor
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structuri bine conturate.
S-a11
precizat
elementele unui
puternic substrat agrar preistoric
ce a avut definitorie sint0za a,grară nPoliticii, care a stat
ia
baza evoluţiei sistemelor
agricole ullerioare, pPrfect adaptat
realităţilor
fitopedoclimatice Ier
cale, e\'idenţiincl existenţa
p;idurii c·a principal aspect
fitogeografic ce şi-a pus amprl'nta
a'iupra desfăo;;urării proceselor ele
muncă de-a lungu[ timpului. C:lementele sale au fost preluate
prin intermediul sistc>mului
agrar daco-roman ca re s-a pprf ecta t pe
parcursul
ultimPlor
secole ale mileniului întîi i.e.n.
~i în priml'le secole ale mileniului întîi al e.n. S-a dovedit
o
sinteză bine structurati1.
omogenă, perfect intt"grală în
ansamblul economic local.
avîncl
un specific provincial
roman,
a cărui generalizare
depitşeşlc
atît epoca romană cit şi grani\e
le Imperiului roman, la niYelul
întregului continent european. ACl'aSt{1 structurii agrară
foarit'
viabilă si rezistentă a
dăinui~
înglobată şi re<;tructurat_{1
co~.
form necesităţilor
agr1cuitur11
feudale, „marea industrie" a E,·ului mediu (F. Braudcl). ce caracterizează spaţii întinse
europene. în al eărui context. se
înscrie ~i agricultura practicata
în regiunea
carpalo-clam:bianri
ponti·-;1.
..
tn structura on1paţ1e1 agric:ile practirntă pe teritoriu[
României la sfirşilul sec. al XIXlea si începutul sec. al XX-!Pa,
se 1jot distinge coexislînd
în
proporţii diferite, variate de la
sCJl la qt, ritmă~iţe,
elemente
de substrat, sub forma unor teh ~
nil'i ele muneă şi a unor tipuri
de unPlte dl' munc[1, mai mult
sau mai pu\in asPmănătoan· cu
cele str(1\·echi. Elementele stră
,·echiului sistl'm agrar se
n·g;isesc atit tipologic cit ~ 1 ling·
vistic, în tehnicile ele muncă,

în tipologia inventarului ele muncă, în tehnicile de prelucrare ~1
materiilor agro-alimentare ~i în
n'oda'.itc'iţiJe de depozitare a lor
in unelt• forme de organizarp socialt1, îndeosebi în cele cu carne
Ier ob~tesc, în ritualurile agrare

din cuprinsul unor obiceiuri dl'
muncă, ra ~i în obiceiurile
ce
marcheaz{1 momentele principale din viaţa \[1ranului
român,
in mitolo.gie, în s'.mbolistica portului ':>i artei populare, in folclor etc.

TEHNICI SI SISTEME CONSTRUCTIVE
.
DE VECHE TRADIŢIE,
îN ARHITECTURA POPULARA ROMANEASCA
Ioana ArmăJascu

Istoria culturii ':>i
civilizaţit-i
rurale nu poate face abstracţie
ele unul clin domeniile sale cel·~
mai importante, arhitectura populara. Eniluţia biologică ~i iSt:>r;că a comunitătilor umane
n,1
poate fi conceputi1 în
absenţa
unui spaţiu adăpostit, ini\1a1 natural, apoi construit, spat:u npc e..,ar cle'iffi~urf1rii vil'\ii ac•:etor
comunităţi în toate aspectl'i~ ~a
le.
Din acest domeniu, atE
de
1·a..,t şi genc•ros, autorul p1·opune abordarea unei arii re'>~rinse
ce cuprinde elcmenk de ,_-!mică
c:on'>lructini în cadrul
a1 hitecturii populare române~li.
A1 hitectura popula ni
romi\.aeusc,·i se caracterizeazii
pri!!
folosirea cu preferin\ă a mat1~
rialelor existent<> în nwdiul i·
mediat incon jurător, trecînd prin
difl'rile et;qi~: iniţial. de la utiJ:zarea lor a':>a clup{1 cum se ga·
'-i'<Ill în naturii, la o prelucTat":
n.cli111entar[1 1)('ntn1 a
cunoa-:;tc•
<>poi perfrcţion<'1ri
însemnat<'.
Evoluţia tehnici lor .., i si~lemelo:·
construcliH· este influen\al<\ rk
mai mulţi factori: mediul gl'ografic, cadrul social-istoric. stadiul general al clezvo!tiirii teh-

clobîndirea 'ii transmitere.1
unei anumite l'Xpl'ril'n\e
con ... tructive, o anumit[1 mentalitat„
care determină alcgerl'a
unor
formule adecvate
posibilităţilor
>;;i aspiraţiilor
existente într-o
anumit[1 l'tapă htorică.
Cristalizarea
caracteristicilor
cll'finitorii ale arhitecturii popu·
lilre române„ti a constituit
un
proces ele lungă durată, proces
care ilustrează două aspccle principale: continuarea unor tehni('i
str[1vechi,
cunoscute
înct1 clin
neolitic o;;i imbogă\irea şi
perfecţionarea lor în clecur ... ul timpului.
Pornind clp Ia acPste considerc>nte se propun spre analini c1cele tehnici o;;i sisteme constructive intîlnite în arhitectura populară, mărturii ale continuării unor t-ohnici stnh·c•chi.
întîlnite
în de'>C'O}ll'riri le arheologice.
Sint prPzentall' în cadrul tennicilor constructive unelle
~i
procedt'l' utilizi:lte µreC'um ':>i modul ele organ;zare a elt>mentdor
tPhnice în sislPmp constructive.
DcmPrsul tra!Paz;\
diferenţial
pe materiale de con'itrucţic telr
nirile adecvi:lte acpstora. Astfel
111c11,
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si:nt analizate tehnicile constructive aplicate materialului celui
mai utilizat în arhitectura rurală, lemnul, cit şi în cazul altor
materiale îndelung folosite: pă
mint, piatră.
Sînt prezentate cîteYa caracteristici ale proce~ului de
con;;·
tr:.icţie în
cadrul
arhitecturii
tradiţionale.

- cristalizarea unei tehnici
principale, ca rezultat al unei
îndelungate practici;
- cristalizarpa tehnicilor combinate sa'J mixte, ca soluţie în
rezolvarea problemelor ridicat"'
ele abs:::nţa sau împuţinarea unor ma~eriale.
- mutaţii intervC'nite în ponderea uneia sau alteia clin tehnicile foolsite.
Sint analizaţi factorii
car~

concură la o dinamică variabili:.
a procedeelor tef\nice.
Ana:iza 'e efectuează prin compararea situaţiei prezente
în
arhitectura tradiţionaH\, a5a cum
s-a conservat ea şi descoperirile
re;-:ultate din cercetările arheologice în domeniul tehnicii ele
construcţie.

Una din concluziile care
se
impun C''ite si aceea potrivit că
reia tradiţiile con,tructive cris·
talizatC> încă clin neolitic
s-au
perpetuat şi transmis ele-a lungul secolelor, regăsindu-se cu
preQ"nanţă în exemplare
valoro<ise ale arhitecturii
popu! ·•r·!
român?~ti.
argument
ese~1ţial
pentr:J existenţa şi rontinuita1l·a.
unei populaţii s.tabile pe ac~st
teritoriu.

ELEMENTE ARHAICE îN ARHITECTURA RURALA
DIN ŢARA MOŢILOR (MUNŢII APUSENI)
Ana
Ţara Moţilor se identifică geografic cu bazinul superior
al
Arieşult1i. „Cringurik'"
risipi:·'!
pe înălţimi sînt a'iezările
caracteristice pentru această zonă
etnografică. In Ţara Moţilor s·n
constatat densitatea cea mai mare de locuire faţă de alte zone
muntoase din ţara noastră. Continuitatea elementului autohton
a fost asigurată de
stabiiire·-1
populaţiei în a~ezări
devenit<:.'
permanente, deşi mobilitatea crîngurilor ~i mărimea Jar au fost
caracteristici fluctuante.
Gcspodăriile din vatră nu reprezintă singurul nucleu ele viaţă în satul risipit sau cu grupuri izolate de rase. Se manifestă o perpetuă
mişcare într"
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zona c·1 funcţie
manen~ă -;.i cea
nomică intensă,

Bârcă

de locuire per
cu funcţie ecoclar ele locuire

t:=mporară.

Din structura gospoclări0i douZ1
sînt constructiile care au cons~rvat pină în· prezent elemen~e
ele arhitectură arhaică: casa <;.i
~ura.

Ca<;a traditională,
monocelulară si ru un" mic tîrnaţ, pe lingă f1inc'(ia de locuit_ de nucleu
al existenţei complete, a avut
~i funcţii ele depozitare şi chiar
ele adăpostire a 1-2 animale,
într-un mic grajd aflat la nivelul inferior. Casele s-au durat
exclusiv din lemn, iar temeliile
erau clin piatră (inclusiv pereţii

qrajc!ului sau ai pi\n:ţei).
o.~
bolo\·ani, pp un pat de pietre, pc
„picioarL'"' ele pietre sau
chi·P·
i~e .. buciumi" (trnnchi) se a~ezau
F:!pile cioplite pe patru
feţe•.
Peslc ele se ridicau pereţii din
b'.rne de b!·ad. Spa\iilc• înguste•
r'::mase întrt• bir•1e se astup<I'.i
ca pa:e, pămînt ~i gunoi animal.
Pentru deschideri se t;iiau bir
nele în locuri însemnate şi in
IJirne se fixau crnr·i de
lem11
(„ro)teie"). in U1ietura
pentr•J
r.si se montau tocuri m,1sive din
lc.mn cioplit, în care sl' practicad
·.anţuri dăltuite. în acest
>;anţ
se introduceau capetele ele bîrn('
cioolit~ cu securea, în
form<'t
de· pan~1 >;i rigidizarea î11ibin<iri1
pra asi.tiurată de cui(' de lemn
Sistemul de încălzire caracteristic Jocuin\4?i era vatra cu camn'ţ:l. Vatra este locul propriuzis al focului >;i al pregătirii mîncării fierte. Aceasta este o platformă din lespezi ele piatră lipitp cu lut 'ii înălţată pe un zid
de piatră sau butuci din lemn.
Corvul camniţei (hornul) era format din patru lespezi de piatr:-1
susţinute de citeq1 elemente clin
lemn. In podul casei. în directă
]?găturf1 lU camniţa, se
construia un fel de CO<:> tot clin piatr:\ ce orienta fumul în direcţi.·
oblică şi stingea scintei!P, care
nu puteau ajunge la acoperi>;ul
de paie sau >;indrila.
::;L1ra este> una dintre primele
anexe, ca importanţ{1, în cadru!
construit. Cu funcţiuni de dPpozitare a cerealelor 'ii spaţiu clP
treierat mam•al (îmblătit), >;ur<•.
aflată de obicei în hotarul vetrei, era o constructip µoliglmal;1
Tipul acesta de ~ur.-1 a fost m~1i
b'ne CUTIOSC'llt ca C!'I mai \'E'Chi.
~ura hexa.tionahi cu doua intr{m
(„.-,ăuituri') a cunoscut o
arie

mare ele nlspîndirl' în \·estul

ţ;t

rii (ace.;t plan n-a Iost limitat
la graniţele Homâniei). Ea apare în gospod<iria permanentL'\ nu
mai mut:iti1 din ans<Hnblul ·:o.,pod<iresc temporar.
Hict:cate 1w bolovani <;;i grinzi
din trunchiuri ele molid cioplit"
t:>;or pe cluuf1 foţe sau µ2 pa lru
<;;i îmbinate în cheotori
puternice, 'ilirile m·eau fie învelito"1
cie paie ele seC"ar(1 sau alac ame„·
tecate cu cetini't, fie din cetină amesterntii, C'U a>;chii
rezultate
cJ:n prelucran•a doagelor ele n1s"'
rle lemn, fie din şindrilei. Mate1··a1u1 ,,i tehnica d4? realizare
a acestor impresionante
învelitori sini în relaţie cu limitele de
minim<\ >;i maximii
altitudin;o
la care sînt situate aşezările can•
pormit sau nu cultivarea p[1ioaselor.
Bîrne;c pereţilor sînt consolidate prin cuie mari de lemn de
frasin („melci"), elemente pe care le întîlnim <;;i La <;;arpantă.
Unele însemnări incizate
pe
tocurile uşilor, în caractere chirilice (scriere> „în potcoave''), repr?zintă încă un semn al vechimii acestor· construcţii.
Fiind folosit atît la case ci!
'ii Ia anex4?le gospodăre'ili, sist2mul structural in care
sînt
realizate construcţiile din aceasl<.l
zonă este deosebit de unitar.
Geograful R. Ficheux, care :1
întreprins campanii ele <'erceta·
re în nordul 'i Yestul ţării noastre la începutul sec. al XX-iea,
semnc1la rusticitatea 'ii
arhaismul universului s[1tesc clin V:1lea înaltă a Arie-,ului,
punînd
problema reg[1,irii aici a Vl'chiuTui e'emcnt c:utohtnn, dac 'ii ;1!
co:cniz<\:·ii rurna:w.
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ELEMENTE DECORATIVE CU SUBSTRAT GETODACIC TN ARHITECTURA POPULARA DIN
NORD-VESTUL TARII
Radu O. Maier

Lucrarea de faţ1\ se b:Fe871.
exclusi\' pe materiale inedite ele
teren, culese de autor în judeţ-..<l Bihor, Arad ~i Cluj în urma
cerc2tări:or
întreprinse în decursul mai muitcr ani. E::i ridică problemele artei
<lecoratiYe
arhitecL.irale a zonei respecti\·e,
rare face parte integrantă clin
arhitectura "i arta clecorati\·i'! rornâneascj. Arta populară se îng!obeaz{1 în procesul cctlturaJ şi
social, contribuind Ia caracteri;-are'! snirit"l1lii a "'>lertivit{1tii,
la progresul ei pe calea dezvoltă
rii (Ontinup clin punct de
yedere rul~ural. sp;.ritu::iJ <;i socialeconomic. Spiritul artistic romanesc- a~e o Iung~·1 <;i experimentalii tractiţie, profund ancorată
în dragostea de neam, deoarec·~.
în condiţii vitrege de viaţă, a
gîndit şi a creat o cultură profund naţională.
Din analiza atentă a modali!{1ţilor de exoresie
artistică trtbuie să se evidenţieze trăsături
le definitorii ale
ornamenticii.
rr:ultitudinea ideilor plastice, yar!ata lor rt'alizare artisticii dh
punct de vedere aJ formelor
stilistice definitorii pentru stilul
românesc
si
mai ales
specificu! arestui~ care este re·
zultanta îmbinării unui
sentiment poetic fundamental cu tendinţa de ron~trucţi0
viguroasă,
clin arm:inia echilibrată a tuturor structurilor artistice greL1te pe fondul unei inspiraţii profund originale.
Ornamentele arhitecturale c·.t
vădită a~emănare
stilistică
cu
alte genuri ale artei
populare,
de o stnh·eche tradiţie, trăclea ·
ză influenţa reciprocă,
princi-

256

p!ile arti-;ti::e unitare <;i originea
comunit CJ elife~itelor ramuri ale
artei populare. Eie ron·;tituie lin
clcmeniu artistic în care reievă
cu vregnanţă ingenioasă a n10tiYelor si temelor cu marea varietate de nuanţe şi culori, o indemînare tehnic<\
excepţională
cu un spirit creator a:·tistic eleosc:~it de original. Elementele' crna:nentdlt' au fo-;t inspirate cJ;n
!ntrc-ac;a viaţ'.i a 5'-l~UL;i, )i prubl<"mcie func'.am2ntale ale omu·
L.i Je,ia·.e el:• e:-:iste:iţa lui, s::g ·r;·te clesr~ri ele mediul incon_;ur:itor, aJaptatc,
•;'.ilirnte
un0nri. ·,re::utC' pri:l filtrul
fanteziei talentaţilor maeştri populari "i transmise db generaţi2
în gfneraţie oină în contempcr
raneitate. Studiul acestor fenomene duce la e\·idenţierca uno~
cle·i,ebiri ele la o zon[1 la al~ a
în ceea ce prive~te fonna şi elementele de ornamentică,
cbr
în acela)i timp relevă C'lemen tde de~orative româneşti tradiţionale care definesc unita:c'.l
ei funcţională <;i sperificul etnic
naţional. Cele afirmate au o ex~mplifirarp
ronc-retă si
de·isebit de semnificativă
în zona
Bihcrului. !n această zonă, vechi
!ragă:l al culturii româneşti, întnnim o serie întreagă de mo'1U'l1''nte ele cultură atît laice cit
"i bis2rirrşti,
adevărate opere
de artă, care evidentiază cu pri·
'Osinţă !?~ătura organică dintre
cultura materiali'! şi spirituală,
dintre util ~i frumos, elemente
spec'fice ale modalităţii
artistice. de expresie, a ţăranului român. în această zonă, ca 51 m
alte regiuni ale ţării, meşterul

popular, folosind minunatele caplastice ale materialelor
ele constru~ţie
întrebuinţate la
decorarea casei şi acareturilor,
folos'.nd o tehnică simplă ~i un
instrumentar redus a reuşit să
creeze valori materiale de
•J

lităţi

înaltă

ţinutit

artistică.

O parte integrantă a arhitecturii populare o constituie elementele decorati\"e ele o rcmarcabihI frumusete si multiplă \·arietate, care pot fi intilnite atit
pe case, biserici, porţi, garduri.
ac-areturi, cit şi pe diferite obiecte de uz ca•mic şi individual. Ac-este cr2aţii artistice sint proprii poporului nostru, sînt
rezultatul geniului său cTeator. Similitudinile dintre
lucrările acestei zone şi cele ce aparţin celorlalte regiuni istorico-etnografice ale ţării sînt absolut evidente, ele întregind ansamblul
unitar al artei populare român<":>ti, integrîndu-se în mari arii
ele cultură şi civilizaţie
europene. Astfel trebuie exclusă ideea influenţei minorităţilor naţionale
conlocuitoare,
asupra
artei şi arhitcrturii populare româneşti din Bihor, deoarece se
poate observa inc-acirarea
perfectă a ornamenticii zonei
în
canoanele
stilistice ale
art~i
populare româneşti de pretutindeni si din toate timpurile. Pri\"Îhi în an-;amblul ei. zona cercetată
este caracterizată
prin
marea răspindire, prin frecvenţa
de:isebită a formelor şi motivelor decorative
străvechi
car<'
..:onstitui
scheletul ei
ornamental, fiind întîlnite la majoritatec1 c-onstrucţ ii lor \"echi 'ii noi,
i'e clin lemn, fie din piatră sau
tencuite.
Ornamentele tradiţionale sînt
definite printr-un stil
decorativ, iar metodele de executare atit de desii.vîro;;ite presupun existenţa unei tradiţii
milenare.
Nt1mai îndelungata
experienţă
colectivă poate da o asemenea
claritate şi perfecţiune stilului,
0

un înalt nivel artistic modelelor. Complexitatea elementelor
cle::-orative într-o măsură
însemnată a definit
arhitectonic
tradiţiona1 al construcţiilor
rurale clin zonă, imprimînd astfe:
trăsăturile specifice ce le cleose·
beau si în a:ela'ii timp le apropiau de arhitectura şi arta ţă·
rănească a altor zone ale ţării.
Tradiţia ornamentării în
lemn
si stucatură - maniera de execuţie, materialele, motivele, dis·
poziţia
ornamentelor etc. - a
răma~ în arhitecturd
populară
extraorclinar de statornică, ele·
mentele decorativ<' caracteristi·
ce zonei avind o stabilitate cons·
tantă ele milenii, de
exemplu
motivul solar, imaginea
omului. pomul vieţii, cercul. rombul,
dintele de lup, bradul,
funia
etc.
Metodele yechi în oarecare mă·
su:·ă au încătuşat iniţiativa creatoare a meşteşugarului popular
pe de o parte, iar pe ele alt<i
parte au dus la definitivarea unor elemente decorati\"e persis·
tente în veacuri şi transmise suo
o formă caracteristică pînă
în
zilele noastre.
Cristalizată de·a lungul
sero
lelor, ornamentica reflectă în
primul rînd concepţia
omului
clespre lume, problemele fundamentale ale existentei sale, cletc-rminată

şi

condiţionată

ele

munc:t clepusă pentru
asigura·
rc:'a ei. Me5terul popular nu co·
piază natura, e) reflectă
pria
prisma con)tiinţei sale concepţiilor despre frumos,
înţelegere
a vieţii şi a fenomenelor naturii
Paul Petrescu spune: În trans·
crierea realităţii. poporul a dovedit o mare putere de abstractizare şi sintetizare. Unele din
imaginile întîlnite în natură ş1
;:mume acelea care au impre<;io·
nat puternic imaginaţia omului
şi care influenţează
direct \"iaţa sa, soare, lumină, om, co·
pac, animal - au fost transfor-
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mate în cadrul unui lung proces
de stilizare în semne ce au fost
adoptate ca simboluri.
Soarele este simbolul
ornarne:ital ce\ mai reprezentati\', cel
mai frecvent întîlnil, de o impoi·lcnţă aparll', intrat adînc
în
c on:;tiinţa populaţiei din zonă.
Din cele mai străvechi timpuri
!">Oarele, clcitorită luminii ~i d1ldurii sale a devenit la popoarele atît agricole cit ~i la
cPle
cr(·'.">f'ătoare de animale un simbol al zeităţii supreml', a forţei
naturii celei mai puternice, avînd ia început funcţie magica,
pe care a pierdut-o pe parcursul
vremii, rămînind ulterior doar
un n:otiv, o ('Ompoziţie
orn°1mentală.
Apariţia ~i

reprezenta rea motivului solar este universală, el
poale fi întîlnit pe monumentele
tuturor vechilor civilizaţii. Mai
tîrziu semnul solar se exlindt:
la toalp popoarele Europei, inclusiv ~i a ţării noastre uncie are una dintre cde mai
vechi
tradiţii.

La unde popoare simbolul so··
Iar a fost emblema binelui, cum
ar fi la aromânii din peninsula
balcanică, care utilizau
acest
muti,·, extrem de frec,·enl
~i
sub variate forme, pc o serie
ele obiecte de uz casnic ~i religios. pe obiecte păstoreşti, furci
ele tors, prisnele de fus, bite c-iob1ine~ti „chiric·uri" etc.
în arhitP:·tura noastr[1 populară, semnul solar apare ca orn:\mPnl, illît în construcţii
ce
folosesc lemnul ca material de
Lază, cil ~i în slruclur{t.
Cele
m<d r{1sµînclite forme ale acestui
motiv sînt cercul,
semicercul
cu razele di ,·ergente, rozeta solară. prezente în combinaţie cu
alte motive ornamentale pe casl'
biseril'i, porţi, mobilier ele. Pentru ilustrarea celor spuse ne Yon:
folosi de cel<' mai semnificatiYe
exemplare din zon[1.
Bisericile
clin kmn din Marginea )i Cociula Mare pot fi con<>iderate ade-
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\'{irate capodopere ale genului.
Semnul solar se intilne'ite
în
combinaţia cu rombul, funia groasii ~i „clinteie ctl' lup", „funia"
~i zig·zag, „funia". O varianL-1
a rozetei solare e<;te cercul punctiform cu raze în interiorul lu;.
1ntr-o mare varil'late de form~
motivul solar apare pe case, lucrat în lemn în tehnicii
traforajului în combinaţia
rombul,
tri~rnghiuJ şi s0111iluna sau
in
rC'lief în stocatur[t pe frontoanele caselor. Cea mai simplă formi1
a SPmnului solar este un semicerc cu raze a~ezat la limita dintre perete şi fronton, deasuprd
ferestrei.
O imagine aparte a simbolului solar, o reprezintă
comp:>zitia dublă: un soare mic circumscris într-un altul mai mare
cu raze triunghiulare sau dreptunghilare, sau un cerc
înscri~
într-un soare cu un orificiu la
mijloc, un ochi care \'eghează
viaţa. Bogăţia de combinaţii ale
soarelui cu celelalte motiYl' or
namentale este de-a dreptul uimitoare. Un exemplu pxtrem de
interesant, unic în felul lui .._,
inedit în literatura româneasc.f.
ele specialitate, reprezintă
motivul ornamental al unei
ca~e
clin Coieşti, microzona Va~cău.
Soilre:e e'.">te zgîriiat în stocaturii
sub forma unui cerc în care se
înscrie o cruce, iar clin partec1.
superioară a cercului sl'
înaltă
pomul \'ieţii, avind o semnificaţie deosebi l de importantă a ]pgături i indisolubile intre
soare,
dătător de viată si viata. AceasE1 formă a si~bolului ·solar a
precedat cPa cunoscută de
noi
ast{izi, demonstrînd
continuitatea milenară a acestui
moli\'
în ornamentica populară.
Alte
reprezentări ak emblemei
solare întîlnite cel mai
frecvent
pe fronloanl'ie caselor sînt cele
in combinaţia cu „inima", „dintelP de Jup", „pomul vieţii", ex-

trem de stilizat, sau „pomul vie\ii" şi cn:C'! deasupra semnului
solar.
Semnul solar este nelipsit pe
porţile caselor de la drum, sub
forma unui semicerc cu raze realizate din scînduri subţiri sau
a inimii cu raze divergente. El
figurează pe porţile acareturilor,
ap[!rînd în combinaţie cu rozeta
so'.ară sau alte motive ornamc1r
tale d= multe ori lucrate în cu·
Jori. O compoziţie ornamentali~
deo~ebit de intercsant[1,
strict
carartei hti .:ă
decorării
porţilor locului de intrare în gospoclă1:ie sau curte este combinaţia
între simbolul solar,
simbolul
puterii
1Jinefăc[1toarC', ~i
mici
figuri antropomorfe (babe) prinse într-o horă, care în credinţa
populară simbolizau duhuri
ocrotitoare. în condiţiile noi de
viată cînd arhitectura popdară
tre~e' prin
transformări
racii
c~le, motivul solar
persistă în
ornamentica construcţiilor rurale pe lingă materialele ~i .t~h ·
nicile de ,,onstrurtie nespec1f1ce
arhitecturii tradiţionale.
Astrei s:mboluJ solar cu raze
triunghiulare apare pe
porţile
de ta.bl{1 cu rozeta solară înscrisă în el 'ii cuprinse
împreună
într-un clise solar sau executa:
în ceramicft smălţuită pe faţad 0 1
casei sub forma unor romburi.
Gama reprezentărilor motivului solar se extinde şi la decorarea pieselor de mobilier
în
clifrrite tehnici, zgirîiere, traforare, sculptare, cum ar ~i It1zile de zestre, scaune lungi etc.
Alături de rozete solare
apare
si motivul „S", a cărui
marc
frervent[1 în arta populară române·:1s '.ă este cunoscută
inc.I
din neolitic, iar combinaţiile acesteia cu alte ornamente sînt
multiple. Reprezentaţia solară a
acestui motiv este indiscutabilă.
Motivu1 solar este cunosrut ş1
practicat la ţesături,
costum~.
cojoace etc. Astfel multitudinea
obiectelor pe care apare

vui solar, ne atestă persistenţa
lui în arta populară româneasca
ajutîndu-ne la înţelegerea fenomenului artistic popular din cele
mai \·e, hi timpuri, neolitic, epoca bronzului, pînă în zilele noa.;tre, ca o sinteză artistică deosebită cu efecte durabile în mentalitatea creatorilor de artă.
Pomul vietii - este cel mai
răspîndit după motivul solar în
ornamentica populară, întruchipinct unul dintre cele mai stra·
vechi mituri
pre-c1·e5tine
ah~
„vieţii fără de moarte".
Ca un motiv cleroraliv el s:!
inlîlne1te în diferite forme
l<l
toate popoarele din Europa
~i
unele din Asia. Pe teritoriul ţă
rii noastre această imagine, persistentft din cele mai străvechi
cimpuri, a gă<;it o varietate . ele
forme greu de cuprins. Folosind
clasifi:area dată de P. Petrescu
1n lucrarea Motive decorative ccll'hre menţionăm de la bun în:
ceput faptul ră la . no_i î~ ţar:i
s-au înrăclădnat trei tipuri al/>
oomului vieţii, care au avut u
;nfl•:enţă reciprocă; tipul tracodacic brad sau crengi
ele
brad; tip11l mediteranean - vao;ul ru torţi cu o plantă sau o
flo:tr:' în el şi tipul orient3:1
copacuj cu rădăcini si anu~iale
de pazfl. în aria judeţului _Bihor
se întîlnes~ în egală măsun. toate c=Ie trei tinuri sus-menţiona
te. O serie de date paleoetnogra:
fice bibliografice şi ele arh1\'ă
n~ 'conduc către ideea că
rep;ezentarea bra~lului,. c:_a ar~orc
~i ra fr;.;nză.
s1m.boltzmd \J~ţa.
~~t~ cec1 mai veche ele pe teritoriul ţfirii noastre, este şi o exprco;!e plastică proprie
populatiei autohtone. Bradul apare de
ceÎe mai multe ori în relief pe
frontoane, pe pereţii casei Jîngă ferestre, ori ca pom între6,
ram~iri sau ghirlande de
brad
deseori colorat. Uneori rădăcina
celor două ramuri este îngroşa-
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tă sub forma coarnelor de cerb
sau în Jocul crenguţelor de brad
figun·ază ramuri de stejar
cu
frunze ~i ghinde, formînd
aceea<:>i
compoziţie
ornamenlal<i.
După cum an1 arătat mai su.;,
bradul apare ~i în cmnbinaţi·!
cu moti\'lll solar ~i crucea. Puternic: stilizat, el figureaz:l
ca
o ramură triplft, ramura centr·-1lă a\·înd o barft orizontală
Id
mi iloc ce sugereani
ima.!linea
CTL;cii contopile cu cca a bradului ce se de~prinde de la o rozet[1 solarf1. Această imagine reprezintă un străYechi moti\' tripartit - îmbinarea pomului \'ieţii cu simbolul
cre')tin ~i cel
al cultului solar - întîlnit foar·
te de.~ pe casele vechi bihorem•.
Caracteristic zonei este motivul
paharului cu vin ce însoţe')te mcitivul bradului.
F,xplicaţia
acestui fenomen o putem găsi in
marea însemnătate a bradulu1.
pe carC' o an• în momenll'!e ce]'."
mai de sea1mi ale vieţii omului.
cum ar fi nunta (începui
ci•!
\'iată nouft), sau construcţia unei
no;· locuin\e, oe azii
însoţite ~L
de „paharul cu \'in". Exemplel2
dP mai sus rcprezinbi imaginik
celui mai vc;>c·hi tip al pomului
vieţii tipul traco-dacic, motiv autohton care mai
tîrziu
a fost pute1:nil' influenţai
cb
tipul mediteranean foarte muli
răspîndit în zonft. Astfel la mai
multe case apare vasul cu pom
sau floare, înfft\i~at ori în maniera simplist naturalistr1,
ori
sliiizat clupft tradiţia
locurilor,
ultima inf;iţi~înd pomul
\'icţii
ca pe o planti1 exotică pusă în
gla-;tr{1, red<1t{1 extrem de liniar.
Ca urman• ;i rontactului cu dPccrul geometric. apare
motiYu 1
pomului viet ii prescurtai - o simpl<i floare sau frunză, o înfftţi~a
re, extrem dl' stilizată, a µomului \'ietii sub forma unui potir
cu rnz~ forn•ate din
~dncluri
subţiri, o întîlnim în satul Brusturi .Tipul oriental l'l'prezintă ur.
arbore întreg cu răd{1C'ini,
ori
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la r{tclăcină, cu sau fă
animale de pază. Dacă la or gine'I sa acea-;ta are un arbore
crienUI cu p1-1sari şi animale exotice, adoptai la mentalitated
creatorilor autohtoni, el s-a transformat în brad cu păsări si animale cunoscute locului, , cerbi,
iepuri, berze, a-;ezate dP o part~ <:>i de cealaltă a pomului. Pe
lîn.!l{l motivul pomului vieţii gf1
sim ~i o cruce înfăţi<;ată tot suJ
forma pomului \'ieţii
stilizat,
cu un triunghi la bază, ce sugereazi't imaginea răd[1cinilor
pomului cu un orificiu la mijloc
simbolul iz\'orului \'ieţii.
IntrepătrnnderPa a două
sau
chiar trei tipuri ale pomului \'ietii este foarte caracteristică zo;1ei. A~lfel bradul traco-daC'ic apare în vasu] cu torţi mediteranean ~au în vasul răsturnat ~i
cu un mare orificiu,
„iz\·orul
Yie\ii", ce dL•sparte glastra
in
dou{1, dind imaginea a dou[1 ră
d<icini. Floarea în glastră meditpran ~an[1 cap[ttă trăsăturilt> tipului oriental prin adăugarea Li
baza vasului a unui romb, prin
apariţia striaţiilor oe glastră, sau
a unei linii ondulate în jurul
glastrei, ce simbolizează
rădt1cinile pon1ului \'icţii, străbătînc!
vasul cu pf1mînt. Deosebit ci"
sugesti ,.ă l ste imaginea
pomului vietii g<\sită cil' noi în satui
J .uncc1. ·Ea rl'prezintă un arbore C'U trei ramuri pus
înlr-un
\'as. Fiecare ramur[t are
trei
crengi 'ii cilC' o cruce pe f_iccarE'
creangf1 central<\,
formata
C".I
o barft trans\'ersală. La baza po ·
mului se dcsp1-ind clou{1 răd{1dini care formează un triunghi
bint• conturat cu un gol - „iz\'orul" - l'\'ident[1 influenţ{t ciriental{1 asupra tipului elenistic Un excelent exemplu
al
combinării irna.l.!inilor celor dou{1
tipuri ale pomului \'ieţii
într-un armonios ans<imblu 1·eprezint[1 por\ih• noi din microzona
Beiu~ului. ln centrul porţii
Sl'
îngrnşat

ră

află un copac l'U trunchi înalt
cu două rădf1cini. Pe ramurile
lui -:;i pe trunchi stau perechi de
păs~1ri (tipul oriental), în partea
de su'> '>int brdzi cu eerbi (tip11l traco-dacic influenţat de cel
O"iE'ntal), iar în partea ele
jos
cloui'1 n1se cu torti cu
garoafe
-,tiiizate avinct răd;kini vizibiif.
(tipul meditc·ranean de influenta orientali'1). in stînga şi
în
:1reapta pomului \'Îeţii de sus in
jos trece o Yiţ{1 de vie, mod de
exprimare det<tliat a n;oti\'Ului
ell·nistic.
\"olul baroc pi'1truns pe terito·
riul tării noastrl' în anii '20 :1
l;bat 'amprenta -:;i în configurarea
moti\·ului pomului \'ieţii.
As~
fei, desenul apare înt'ărcat:
o
giastră cu flori mari
colorate
µuse pe masă cu faţă de mas[1
etc. F:st2 demn de menţionat 1pariţia bradului µe lăzile ele zes·
tre, pie,.,ă dl' mobilier legată dl'
n1·nti'1.
După cum se Yecle clin materialul ilustrati\'
µrezenlat, motivu1 pomului deţii arc o vitalitate iesita din eomun,
este
moti\'Ul prefrrat al
creatorilor
pojJ11iari care duc mai departc>
tradiţia
stni\'echilor
imagini.
Ci• o rămăo;iţă a tipului pomului
vic•ţii mediteranean trebuie mentionat n1oti,·u1 fitomorf al „\'i\ei ci,, Yie", clhµus fie pe fron·
ton, fie pe pereţii casei, întărit
prin culori: ,·erclp pentru frunză <:oi rO';U pentru struguri. Arhitectura o;i aria popularii clin w
ceastă zon{1 a t{1rii, se încaclre'lză far{1 t[1gad<i în unitatea etn1··
c<i ~i naţional{1 a poporului ni-

mân din toate pro\'inciile istori·
ce române~ti, pe de o parte, ia"
pe de altă parte, ea a contribuit
clin plin la menţinerea ideii de
unitate, de continuitate
românească,
transm iţinci u-se
a1c1
din generaţie în 14enpraţie, nealterata prin ,·eacuri, pîmi în contemporaneitate, purtîncl în
ea
însemnele nobile ale
aceleia~i
estetici române)ti
in încheien~ dorim sfi menţi<r
nf1111 d1 devine clin ce în ce m" 1
acută necesitatea integrării
to~
mai complPxe a valorilor arte1
populare, a culturii
române.)tl
în general, în circuitul universal, fapt perfect justificat prin
originalitatea ~i bogăţia
manifC'stărilor etnicit<iţii noastre. Această integrare în circuitul \'aiorilor uni\·ersale trebuie să .-;-!
facă nu numai prin popularizr
1 ea monumentelor ele artă
bise ·
ricl'asc{t clin nonlul Moldo\'ei, ci
~i printr-o -,eril' de studii ';Î materiale ea s[1 releYe fenomcnell'
de artă populară românească ':'L
din alte zone ale ţării, cum ar
fi cele de la 14raniţa ele Yest, in
speţă
Bihorul, cu inestimabila
sa bogăţie artisticii. Arhitecturc.
şi arta decorativ;i din
această
zomi de o \'aloare artistică ex·
cepţion3lă, aparţinînd în
mori
egal culturii
materiale cit
';oi
spiritualităţii
române';ti, constituie unul dintre
,·oorctonatl'k
majore nu numai ale
creaţie•
noastre populare, ci 'ii ale artei
române)ti în genere, p[1rţi
integrante ale ariei -:;i culturii universale.
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DIN ISTORICUL TRACOLOGIEI MlJZICALl:

Scviana Diamandi

DesprP o deta~are efectivă a
studiului
tracologiei
muzicale
de cel al etnomuzicologiei propriu-zise, nu se poate vorbi decît în a doua parte a secolului
XX.
Premisele
se constituie
însă
deja de Ia sfîrşitul secolului trecut, cînd Teodor T.
Burada relatează in 1876 Des·
pre întrebuinţarea
musicei în
unele obiceiuri vechi ale poporului român şi un an mai tîrziu
prezintă Cercetări
asupra
danţurilor şi
instrumentelor de
muzică ale românilor.
ln
prima jumătate a secolului XX culegerile
de folclor
muzical,
lupta pe plan
europcan a recunoa!jterii folclorului
ca
~tiinţă apartc, 'ii posibilitaţile de
contact cultural cu centrul si
vestu! Europei a intelectualilor
români,
au constituit conjunctura culturală
şi
s-,ci:1lă îT'\ c~'rc s-a oulut afirma o
personalitate ca cea a
muzicologului
George
Bn'.'lzul.
Recunoscut drept deschizător
clc
drum în
domeniul
tracologiei
muzicale,
cercetătoru!
român
des~operă
si susţine
tPoretic
~i practic
existenta unui strat
profund, mostenit · si păstrat de
·· ·nn··111

„o:,..,,,.,

spiritualităţii

~i

aparţ;nîrld

lumii trace.
Intitulat
Idei curl'nte în
cercetarea cîntecului popular. Moduri
pentatonice
şi
prepentatonice,
studiul elaborat în 1947 si publicat în primul volum Studii de muzk'.'logie (HJ65) nu este numai o redare a controverselo1· europene legate de
folclor în sine, ci
chiar o
desusmonstraţie. care caută să
concrete
ţină
prin
exemple
limbajul muzical de cinci su-
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nete sau de mai puţin dP cinci
sunete,
baza teoretică
pentru
recunonsterea
unor caracteristici alc fondului arhaic.
Următoru!
studiu de rcferinţă pentru
cercetarea
tracolog1e:
muzicale,
evident
preocupată
de forma şi posibilită
ţile
instrumentelor
muzicale
populare, păstrătoare de arhetipuri ale surselor sonore, este
lucrarea
lui
Tiberiu Alexandru, Instrumentele muzicale ale poporului român, public.ată
în 1956.
Cîţiva
ani mai tîrziu, şi clin
partea
arheologilor se întrevede o oarecare directionare a
alenţiei
spre V 1 aţa 'muzicala
si teatrală în antichitate pe te·
~itoriul
României, după
cum
reiese din articolul publicat ele
D.M. Pippide.
ln primul volum din Contributii la istoria muzicii româ;w.~ti, (l~!Gl) Roc11Po Ghirc.Ji 1"i·1
şu
are un întreg capitol
(III)
despre Cultura muzicală a traco-dacilor. Pantomima,
serbă
rile
populare, cîntecc>le
lirice
~i
funebre, pe;mele şi epodele,
numele> de muzicanţi
traci
şi
instrumPntele
muzicale
tracsdnce sînt subtitluri, continuate în
Sistemul
tonal în cultura antică a spaţiului carpato·balcanic.
In acelasi Studiu de muzicu·
logie
(1965), în care
editura
muzicală publică
studiul
lui
George
Brenzul, apare şi
lucrarea lui Viorel Cosma: Măr
turii arheologice asupra vieţii
muzicale
de pe
teritoriu) românesc în
perioada
comunei
primitive
şi a
sclavagismului.

În principal este urmărită temporal
apar1ţ1a
instrumentelor
ca dovezi arheologice'. Elemente referitoare la
lumea tracă
sînt puţine: se subliniază doar
leg<"\tura
dintre traci şi
sciţi,
instrumentele presupuse sînt din
neolitic, iar cele certe aparţin
culturii greee~ti sau epocii romane;
doar
dintn'
reprezentări,
unele ilustrează lumea tracă
(Orfeu eu
kithara,
o baccliantă tr~1cică,
Cavaleru! trac şi unele rPprezentări cu
nai).
Dintre etnomuzicologii preocupaţi
de găsirea fondului arhaic în melodia populară, Ghizela Suliţeanu are un aport deo~ebit.
în 19Gi prezintă la un
congres din Iugoslavia un subiPct de Plnomuzico!ogie compc•rnlă:
Formula finalei repetate în folclorul muzical al poporului român şi iugoslav. în
acelaşi an Gheorghe
Ciobanu,
Folclorul
muzical
si
migrarea popoarelor (Rev. · de etnolo'!ie si folclor.
tom. 12, nr. 3,
Buc. ·1967), descoperă similitudini între un cîntec de leagăn
românesc şi o melodie iraniană.
Comparaţiile
dintre folcloru[ românesc şi cel
sîrbesc
continuă în
studiile
Ghizelei
Suliţeanu
şi în anii '70 şi '72.
In
1973 apare de sub tipar
primul
volum
din
serialul
Hronicul muzicii româneşti,
al
c1irui
autor,
Octavian
Lazăr
Cr>~?"~1. refr-ri to.la Muzi<'a epo·
cilor vechi, prezintă arta traco-dacilor, muzica în Dacia roman{1 şi, în fine, muzica proto-român<i, care
consPrv{\
însemnele muzicii tracP.
lirmiirind în continuare „(desprl') un strat folclorie
străvechi
al poporului român", Ghizl'la
Sul iţea nu
prezintă
într-o comunicare Ia Tuleea (197-1), As·
pectc etnomuzicologice privind
citc,·a cînteee cil' dans a românesc. . .
Aceeaşi
autoare
pu-

blică

însă

o
comunieare care
în mod special tracologia muzicală .5i care, reprezintă de fapt
reluarea problematicii expuse de George Breazul. Este ,·orba de Premise referitoare ta originea tracă a anumitor elemente ale
folclorului
muzical
românesc,
,prezentate
la al
II-iea Congres
internaţional de tracologie de la Bucure~ti
(1976), 'ii
carp a văzut
lumina tiparului în 1980. Noutatea
comunicaru
constă
în
Pnumerarea 'ii discutarea anumitor
caracteristici
ale stratului tracic din folclorul muzical.
In ultimii zece ani, cea mai
importantă lucrare a
muzicologiei româneşti
pentru
epoca
străYPehe şi veche,
care
se
sprijină pe
dovezile izvoarelor
istorice, arheologice,
lingvistice şi de folclor
muzical estP
„Muzic.a
daeo-romană" a
lui
Vasile Tomescu. Structurală în
două
mari volume, ea este un
corpus de datP, absolut necpsare unui studiu de profunzime
din diferitele
subdomenii care
intră în sfera de preocupări ale
trncologiei muzicale.
în 1988,
Gheorghe
Ciobanu
publică în
Folclorul muz1ca1 şi
continuitatea poporului român
(ReY. de
etnografie şi folclor,
Tom. 33, nr. -l, Editura Academiei, 1988) p. 299-309, al doilea sistem pentatonic anhemitonic, care lipsea la Breazul, atrage atC'nţia asupra influenţPi
ir.aniPnc•
asupra
geto-dacilor,
-;;i face incursiuni în profunzimea
repertoriului de
înmormîntare. In Symposia ThracoIogica (1989), Romeo Ghircoiaşiu
pledează
pentru o prezenţă
orientală în
sud-estul european antic, construind analogii cu una din datele probleinteresează
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mei
tura
tura

expuse de
muzicală
muzicală

Strabon:

gnx:ească:

a Europei

culCul·
sud-o·

rientale ş ia Mesopotamiei în lumina artl'i antici' greceşti şi a
l'elci folclorice.

CULTURA MUZICALA,
ASPECT CARACTERISTIC AL SPIRITUALITATII
TRACO-GEŢILOR. LEGENDE, REALITAŢI, IPOTEZE.*
VASILE TOMESCU

In v1z1une,1 autorilor greci, latini şi bizantini, concretizată în
scrieri li~erare, filozofice, mitologice, istorice, în operele comediografilor şi tragedienilor, în lexicoane, Tracia constituia patria
muzicii şi a muzelor, locul de
na-;;tere a cîntecului vocal şi instrumen~al, a dansului, a muzicienilor în care trebuie să vedem personaje legendare şi reale.
Triburile trace - de la cele din
nord (geto-dacii) pînă la cele din
nord-vestul Asiei minore (frigienii) - îşi afirmă identita~ea
în lucrările i•,\oricilor
şi gl'ografilor antichităţii, prin modul
specific în care cultivau muzica
în sincretismul obiceiurilor de
viaţă. Una dintre
a~estările de
referinţă în această privinţă
se
datorează lui
Strabo (cca. 58
î. d. Ch. 21/25 d. Chv., Geografia,
X, !III, 17'): „Muzica, la rîndul
ei, considerată din triplul punct
de vedere al melodiei, al ritmului şi al instrumentelor, impune chiar această origine tracă
şi asiatică ( .. -). Cei mai vechi
muzicieni, Orfeu, Museu şi Thamyris se consideră a fi fost originari din Tracia ~i tot din accas-

tă ţară a pătruns renumele (mai
recent) al lui Eumolp". Cu
aceeaşi au•critate cu care Strabo
- în lumina traditiei clasice si a
mărturiilor contemporane Yremii sale - reliefa în cadrul vieţii spirituale a tracilor figuri de
muzicieni, el caracteriza şi
din
punct de vedere geo- şi etnografic popoarele trace (VII, II, 2):
„Ori, noi ştim că vechii
greci
considerau pe geţi drept un po·
por trac. că aces~ popor era aşe·
zat, în principiu, de ambele părţi
ale Istrului, împreună cu misie·
nii, pe numele lor de azi moesii,
tot traci dP origină, şi din care
se trag acei moesieni ce locuiesc
ac~ualmente între Lidya, Frigia şi
Troia. Adăugăm că aceşti frigieni
nu sînt a 1 ţii clerît brii1icnii si că
în concluzie ei înşişi sînt ele ori-

* Cf. MUSICA DACO-ROMANA, Bucureşti, Ed. Muzicală,
voi. I, 1978, voi. II 1982; CULTURA MUZICALA lN
ROMÂNIA de la origini pînă în zilele

noastre, Discul nr. 2 ELECTRE·
CORD ST/M·EXE 02-140. Prezen·
•.ul text nu cuprinde
referirile
privind
„Organologia traco-
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gină tracă".

Atribuind tracilor însuşiri mu·
zicale ca făcînd parte din fiinţa
~cestora, grecii dădeau pur
şi
simplu curs predilecţiei lor spre
fabulaţie şi indicau pentru
mai
multă credibilitate locuri inele-

geţilor"-

părtate şi personaje
străine (azi
am spune „exotice"), învăluite ele
mister, sau, dimpotrivă, în toate
LH'··'",~ea

~!

a\·eau

tL·m~·:uri

re<1i0

argumente istorice şi etnografi~e'
conc:eti1ţeni cu:n erau ai lui He~
rc:iot sau Strabo?
Stăruinta <tfirmă P. DeC'harm~ - cu· care
!~ r·. c~i "L' refen'i la a1·ti":>tii primit1 v~. 11:1 ra~ort cu Tracia. ne pare
a !I mcl1nul unei realităţi:
aceea a unor migraţiuni străvechi
venite din norei, care ar fi adus
cu e!e, clin regiunea Olympului,
..:ons1derat ca primul leagim al
~uzelor, pînă în Beoţia şi în Atica. numeroase •.radiţii muzicale
şi de poezie sacră'". Aceasta concordă cu opinia lui
N. Iorga
vorbind despre traci: „în luptele
purtatP di> ei în cultul zeibI', în
viaţa poli ~ică, trăsătura
predominantă o
constituie înclinatia
spre ceea ce este extraordinai:
neobişnuit, acea exaltare poeti~ă
ce nu se poa•.e înfrîna"".
Fapte reale şi legendare
privind muzicalitatea tracilor
în
general sînt în aceeaşi măsură elocvente şi pentru muzicalita•ea
geţilor, ceea ce-l facea pe Alfred
Gutschmidt' să afirme, pe baza
documentelor culturii antice, că
„la •racii din timpul istoric nu
lipse5c urme care să permită concluzii referitoare la o viată spirituală, cel puţin la
unele triburi. ca ele pildă credinta în nemurire a geţilor. Incă în timpul
istoric, aflăm dovezi cu totul relevan'e pri\'ind culti\'area muzicii la geţi". In acelaş context,
refermclu-se la geţi, G.I. Kaţa
rov confirmă: „De fapt
muzica
era cunoscurn, de asemenea, de
c<itrp triburile tr<i<'e clin nord.-'".
După \Vilhelm Tomaschek';, numele lui Tham.vris,
t-lo:µu:.L
citat în Lexiconul lui Hesvchi,us

sub

l·)o:TÎnpL;cu

are rădăcina în dhcmc (a rămîne) ,
dhe:
dhe (a
sta);
Ho::i.r.~'-~
poate însemna aşadar în aceea~i măsură compozitor, cîn•ăreţ, poet, sau cîntă
reţ călător (fahrender Sănger).
Î!7Î

Thamyris este atestat, alături
de Orfeu, celălalt bard ~rac, ca
:rntor de imnuri de către Platon (428-34î) în celebra scriere
Legile, Cartea a VIII-a (Noµm ·'l

ll:::pL voµ,,('.-h1noc)
unde
se arată:
„mai plăcută
(... ) decît imnurile
lui
Thamyris şi ale lui Orfeu".
Publius Papinius S~atius (cca.
45-96) îi atribuie străvechiului
rapsod legendar apartenenţa la
neamul
geţilor,
confirmîndu-i
calităţile de cîntăreţ şi de
virtuos al lirei (Thebaida, Cartea a
IV-a, vv. 178-186): „Ascultă de
P?runcile lui
popoarele ( . . . )
dm Dorian a~ît de funest pentru
getul Thamyris: acest poet, con~an:inat la tăcerea glasului şi
a
lirei pentru că s-a crezut în stare să triumfe prin cîntul
său
asupra înţeleptelor surori (căci
cine ar îndrăzni să se măsoare
cu zeii? tăcu pentru totdeauna
nechibzuit ce-a fost să nu ia î~
~eamă lu~~a dintre Phebus
şi
Mars~·as ş1 moartea
crîncenă
a
satirului din Celene!'"'.
I
Chiar şi dramatica legendă a
lui Orfeu este evocată în vatra
locuită de popoarele
~raco-gete,
cum aflăm în Gcorgicclc lui Virgiliu (Cartea a IV-a,
vv. 459"162)':
460
Insă
tec:mă

al Driadelor cer de-a ei
umplut-a de ţipăt
Falnicii munţi: şi izbucniră în
plîris " RodopC'l·'i culme,
Piscul Pangeei, pămîntul lui
Marte-nchina', al lui Resus,
Geţii şi Hebrul şi ţara Oritiei
Ateniana.
lntr-una din epistoalele scrise
în timpul exilului la Tomis (9lî), Ovidiu. adresîndu-se
regelui Cotys, fiul lui Rhoemetalces
din dinas•ia care stăpînea ţinu
turile trace pînă la Dunărea de
Jos, afirmă (Publii Ovidii Nasonis, Epistulac ex Ponto
/Liber
secundus / Epistula IX „Ad Cotym" 53): „Orfeu nu va mai fi
singurul poet al aces•or
locuri,
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pămintul geţilor

se mîndreşte de
asemenea cu geniul tău'"".
Un interes deosebit în ce priveşte a~estarea de către
autorii
antici a relaţiei dintre cultul lui
Orfeu şi spiriualitatea geţilor îl
prezintă
aces•e fragmente din
tragedia
Ifrrculc pc
muntele
Octa de Lucius Annaeus Seneca (42 î. Chr. -65 d. Chr.)'": „In
accentele (lirei lui Orfeu - n.n.)
în care încetă zgomotul vijeliosului ~orent şi uitînd să-şi continue drumul, unda îşi pierdu impetuosul său elan: cind fluviile
încetară astfel să curgă, bistonii
cei de departe crezură
Hebrul
secat la geţi. Atunci, cău~înd să
se consoleze (de pierderea Euridicei - n.n.) prin cîntecele sale, iată ce cîntă Orfeu
geţilor
pe un mod Plegiac: „Zeii înşi:ii
,.,înt supuşi legilor, şi chiar zeul
care orînclui cele patru ano~im
puri ale curgătorului an şi care
le face să revină rînd pe rînd".
Cercetările privind religia
geţilor relevă
strînsa relaţie a a.::esteia cu mitul lui Orfeu; în
acest sens, C. De la Berge observă că
„afini ~ăţile îndepărtate
ale religiei geţilor cu orfismul au
făcut să se atribuie acestui
popor o puritate ele moravuri cu totul carac'.eristică"".
Confirmare specifică a mitului
lui Orfeu privind virtuţile supranaturale atribuite artei sonore,
vechile credinţe ale poporului român înves~esc muzica fie
cu
puteri malefice, fie cu însuşiri
terapeutice. Imaginaţia populară
a întruchipat în zinc, iele, rusalii,
frumoase,
şoimane,
puternice,
măiestre, dînsc, vîntoase personaje care amintesc de divinităţile
feminine ale cortegiului
dionydivinităţi
siac bacante, de
principale - Benclis, sau, direct,
ele muze, ade~ea nefas'e pentru
om, adversarele
neînduplecate
ale lui Orfeu, simbolul forţei muzicii de a umaniza natura şi de
a înfrînge manifestările
ei ostile.
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Potrivit relatărilor
publici1te
de Ar•hur şi Albert Schott
în
18,15", românii din Banat atribuiau puteri magice dansurilor
practicate de fiinţe
imaginare,
mitologice: „Zina
vineazc'1
cu
un mare alai de vrăjitoare
şi
iele în nori. Mulţi români se jură că au auzit în văzduh muzica ei festivă. La fel se indică
locurile unde fiinţe supraterestre au dansat împreună cu suita
lor şi uncie din această
cauză
iarba şi vege~aţia s-au ofilit". La
întrebarea nr. 152 din
Chestionarul lui B.P. Haşdeu,
privind
prezenţa
în tradiţiile populare
a ielelor (zînelor), au fost trimise, în anul 1885, răspunsuri deosebit de interesante pentru
cunoaşterea modului în
care sint
perpetuate elemente ale cultului
orfic, concretizate în dansuri şi
cîntece cu funcţie magiGi, incantaţii, practici divinatorii şi de
vindecare, care implică prezenţa
muzicii. '
În concepţia mitologică populară, ielele sînt
întruchipări ale
forţelor naturii:
„Ele cutreeră
într-o singură noapte noă mări şi
noă ţări şi poceşte (!) pe oamenii
aceia care în muzică sau în orice
artă ar Yoi să le imiteze. Ele au
asemănare cu muzele
grece"";
„Ielele sînt servitoarele lui Alexandru cel Mare. Au fost numai patru; dar au mai
înşielat
pre trei, cari au băut apa vie clin
ploscele lor şi acum îmblă prin
aer în atmosferă, si avînd cu ele
lăutari joacă, mai "cu seamă prin
răspîntie ( . . . ). Sint unii lăutari
cari cîntă zicala lor îns<i
pre
timpul acesta trebue să bage în
violină un cuţit, căci alt-cum lu
ridică şi lu duce (!) cu ele".I\
Termenul de iele, cit şi înţele
sul pe care l-a căpătat în folclorul românilor au fost explicate
pe baza datelor oferite de studiul mitologiei şi lingvisticii, în
legătură cu
tradiţiile
grecotraco-dace. Es•e interesant faptul că cea mai veche sursă în această privinţă are o provenienţă
folclorică şi se află redată
în-

tr-un fragment aparţinînd poete>ei lirice Safo
(Lesbos, 650580): „Singurul personaj al folclorului din Lesbos oe care-l citee1ză - comen'ează Edith Mora
vorbind despre Safo - este
o
copilă, G·2llo, amintită în poveş
tile pentru copii; moartă
de
fo<1rte ~inără, ea clădea
tircoale
leagănelor pentru a răpi pe noii
născuţi"'-·.
Acestui nume propriu, prezent în eposul popular
din care s-a inspirat Safo, îi co,. ·sp1mde glosa etnică
r::::A(:A 'w
mentionată în Lexiconul lui Hesychius Alexandrinus (secolul V
sau VI ci. Chr.) ca insemnînd „geniu eolian". în
variante
ca

yoAou

y:::).w

yLA(A)w

•ermenul poate fi întîlnit în scrieri ale autorilor bizantini, cum
sînt Nicephor Calisto sau
Ioan
Damaschinul. Pornind de la acest fapt al exis'entei variantelor, de ·neconceput pentru un termen pur elenic şi ţinincl seama
ele particulari•ăţi!e fonetice ale
limbii greceşti vechi,
B.P. Haşdeu comidera că
YEAAW
f'ste mai degrabă înrudit cu sanscritul velâ. care semnifică în
nuanţe apropiate boală,
moar•e
năorasnică, precum şi petrecere
nestatornică; după savantul
român,
'(ZJ..„r,
ci in scrierile autorilor bizan'ini, împreună
cu iele din folclorul românilor şi
vila sîrbesc reprezintă de
fapt
„un fonetism nelatin şi neslavic,
f)e care străbunii noştri I-au putut mo<;'.eni de la daci". Mai depclrte, Ha')deu remarcă:
„Coincidenţa
„ielelor" în limba ro11<1 ~,-t c 11 „f!h~Jiel<~" din provincialismul grec anterior invaziunii slavice demonstră pină la
evidenţă că grecii şi românii n-au
pu~ut să le capete unii şi
alţii
decî~ de la vechea
poporaţiune
intermediară între Dacia şi Elada, prin urmare numai
de la
Daci'" 1''. Lauir ŞC\itwanu esl2- însă

de părere că termenul de iele
„nu-i decit personaficarea eufemistă a pronumelui omonim, cu
care se crede că se
înlătură
consecintele fatale ale ros~irii adevăratu.lui lor nume"". ln fine,
pentru a lărgi sfera de referinţe
care permit apropierea tradiţiilor,
româneşti de elemente ale cultului lui Orfeu, redăm aceste obsen·aţii
făcute
de
Wilhelm
Schmidt în legătură cu realităţi
din Tranisvania: „In pădure ara~ă autorul amintit într-un volum publicat în anul 1866" - într-un cerc cu iarba călcată se
vede urma zînelor doritoare de
dans şi muzică - frumoasele care pun în slujba lor pe orice
interpret din fluier, ţinîndu-1 pe
unul timp de nouă luni". W.
Schmidt evocă pentru comparaţie_ rolul jucat de zînele-fantomă
din comedia-feerie în 5 acte Visul unei nopţi de vară de William Shakespeare, ale cărei personaje sînt inspirate din mitologia celţilor.
Revenind la mitul orfic subliniem că unul dintre principiile
orfr;mului rezidă în însăşi relaţia lui Orfeu cu Apollo,
etimologia numelui lui Orfeu fiind
apropiată de cuvîntul Ribhu sau
Rbbu, epitetul lui 'Indra, nume
al soarelui"'. Ovidiu, în Metamorfoze, Cartea a XI-a, ii numeşte
„cintăreţul-preot al lui Apollo" de
la care şi primise lira. Ar putea
fi considerată ca un moment al
creaţiei
folclorice ce perpetuează lirismul orfic balada
românească despre nunta
soarelui cu
luna, culeasă şi publicată de Vasile Alecs;-mdri. în tragica despărţire eternă la care sînt
condamnaţi eroii baladei se
află
transfigurat ~ubiectul însuşi al
legendei lui Orfeu, care a plătit
greu dorinţa de a o vedea
pe
Euridice înainte de ieşirea din
împărăţia lui Hades. Iată o
variantă modernă a baladei:
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NUNTA SOARELUI'•
Text notat de C. Rădulescu
Codin în corn. Priboieni, jud.
Argeş.

/ ... /

Ia-ascultă, măi frăţioare,

Pleacă

soare,

să

Atunci soare
Către lună

-

Ai tu,

se-nsoare

că

că

soră,

venea
vorbea:
ascult'ncoa'

'fese, soro, te găteşte
'fese, rano, isprăveşte
Şi dl' nuntă te găte-:;te
Soru-sa îl asculta
Şi din gur' aşa grăia:
la-ascultă măi soare'încoa':
Unde, frate, s-a văzut
Şi, frate s-a pomenit
Să ia sor' pe frăţior
Şi să trăiască cu dor?

.....

Atunci soare ce făcea?
El de lucru s-apuca.
soru-~a că mergea
că mi-o pornea
Lăutari că-mi aducea

La

Şi

nunta

Dumnezeu nu le-ajuta
La ei că se cobora
Şi de mină că mi-i lua
Şi pe cer ii arunca,
Din gură mi-i blestema

Cultul soarelui avea în Dacia
o mare răspîndire căci, concomitent cu adorarea divinitătilor
htoniene în special de către· poporul de jos, nobilii aduceau slavă cerului al cărui principal zeu
era soarele, simbolul său
fiind
discul, roata, barca, lebăda,
şi
fiind
personificat prin Appolo
Hiperboreul din legendele greceşti".
„Geţii se deosebeau de ceilalţi
traci prin credinţa că sufletele
merg la zeul cerului, nu sub pă
mînt, notează P.P. Panaitescu'2.
Cultul cerului, confundat cu soarele la geţi, este continuarea cultului
indoeuropean din epoca
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bronzului, comun pentru
germani, indieni, romani şi
celţi.
Tracii sudici amestecaţi ,.u l~11nea n1editf'n1neanc\ de~i <t\·e~.u
>;i Pi pP zeu) soarelui ~i al ct•;·-.r
lui, au adoptat riturile >;i ?l'i'.[i;ile subpămîntene ale mediteranienilor (Dionysos, Sabazius). De
aceea, grecii şi tracii sudici îşi
îngropau morţii pe cinci geţii ca
toţi
indoeuropenii ii ardeau trimiţînd fumul
rugurilor către
cer".

Un colind notat de Traian ::\Urza, in corn. Sîntandrei, jud. Bihor
este deosebit de relevant în sensul problemei care ne preocupă,

atît sub aspectul temei - perpetuarea străvechiului cult al
soarelui ca generator al vieţii cit şi sub aspectul structurii mu-

zical-poetice în care primordial
este sincronismul ritmului vorbit, cîn~at şi dansat:

Mast\ rotilată,
Iai domnufai domn,
Galbenă-i dă chiatră,

Iai domnufai domn,
D-on pom răzmurat,
Dă mere-ncărcat.

Soart>le luce,
Merele-şi coce,
Vîntu tr{1găna,
Merele-şi pica,
Boieri le-alege,
Bine le pune,
Pin sine, pă mine,
Pă ziua
dă mine.
Boieri se luară
l
P-aies~ drum dă ţară;
Luna-n drum le sta
Mîndru-i d-întreba:
- Ce duceţi, boieri?
- Mere căpătate
Dela sfîntul soare
Cu mare rugare
Din coate-n jerunţi,
P-aiesti \'Îrf de munţi.

Ni se pare justifica~ă atît sub
aspectul temei mitologice, cit şi
sub acela al structurii melodice
să stabilim un rapor~ între
colindul bihorean amintit si Imnul
soarl'lui (versurile 6-14) .:ompus de Mesomede din Creta, citared ac~iv în timpul
domniei
lui Hadrian (117-138), exemplu
tipic pentru melodica diatonică
a epocii antice tîrzii, prezentînd

totodată

potenţial

trăsăturile

cintecului gregorian şi ale melosului bizantin care se vor defini
ulterior."
!
Din ritualul de nuntă
românesc fac parte cintări care perpetuează ideea rugăciunii adresate soarelui de mama miresei în
vederea protejiirii acesteia
din
urmă.
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HORA MIRESII z
Corn. Haieu, jud. Bihor; inf.
Antal Maria.
Cine-i mama miresi
lasă-n uşa uliţi,

Şi să

roaji cită soare:
Hoi, boi, lerumda, Ier mireasa .
. ,Soare: soare, nănaş mare,
Nu păzi cu ziua tare,
C-am o fie-alergătoare
Păstă munţî în alte curţi
La părinţi necunoscuţi;
Nu cunoaşte pă nime,
Numai frunza şi iarba".

Dacă prin cultul lui Orfeu
se
constituia expresia mitic-legendară a fortei supranaturale
atribuite muzicii, iar cultul
lui
Dionysos era de fapt un stimulent, un prilej sacru de deslăn
ţu ir„ a pasillnil,:r si instinctelor
prin intermediul muzicii şi dansului, cultul muzelor însemna o
reprezentare plastică a nevo_ii in~
terioare, de un ordin superior ş1
abstract, de a exercita virtuţile
artei sunetului, noeziei ->i
tPatrului, resimţite de traci şi apropiate de greci împreună cu însăşi
practicarea acestor arte.
Cultul muzelor este atestat
si în lumea elenistică, aşa cum
ir aflăm în aria oraşelor pontice dobrogene la Histria, unde divinităţilor care prezidează
artele liberale li se dedică un
sanctuar .\lr;ucre~oc;
încă din secolul al treilPa i. Chr., mai
întîi ca simplă fundaţie particulară, apoi trecînd în
seama
cetătii'.!t'.
Monumente
inconografice descoperite pe teritoriul
românesc, reprezentînd grupul
celor nouă muze, atestă cultul
impămintenit aici, p~ pămî1_1t _getic în cadrul culturii elt>n1stice,
cu:n a dovedesc aedicola aflată la
Muzeul Institutului
de
Arheologie din Bucureşti sub
nr. inv. L.296 'ii friza aflată la
Muzeul
de Arheologie şi Isto-
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rie Naţională din Cons'tanţa sub
nr. inv. 5223.
In viaţa
publică a tracilor,
în
manifestările de cult, ca şi
în cadrul
sărbătorilor cu carracter
popular, muzica reprezenta un
mijloc de exprimare
a lirismului, a extazului, a jubilării orgiastice
prilejuite de
reînvi 0 re:.1 naturii, rJrecum ~i de
divertismentul carp relaxează.
In general, stările de dezlănţui
re senzuală sînt legate, aşa cum
arătam mai
sus, de cultul lui
Bachus-Dionysos. Cit despre grecii
colonizaţi în oraşPle
Pontului dobrogean, ei
aduc acest
cult cu dîn'iii, urmînd a-l celebra pînă tirziu, în
epoca imperială: „Dionysos e un zeu de-al
lor, de-acasă, adorat în
forme
desprinsP de veacuri şi
cinstit
cu epitete ce se-ntilnesc în Megara ori în Asia Mică. Dovezile cele mai numeroase ale răs
pîndirii lui în Pontul Stîng date;1zci din vrirnele '-'f'C'lle al..,. rrei noastre.
Dar încă din epoca elenistică, în Callatis i se
înaltii temple (dună toatP probabilităţile
şi la Histria şi
Tomis), iar asociaţii de credincio~i,
constituite după pilda religiilor de mîntuire, di5pun de mijloace
pentru a-şi ridica lăca-

şuri
proprii,
eternizîndu-si amin tireu prin inscripţii săpate
27
în piatră .
Un document de mare importanţă
atît pe plan istoric, cit
'ii etnografic Pste decretul înscris pe piatră din ordinul Senatului ~i al
poporului
din
Dionysopolis (Balcic) orawl
aflat sub protectoratul lui Burebista, avînd ca zc>u eponim pe
Dinnv<;as
(B :ehus) - , în ci:istea lui Acornicon, fiul lui Dionysos.
Prieten şi
ambasador
al regelui Burebista, pe lingă
Gaius Pompeius în
anul
-17
î.Ch., Acornion
este încoronat
pentru meritele sale cu prilejul
serbărilor
dionysiace
ce
aveau loc anual în oraşul natal şi,
atribuindu-se
calitatea
de preot, îndepline'ite cerPmo;; ii religioase2 8 .
Bendis, „nume ce înseamnă
poate „cea cîntată", cu
numproase epitetpOLAeiyxo::;, p·r,LXL"I) w,
are, în
concrpţia
adoratorilor
ei, şi atribute muzicale, Hesychius Alexandrinus afirmă, citind pe Arist:.•f:rn (cc. H5-:Hlfi),
în Culegerea alfabetică lk c1vi11t' dl· fot felul, următoa;elc: 25.
(J.<:yOCA"IJ 0Eo::; ApLcr-rocpocv·lj::; <:?"'l

Bzvlhv 8pock LOC yocp ·'l 8Eo::;.
(25. marea zeiţă: zice Aristofan
dPspre Bendis; căci este zeiţa
-;·fjv

tracă)3°.

Tot Hesychius confirmă identitatea zeitl'i Bendis a tracilor cu .-\rtemis a grecilor, ca
s.i existenta
festivităţilor
de
adorare a z~iţei, numite„ B('ndideia": 20.
8E'JOL::;' 1J Ap-rEµLJ'
8pock 710-: L flocpoc

~:;:

'.Hl"f)'J:XLOL::;

Eop't""!j Bzv~t3ELOC
(20. Bendis: Artemis a tracilor;
la atenieni, sărbătorirea
zeiţei
Bendis1 1.
Referindu-se la acest loc din
lucrarea lui Hesychius: 8Ev3L::;
Ku~-'i~·'l: ilLc..i::; koupoc::; Kuf3·'i~1JV
k:XL 8p·IJL k L"YjV BEVOLV,
Wilhelm Tomascheck,

afirmind

identitatea zC'itei Bendis cu alte clivini:<iţi tr;;ce, conchide ca
ea este „prin urmare, fiica zeu1ui Cerului şi întruchiparea orgiastică
a naturii, asemănătoare
frigienei Cibele şi zeiţei Kotys
a edonienil0r" 32 .
Un medalion ex voto dedicat zeiţei dacice Diana-Bendis,
datînd din secolul I î.Chr., din
lut ars, cu dimensiunile lOxl,5
cm,
descoperit Ia
Sarmisegetusa (Grădiştea Muncelului, jud.
Hunedoara) are ca model
reversul
unui dinar
roman republican emis în anul 80 î.Chr.
de Tiberius
Claudius
Neron.
Piesa
datează din secolul
I
î.Chr. şi se află la Muzeul de
istorie
al
Transilvaniei
din
Cluj-Napoca.
Ce2a c:c ne intPresează
aici
este semnificaţia pentru muzică pe carr o comportă te;na numelui
zeiţei:
bhend=apropiat
de „a cinta", „a suna frumos",
„a chiui"; bhandistha-h = ,,chiuind cel mai puternic", „ţipător",
„lăudat
întru cele mai bune";
bhandana =
„răsunet
vesel",
„chiot";
cuvin tul
ari' legătu
ră cu bind = „melodic" şi
cu
vechiul termen indic: vandate
= „laudă", „glorifică";
vandana = „laudă ", „glorifică"33 .
Atestat încă de ,,părintele istoriei",
Herodot din
Halicarnas (cca 484--120), ca discipol
al lui Pitagora, Zamolxis era
considerat dP Diodor din s;cilia (90-cca 20) pc acela'ii plan
cu altP două mari figuri care
personifică
spiritualitatea . antică: „Zarathustra al
per'itlor,
Zamolxis al
geţilor
nemuritori _.; Mo;q•. profetul lui
Jehova"1~.
Principalul
zeu htonic cu nume curat getic
(pe
lingă
Gebeleizis),
simbolizînd
fertilitatPa salului <;i stăpînirea
impPriului
celor trecuţi în nemurire,
Zamolxis „a
întrunit
Ia traci -:;i la geto-daci şi atributiilP profetice ale lui BacchusDi~nysos - Liber"3 5. lnsă'ii dl's-
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cendenţa
văţătura

sa
lui

spirituală

din înPitagJra,
mart'le
filozof
şi
matematician
din
Samos
(născut între
592
şi
597, mort între 520 şi 480), că
ruia îi datorează primele noţiuni
ştiinţifice ale muzicii, este pusă pe seama
elementl'ior
de ordin mitic pe care fondatorul religiPi geto-dacilor Ie-a
putut
prelua din
Grecia
şi
Egiptul antic. „Elementele
orfice
din religia, etica şi
gîndirea
dacică,
atît de
asemă
nătoare
cu doctrina pitagoreică, vor fi fost
cauza pentru cafe Zamolxis e făcut şi C'lev al
lui Pitagora"JI;_ După cum atestă
Strabo (Geografia, XVI, 2,
39; C. 762); „Şi profeţii erau cinstiţi, încîl
erau socotiţi
vrednici de domnie,( ... )
astfel( ...
Orfeu, Musaios şi Zl'Ul la geţi,
in Yechime Zamob.:h, un pitagoreu"37.
IdePa sincretismului
artistic
determinat în mod organic de
ritualul vieţii spirituale a getodacilor, introdus de Zamolxis,
a devent atît de pregnantă în
istoriografia
antichităţii, încît

ea se găseştP pînă
tîrziu în
Lexiconul lui Hesvchius"': 15-20
"
•
i:: ' 0
.
..-:>-.1-:..t.oc,t::;
kpOvo::;
k ::x:t o;;x."Y)crt::;
k :>-.~ C·JO"IJ, Deci: l:::x:),µo~t::; Kpovo::;

(15-20 Zamolxis = Cronos [Saturn la romani]. zeul timpului,
tatăl
lui Zeus însuşi; kot~= şi;
Op%."ljut::; :::w::;(·l])dans, pantomimă;;

wo·r,

·r,c:;=

cîntec, cîntec
magic,
de r1.lZtL) ..
Co:nentin i g!c s:1 de mai su~ "
lui Hesychius, Karl Mlillenhoff
precizează că
aceasta nu conţine
„numai un nume pentru
Cronos, ci ea a constituit şi denumirea unui dans, sau a unui
cîntec ori
cîntări
cultice" reprezentînd o
indicaţie
potrivit căreia cultul lui Zamolxis
consta din chemări ale zeul_ui,
„cu care prilej, în cinstea
lui se dansa şi se cînta"3!I_
La
rîndul său, G.I. Katarov sub1iniază „după cum cîntecul lui
Sitalkas este numit astfel pentru că a fost cintat în
cinstea
lui Sitalkas, tot aşa trebuip să
fi fost cazu[
cu Zamolxis"-11 1•
l'L·Ji.~ic-s

2. Centre mu:zfoule şi mu:zicieni din Tracia.
Istoriografi originari din Callatis: Satyros, Callatianos,
şi lstros Callatianos. Documentele privind mu:zicografia
şi arta specf.::1colului mu:zical-dramatic în epoca elenistică.

pămîntuI
Traciei din sud
în norei au activat importante centre de cultură în cadrul cărora muzica s-a afirmat
ca un domeniu de fecunde contribuţii originale .~i.
totodată,

Pe

pînă

de din imice

c:;nfiuenţc

traco-

gn·ceşti.

1n legătură
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cu

aportul

oa-

menilor de cultură dc
ongrne
tracă trebuie menţionat Lit,,vucro::;
o 0paţ, Dionysos Thrax, a cărui
celebră lucrare -;:::xv·lj ypcxµi..t.cx-n k·IJ
(Ars Grammatica) cuprinde interesante (ed. I. Bekkcr, Berlin,
1816) referiri
asupra modului
în care poezia antică era influenţată
de muzică atît în
ceca ce prive~te structura versului,
cit şi
în ceea ce pri-

ve~te
continutul
ufecti\·, c<1racterele ~xpresive. Dyonisius
'1'11rux are in veuerc nu 1.umd1
melodia vocalu cu Cdre versul !'acea
cur;.i
cornu!l,
c"''
'?i
melodia instrumentală, executată
cu
predilecţie la liră,
în acompaniamentul căreia marii rapsozi ai Greciei şi Traciei îşi exteriorizau sc>ntimentele generoase, contemplau frumuseţile
naturii, elogiau dragostea, exaltau virtuţile morale şi fizice; din însoţirea versului cu sunetul lirei s-a nă~
cut genul liric însuşi şi numele
dat pentru todeauna acestuia.
Trcic de
origim\, născut probai! în colonia romană din Philippi, Caius Iulius Fedrus,
fazulist la lin
(I 5 i.Ch. - 50 d.
Cli.) este, conform propriei sale mărturii, fiul unor mPleaguri
cărora legenda
10-a
conferit
aura de leagăn al muzicii: „mama m-a adus pe lume în munţii Pieriei, acolo venerabila Mnemosina, de nouă ori
fecundă,
a dat lui Jupiter corul zeiţe
lor artelor"~ 1 •
In prolog la Cartea a
III-a
a Fabulelor, Fedru afirmă, fă
cînd aluzie la Bucolicele
lui
Virgil (Egloga a IV-a, vv. 5557), dragostea pînă la divinizare a tracilor faţf1 de personajele care simbolizează muzica:
„Poporul tr ic Î)Î u1:·-1i1ră srriitorii printre zei: tatăl lui Linus
este Apollo, Muza este> mama Jui
Orft'u, care
prin cîntccele sale mise<\
stîncile,
îmblînzeşte
fiarele. sălbatice şi ţine în loc
Herbul năvalnic dar fermPcat~ 2 .
Concomitent cu procesul
de
asimilare a valorilor
artistice
create de geniul
popular trac
sau de personalităţi legendare
sau „ea!l' aparţinînd ne11murilor trace>, cultura greacă a
ştiut să preia
şi să
activeze cu
tot atita forţă contribuţia propriilor colonii întemeiate în p_erimetrul locuit de traci sau m
contiguitatea acestuia.
Fondat

la sfîrşilul secolului al VI-lea
i.Chr_ de colonişti
din lieracleea
Pontică, pe locul
.a'iezării indigene menţionată de autori ca Plinius cel Bătrîn sau
Strabo, sub numele de Ccrba„.~

,au

.i:~<:e.· ...... „.s,

Lild:J.L!S

.. u

deveni unui dintre
cele
mai
infloritoare
centre
economice
şi
cultural-artistice aie civilizaţiei greceşti 'ii
denistice. Pe
lingă
faptul că pP vatra stră
vechiului Callatis a fost
descoperit un
„mormînt cu papirus"43, aceea'ii
colonie
dobrogeană este patria
unor autori
de
scrieri
carp conţin
date,
observaţii,
caracterizări
privind aspecte ale culturii muzicale,
teatrale
şi Ptnografice
ale
perioadei
antice -:;i
care
s-au bucurat de faimă în multe dintre ('xegezel0 vieţii spirituale apărute ulterior. ln a
doua
jumătate a secolului
al
III-lea i.Ch., la Callutis a văzul
zut lumina ziki ~cc;upQc; () hoc •
A/-oc-:-~ocvoc;,
Satyros Callatianos
(Satyros din Callatis). Originea
sa este atestată de Papyrus nr.
558/pezzo 8 descoperit în Biblioteca din
Herculaneum
(Italia)
·,i puolical
de Wilhe\·n
Criinert!44. Acest
manuscris
este
considerat a fi ~wc; Lcukpoc·rouc;
(Bibliografia lui Socrate) aparţinînd
lui Philodc>mos,poet şi
filozof
epicurean,
contPmporan cu
Strabo, autor al unei
diZl'rtaţii despre
muzică
în cel
puţin patru drţi I I ep~ [..lQ'Jt:HbJc;:
5 . . ~oc-:-u;:ioc; ~"o

koc/-),cc:-w:voc;
rp·tjcn( v -rw LcuKpoc":e~ •. _ )
(Ci ... S;1t;•ro~
Callatianis spune în Socrate ... )
In ceea ce priveşte
originea
callatiană a lui
Satyros, ni se
pare relevant un pasaj cu substrat autobiografic cuprins
în
opera acestuia, Biografia lui
Euri11idl', transmisă pe un papit u,
des('operit
la Oxyrhynch:); (Egipt).
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Fr. XXXVIII, col. 3: „Eu n-aţi
vrea să cunosc vuietul uriaşelor talazuri ale mării,
d0parte de casa mea de lîngă Dună
rea aurită sau navigînd prin
Bosfor"4°. Activ în timpul domniei lui Ptolemeu al IV-iea Philopator
(221-204, 2o:l) la
Alexandria, focar vestit de cultură, şi la
Oxyrhynchos, centru de cultură elenistică ~i latină
de und0 pro\"ine un cdeliru paDirus cu notaţie muzicalii, Satyros a elaborat o ser-ie de
Btot
biografii ce
prezintă un
intcTc's
considerabil pentru cunoaştPrea aspec:elor· p1·i vind viaţa si one!'il r.elor trei
mari tragedieni Eschile, Sofocle şi
Euripide, cu
referiri preţioase la arta dramatică şi
muzicală a timpului.
Satyros este epitomat in scrierile lui ,-\t<tneus clin
Naurcqtis sub numele de Peripatheticos,
ceea cP confirmă apartenenţa lui In
şcoala
filozofică a lui
Aristotel. Hieronimus
(cca 347-420) Îl citează prinLrP
autorii ele literatură profan0ă" ·~lături de Aristoxene din
Tarent,
marele
teoretician al
muzicii: „Printre
greci.
Hermippus peripateticianul, Antigon din Kakos, eruditul Satyros 'ii Aristoxenes, muzicianul "-Ui.
ln fragem('ntele care se referă
la muzică, Satyros arată
între altele:
Fr. XXXIX, col. 5: „ .. .la colţul
străzilor
cîntăreţele
din
flaut surîd pentru tine astino·11iJ•-r0 „r"ern1e-n 11 astinotnoi ·--c-.;tP
explicat17 ca desemnînd o funcţie dP edil în
statele ateniene,
··d '-~;ci
i
•rjn~in1s _"·11~"-l
oraşelor, Ia
întreţinerea
stră
zilor si Ia organizarea festivalurilo0r; acest ultim sens pare să fie cel mai plauzibil în
cazu] de faţă.
Fr XXXTX. "Ol. 1 1"!: „f,.i c- ,..,_
ponea cintecele. Sau nu
<;tii
că
acestE'a
o spune tot el?"
Comentind susmenţionatul frag1

1
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1

ment, G.
Arrighetti observă 48
că
aceste
:;_z/,wo~:z.~
au
probabil
sensul
de „compuse
într-un
anumit
mod",
răd
zi;r,pxzv înseamnă „a compune"
Fr. XXXIX, col. 20: „are de
asemenae o gură spurcată". Şi
celălalt îl
întrerupse: „Calmeaz.ă-te, prietene! Ce gură
poate
fi mai dulce decît cea din care ies asemenea cintece şi asemenea versuri".
(B) „Ern într-adevăr,
cum ai
spus, un mare admirator al podului".
(A) „:\cestea au fost
evenimentele
vieţii
lui
Euripide.
Moartea sa fu teribilă !ii insolită, după cum ne
i:iovestesc
cei mai vechi cintăreţ1 populari din
Macedonia". (B) „Ce
povestesc?.:"' (A) „Există in Macedonia ... ·
.
Fr. XXXIX, col. 22:
T1moteu, prea puţin
apreciat de
greci pentru inovaţiile sal~ muzicale şi atît de în~răg?s~1t, luă hotărîrea să se
smuc1da; Euripide,
dimpotrivă,
_î~i bă_tea
joc ele spectatori !ii _mţelegmcl
deplin
măreţia lui T1moteu i_n
nrta sa, îl consolă ş1-1
spuse
cuvintelP
cele mai
încurajatoare ~i în plus, compUSe un
Prooimion (Prolog
- n.n.) la
jJinsa lui, Perşii·· l!I_
•
•
Faptul de a abo~da. b1ograf1a
lui Timoteu duµii mcne1erP_<~ re~
!atării vieţii si criar
morţii Ita
Euri pi de.
dovedeşte
c~edem,
ă Satvros a avut intenţia de~ibPrată- să scoat[l din. sfe1:a
anPcdoticului o
prob~e~a
a~~
Je importanttt s\ sub'.11'~. ~a :.'
C'f'ea a inovat.:Pi în n11...~71-:a, P 11 \'i Vi CJici
ci;,, nunctul c!P '·''_'de;e ~I relaţiilor dintre Eunpi''l' ~i Timotl"J.
Afirmaţia
lui Satyros potrivit cărE'ia Euripide a compus
un Prooimion la Perşii de Timoteu, merită
toată
atenţia,

„._..

căci este vorba de ace) No;;_oc;
(nomos)
reprezentntiv
pentru

întreaga „muzică cu program"
a secolului al IV-iea antic. Inspirat
din evenmentul
luptei
desfăşurate la
29
septembrie
480 î.Chr. în cadrul celui de-al
doilea
război medic în
care
u.i~trUgL' Ia S~:lui ):::.;r:-..2s,
110mos-ul liric Perşii se caracterizează
prin ingenioas~ efecte sonore cu caracter onomatopeic.
Desigur
'Istros
din
Callatis
(şi nu Istos
Calimachos)°"' este
auto:·u! scrierii "'"F~ 1i.:::i,,,7:(J~Cuv
ceea
ce
înseamnă
despre acţiunea de a compune,
de a alcătui melodii",
µc:),(J7'0WL
de:>emnincl
pe
cel
care
„compune cîntece", poetul liric,
cîntăretul.
Din
această
operă p~ care trebuie să o înţe
legem ca pe un „manual al compozitorului de
muzică
vocală
şi
poate
instrumentală" 0 1, au
rămas
cîteva fragmente,
publicate de
Carol Miiller.
Ele
se referă la vestitul citared Frynis din
Mitilene,
activ in a

lluta

atc:.n!...tfi.i...i

~~d"'!1ÎnL:

~~ota

3.

Un

număr

Sărbători

oficiale şi populare
în cultivarea muzicii.

important de
inspe locul vechipontice , di':1

cripţii descoperite
lor oraşe şi cetăţi
lJ:;1:1·o~~Pu

-

doua jumătate a secolului al Vlea î.Chr., cînd epoca lui Pericle era la apogeu: (Scbol. Ar1~Lop„ •. ?-1ui>. -:.11.:..1„ -!Sl.
F1·yn.s
clin Mitilene citared. Relatează că
pentru prima dată a învins prin
arta interpretăriii la citară cu prilejul festiviHiţilor panathenee pe
cîn'.l era arhonte Callis. Era discipc;Jui lui Aristoclide, cel mai de
vaz{t citared, care-şi însuşise genul
de nna de la Terpandru; el s-a
distim in Grecia în timpul răz
boaiele
persice. •Aristoclide l-a
învăţat să cînte la citară pe Frynis, pe care l-a primit la el şi pe
care, cinci era tînăr, l-a iniţiat în
arta interpretării la tibia ( ... ).
Comediografii ( ... )adesea îl menţionează pentru acele lucruri
pe
care le-a inovat; căci cîntecul a
îni · înt vi,>lc:~ia c!uµi1 obict·iul păs
trat din străbuni. 50. Suidas, vezi
l"ryni'->; fragmentul este acelaş,
<1 tit<1 clon r c<'1 rl 1qxl cuvin tul
a
mviiţ:1t menţicne:iză în mod speLial: Istros în această operă care
a fost intitulatc"1 Melopoioi spune
di Frvnis a fost de neam lesbian,
fiul lui Canopo:>""'.

eenl:r~ 1

uL~

(.'1...l1tnrn

eleni~ticfl si romană cu
care
g,~ţii localnici aveau strînse
şi
:1~u1:!i;le lc-~ătu~·i ~lte-.;~a activităţi şi funcţii muzicale specifice, desfăşurate în cadrul asociaţiilcr de cult sau în moci
independent.
Documentele menţionează astfel
funcţia de
u;i.vwo0~
hy:nnodos, care uneori este atestată ca fiind îndeplinită de un

grup ele
taşi

şi

rolul lor

uµ.r.woc.L

cu frun-

proprii,
învestiti cu atribuţii legate di;:ect de· pregătirea
muzicală""".
Fs';e ele reţinut c{1, potrivit da·,f'lor existente în general
în
această privinţă, gruparea
de
Jmnozi adopta. în cadrul
unor
reuniuni
G'JVC.~r,L
hotărîri
obligatorii pentru asociaţiile. afiJi:~te: ea cuprindea membru t1tu1ari (intre :n şi 36), membrii
temporari şi
membri străini
7tp(JG";"!X";"C/.L

(eţokLkm)

toţi plătind o
taxă
cu titlul de cotizaţie sau de în-
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<;criere. Asociatia avea în frunte
un demnitar.
o:•Jkocrµoc;;
asistat în îndeplinirea funcţiilor
sale de un preot
t:::p:::u:;
şi

un secretar

ales pe viaţă

~~ot ~L0'J

,

practi-

eant al cultului imperial ?LJ,r,crz~otcrTo:;

. Membrii asode imnozi dispuneau ele
un sediu
uµvwSztr,v . Semnalat în acelaşi context documentar,
termenul de
µecro xopoc;;
este explicat''' prin conducător al
corpului", „dirijor", sau „director
muzical" al unei echipe de cin·
tăreţi, în opoziţie cu el, !J.OUt;otpxo:;
~·iaţiei

pare

să

1ndicP

pe

,.ins-

tructorul
poetic" al grupării.
„Mcsochoros" - în s;Jecia1
subliniaz~\ D.M. Pippidi referindu-se la agon<'s organizate
în
oraşele greceşti din Pontul
dobrogean - ete menţionat
pe
toate inscripţiile privitoare
la
-;ărbătorile de acest gen. Aceasta
nu numai pentru că concursurile
figuniu
întotdeauna în programul acestor manifestiiri, ci
şi
pentru că, în
obţinerea victoriei, rolul acestui mcsochoros era
considerat decisiv." In continuare
D.M. Pippidi notează:
„Faptul
însu5i că asociaţia contemporană cu Sp\·erus Alexander
se
proclamă alcătuit[1 din 'Jfl'JC 0;80~
r.pza~u-;:::prJt
la<,ă s<i
se
bănuiasc{1 existenţa în
cetatea
noastră a un<'i alte grupări formată din
u;.1.vc 0 i~0t 'J:;;w-;:::pot
in re;1Jitate, numărul
echipelor
trebuie să fi fost mai
mare,
clacfi n~· gînclim c{1 în vremea de
care vorbim, Ici Histria favoarea
arătat<i cultului lui Dionvsos întrece pe a oridirei alte dh;inităţi
'.'i cCi înt:·-o cetate clP proporţii
m..,clest•', c:i a noastră, situatf1 la
marginea imperiului, în preziua
unei
crize
economice-sociale,
calea potrivită de a rămîne credincioşi clatinci, organizîncl m;:i
departe agonelc cerute de re-
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iigie. er;1 ele a pune să se întreacă echipe de cintăreţi. Astft•I
se explică numărul surprinzător
de mare al cataloagelor
ajunse
la noi, în care numele transmise nu <;înt însoţite de menţiunea vreunei clemniUiţi
colegiale sau specialitilţi
agonistices".~ Luînd în consideraţie der·( rul sculptat pe gitul \'asultii,
datat spre jumătatea secolului al
l 1 ie:1, 1l"Ja1 la MUZl'Ul din I Jio.;t :·•a. <;UIJ nr. 3!ii=' 1: curpeni de
iedenl împodobiţi cu frunze şi
corimbi stilizaţi - ca şi inscripţia gravată pe buza vasului, D.M.
Pippidi conchide: „:\ceşti LO:?'.>'iLkry;L
C'rau imnozi, fie grupaţi
într-o asociaţie de sine stătătoare,
fie constituind echipa artisticii a
unei asociaţii cu caracter nedefinit";·..
Inscripţiile provenind din
cetăţile greceşti. aparţinînd aceh>ia~i zone atestă stadiul
avansc1t
de organizare a activităţii conpină

rnrsu'"ilnr P"U7ir·aI-

~atn1I.~

r'or-

sacrate ritualului dionysiac. D.M
Pippidi citează ca semnifica!i\ft
pentru existenţa de sine_ s'.ata~
toare a asociatiilor de cmtareţ1
tineri UfJ. vwar,~. 'JO:W-;<:?''~ si
de

cintf:reţi \"Îrstnici
-;:pzr"~ur;2?0~

'J!J.'JC•;~<it

o in~cripţie c!e la

Dio.1vsopolis (P,:1lciC") cht >tel , ':>'
timpLll domniei împăratului EL1gabal pusă ele asociaţia cint(trl'lilor tineri în cinstea um11 b•wfăcător.

O

funcţie înrudită

cu aceea înde imnozi er:i xo;n;yw.~
chorcgia,
oficiu liturg~c . cu
caracter peri oe! ic, de ob1rş1e atcn icina. care se află la baza culturii artistice eleni'>tice; el implică din pun~t ele vedere . m:1zical „grija de a înzestra ş1 organiza o chora (dans de grup-:n.n.)"'. At<estă împlinirea ace~te1
funcţii o stea de marmor<\
<'ll
fronton, datînd clin secolul
,,;
II-iea ci. Chr., descoperitil
la
Histriei. ·l\'lonumentul, publiciit ';i
~tucliat de Em. Popescu'''', cuprinde
o parte iconografică - sub fordeplinită

ma unui relief reprezentînd p_c
Cibele
tronind, purtînd în mina dreaptă o pateră, zeiţa fiind
încadrată de doi lei şi
o
parte epigrafică. Preoteasă a Cibelei, Aba se îngrijeşte de acordarea unor aiutcare băneşti asociaţiei de imnozi histrieni.
ln alte imcripţii din Dionysospolis, cintăreţii, care se autod1~
numesc
;nAQO"<:~otcrn,~
par
a fi aparţinînd unui Auguskum''',
avînd ca scop glorificarea
di\'inităţii eponime, asimilată
cu
Liber Pater al
romanilor
şi,
desigur, glorificarea împăratului
însuşi. Comentind textul incizat
pe o tablă de marmură cu dimen~iunile l,12x0.48x0,20 cm,
descoperită la Tomis (Consanţa), publicată de Gr. C.
Tocilescu'',
datată ca fiind din secolul
al
II sau al IT-Iea d. Chr., şi atestînd existenţa unor
U~'JCU8(J
Franz Poland afirmă"' di Tomis
se situiază în ce priveşte documentarea activităţii
asociaţiilor
de imnozi ahituri de C1lte centre,
ca Pergam, Smirna, Efes.
!enografia ilustrează existenta
unui cult al artei cintului, aŞa
::um nt· relevă statueta
unui
bătrîn cintăreţ ce, probabil,
fă
cea parte dintr-un cor
ataşat
teatrului de comedie; piesa a fost
descoperită la Callatis (Mangalia).
J:xistenţa cultului artei cintului
este confirmată şi de inscripţii,
cum este aceea gran1tă pe fragmentul altarului de marmurf1 dedicat lui Paian Apollon, în calitate de zeu înzestrat cu puterea
de a vindeca; piesa, descoperit~i
laTcmis, datează de la sfir~?ilul
secolullli al II-iea începutul
secolului 'I i. Chr.''".
Printre \'estigiile legate
de
un centru ca Romula (azi Reşca,
jud. Olt) se află şi o
d\rămilhi
fragmentară datînd de la sfîrşi
tul secolului al JIJ-lea; ea semnifică priceperea versificatori:or

locali de a folosi hexametrul grecesc in cadrul unor preocupiiri
eu scop educcitiv-instructiv,
pe
plan literar şi muzirnl.
Acest
document, studiat de I.I. Russu'",
are următorul cuprins:
ale troiw
nului războaie (evenimente)
după Ho(mer să le înveţi ... )
Gr. C, Tocilescu, primul editor
al documentului, vorbind despre
importanţa

cultural-muzicală

ii

,.La
Reşcil L'cult pentru Homer"· şi
subliniază: „F'aptul că se interpretau poemele homerice nu era
un caz izolat. lntreaga educaţie
cultivaU1 a greci'or si rom~rni ·.J:'
se făcea sub influenta
acestor
poeme care erau biblia tuturor
claselor şi tuturor vîrstelor; rnp~ozii le cintau la mese şi serbări;
pe aceste cintări copii învăţau
scrisul şi cititul ~i un V<'rs de
Homrr gravat pe· un obiPct se
purta la gît şi în sin ca amuletă
apărătoare de nenorociri"'"·.
Conform ipotezei formulată ele
Erwin Acc:J66, inscripţiile cu caractere grecrşti şi runice gnn·ate pr gîtul şi pe fundul vasului
de tip OC'nochoc, din argint aurit. cle<;crmeri~ h Tiiut•·ni - Bil':o„,
<latinei din secolele 'IV-V
şi
reprezentind o creaţie a culturii

acestuia,
xista un

·om

1

afirmă:

lno-hîz: 1 n~in\.\

~,, .

.._, .. „,

:fi,·;:

fragmente ale unei melodii asociate ritualului magic. Funcţiona
litatea obiectului, ca şi prezenţa
un·•r scen<' r·u „a1'<l<'tP" diony-i;ir·
care cuprind interpreţi
, clin
evmhalum,
t,·mTnn·11n. <"r!nx
~i lyra ar 1Jutf:'a sprijini opinia în cazul în care ipoteza c[1 P~tP
vorba de o inscripţie muziccilă ar
fi confirmată - c<i melodia notată e'ite legată de celebrarea unui
ri twi l.
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4, Mărturii despre prezenţa cîntecului în viaţa socială,
militară şi

de curte a

„Mirabila !-.<lmînţZ!'', a muzicu,
cîntecul ci·eat prin însoţirea sunetului tran~figurat artistic cu
cuvîntul care exprimă ideea şi
~entimentul, cu dansul şi cu întreg ritualul născut ca simbol al
vietii în cadrul
traditionalului
sin~retism folcloric se · înscrie
printre valorile fundamentale ale
culturii. în paginile
frămîntate
ale istoriei nationale aflăm începuturile cint~cului ca expresie
a credinţei, a idealurilor de viaţă şi obiceiurilor proprie locuitorilor acestui pămînt, ca întruchipare a eforturilor pentru înţe
legerea miste;·elor naturii şi vieţii. Un istoric al genezei
cintecului românesc - ca de altfel
:1! genezei dansului şi în general
a eposului naţional trebuie
să se sprijine pc datele oferite de
cultura antichităţii traco-dace şi
greco-romane, precum şi pe datele oferite ulterior de etapa asimilării si dezvoltării
melosului
bizantin· şi gregorian, pe schimbul de \'aiori culturale cu popoarele cu care românii au venit în
cnntact. Din această
înmănun
chiere de influenţe, pe solul viguros şi fecund al spiritualităţii
autohtone de sinteză traco-dacoromană şi elenistică s-a cristalizat
în cadrul procesului de etnogeneză. marcat de formarea
limbii
române, cîntecul, ca expresie a
sensi bilitMii artistice în formele şi gemÎrile ce alcătuiesc te;murul folcloric îmbogăţit
prin
contribuţia nesfirşitelor generaţii

de creatori şi interpreţi.
Cea mai veche atestare a prezenţei cintecului în viaţa
reală
a traco-geţilor, în mod distinct
faţă de domeniul mitologiei, anume în activitatea militară şi în
ceremoninlul de curte, se datoreşte lui Xenofon, istoric şi
filozof athenian (cca. 427-355):
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traco-geţilor.

„Dupi'1 ce făcură libaţiuni
şi
peanul, se ridicară
mai
întîi tracii şi, sunetul flautului,
dansară cu armele pe ei sfirind şi
mînuind cuţitele cu multă
înctemin'-lre. L1 sfir)il, un trac lovi
pe un altul în aşa fel incit toţi
crezură că omul a fost rănit. Acesta se prăbu'ii cu dibăcie. I>aflagonieni scoaseră un strigăt. Cel
care a pus mina pe armele partenerului său iesi cintînd cîntecul Sitalkas, în 'timp ce
ciţiva
traci îl scoaseră afară pe celă
lalt ca pe un mort"';'. 1
Relatările referitoare la scena
de mai sus, reprezentînd manifestăr~ ale tracilor în genul dansului şi al cintecului războinic,
pot fi situate istoric şi geografic
în lumina următorului pasaj din
opera lui Tucidide, în care este
\'orba de Sitalkes, regele tribului trac al Odrisilor, aliat
al
atenienilor împotriva mace-donen ilr~;·: „\.Si tali.esJ 1~01' :le>' ie \;.n anul
429) aşa dar de la odrisi, punînd
in mi~care întîi pe tracii ce locuie~c în munţii Remus şi
Rodope şi care se aflau sub stăpî
nirea sa pină la mare (la Pontul
Euxin şi Relespont), după aceea
pe geţii peste care dai dacă treci
munţii Remus, şi toate celelalte
populaţii stabilite dincoace
de
Jstru„ mai ales în
vecinătatea
Pontului Euxin"'·'.
Detalii preţioase pentru înţe
legerea originii eposului românesc
·străvechi ne oferă Jordanes
în
Getica, scrisf1 în anul 551 de Chr.,
care se referă la istoria geto-dacilor din epoca lui Burebista şi
a contemporanului şi succesorului său Deceneu mare preot şi
vice rege: „71. Comunicind aceasta şi alte multe goţilor (geţilor) cu măiestrie, Deceneu
a
devenit în ochii lor o fiinţă miraculoasă, incit a condus nu nuclntară

mai pe oamenii de rînd,
dar
chiar ~i pe regi. C<'.ici atunci a
ales dintre ei pe bărbaţii
c<O'i
mai de seamă şi mai înţelepţi
pe care i-a învăţat teologia, i-a
sfătuit să cinstească anumite cliYinităţi şi sanctuare,
făcîndu-i
preoti şi le-a dat numele de
pileaţi, fiindcă, după cum cred.
aYînd capetele
acoperite cu o
tiară, pe care o numim cu
un
alt nume pil<'us. ei făceau sacrificii; î2. Restul poporului a dat
ordin să se numească capillati,
nume pe c:are îl reamintesc pină
astăzi în cintecele lor, deoarec~
i-au dat o mare consideraţie"'"'.
Datorăm lui Aristotel secolul IV î.Ch.
- o valoroasă
referinţă privind funcţia semantică pe care o îndeplinea muzica
în viata socială a unui neam de
locuitori ai pămîntului românesc
ele azi. Este vorba de lucrarea
llpo~AZ;J.OC":OC
în care Stagiri"
tul, întrebîndu-se: „de ce nomelf'
nu aveau odinioară antistrofe, în
timp ce celelalte cîntări corale
aveau?"', răspunde:
„Desigur,
pentru că nomele erau cintările
uncr oameni care se întreceau
între ei ~i care, putînd cinta dup•l
bunul lor plac şi putînd să-~i
prelungească C'intul atît cit
doreau, aveau nevoie ca piesa să
se prelungeasc{1 şi să aibă diverse
nuanţe". Cit despre sensul
pe

care Aristotel îl atribuia categoriei de nomos, aflăm: „De ce se
numesc nome (sau legi) melodiile
ce se cîntă? Desigur, pentru cc'i
înaintea inventării literelor, legile erau cintate pentru a nu fi uitate. Şi acest obicei s-a păstrat
pînă astăzi la agatir~i. Şi
astfel
acelas nume a fost dat cintărilor
posterioare, ca şi cintărilor
primitive"'11.
Or, se ~tie că atît scrierile istorice ale antichiWţii (Herodot),
cit şi cercetările arheologice moderne permit localizarea
unor
triburi de agatirşi în zona
de
nord a Transilvaniei, unde au
fost asimilaţi de către populaţia
tracă autohtonă. Credem că pe
acest adevăr istoric se întemeiază
Wilhelm Tomaschek atunci cinci
afirmă" despre strămoşii poporului român „Geţii şi Dacii
îşi
transmiteau cărţile lor de legi
pe cale orală, sub formă
ele
cîntec, a5a cum procedau druizii
gali". ln ce priveşte termenul
de nome, la care se referă Aristotel, el desemnează, potrivit lui
F.A. Gevaert şi .J.C. Vollgraff",
,,o temă melodică consacrată de
aprecierea universală şi constîncl
adesea într-o simplă linie sonoră, servind ca punct de plecare
pentru o mulţime de compoziţii
·muzicale".
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ASPECTE ALE VIEŢII MUZICALE
A TRACO-DACILOR
VASILE VASILE
excepţională imagine
plasa lui Andre Malraux, prezentînd Grecia gînditoare sprijinindu-se cu o mină pe
liră,
poate fi considrrată un
adevă
rat simbol artistic Şi al poporului înrudit şi vecin, a cărui civilizaţie Pvoluează aproape în
aceeaşi perioadă istorică,
tracodacii.
Dacli din cultura C'lină ni s-au
păstrat inestimabile valori
ale
spiritualităţii acestui popor
antic, din cullura străveche a poporului nostru ne-au rămas mult
mai puţine m<'lrturii, majoritatea
descoperi te Şi puse îri
valoare
în ullimf'lc• rlouă seeole.
Respectul pentru trecutul nostru istoric si
învăUimintelP sale. a dden;1inat, încă clin
perioada trezirii conştiinţei
naţionale', reconstituireil, pP
bazo
mărturiilor arheologice,
istorice,
i>tnografieP etc„
a vieţii matpriale şi
spirituale a
acestor
str{1vc•chi locuitori ai pămîntu
lui românesc. „cei mai
vite.ii
şi mai drC'pţi dintre traci", cum
Îi
numeşte Heroclot,
părintrk
istoriei.
Unul din domPniile pentru cure
ni s-au păstrat totuşi cele mai
multe dovezi asupra
nivelului
atins ele civilizaţia tracică
şi
apoi geto-dacică este cf:'l muzical. Din acest motiv
trecutul

O

tică
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muzical a1 tracilor şi al
clacogeţilor a constituit o
adPvăratli
fereastră spre cercetarea spiritualităţii antice a
poporului nostru.
Uupă ce cronicarii şi
cărtura
rii Şcolii ardelPnc> îşi
îndeplinesc nobila misiune de a contrazice cu solide argumente istorico-filologicr
denaturările
tendenţioase ale perioadei
medievale asupra
originii
poporului nostru, insistînd, în special,
asupra romanităţii acestuia şi a
latinităţii limbii,
perioada anului rc'voluţionar lR-!8 şi a marilor
evenimentp
înscrise după
această dată, de poporul
român,
în istoria sa milPnară, îşi
extinde investigaţiile asupra
trecutului mai îndepărtat şi asupra
rolului jucat de
populaţia tra
cică în contextul lumii
antic._•
cit şi pc>ntru evoluţia pJ;Joni11,i
nostru.
Generatii
de cărturari,
în
prPocupă~ile cărora intră şi muzica, descoperă în scrierile anticilor, clar şi î11 cultura viP popularii, date asupra însf:'mnătăţii
artei în genere şi a muzicii, în
spPC'ial, în viaţa tracilor şi a geto-dacilor.
Eftimie Murgu sesiza în urmă
cu mai bine ele' un veac şi jumătate el! „muzka nu dă o ca-

racterislică

neînsemnată a unei
nu
la mult timp,
Her:i.ri Ehriich. în prefaţa culegeru sale Airs naţionaux rou·
rna~ns _transcrits
pour
piano,
t1panta Ia Vie;1a, în 1850 conside~ă că_ naţionalitatea 'poporului roman „se pronunţă precis,
necontestabil, nu numai în lim?a şi datinele sale, dar încă şi
In muzica sa care
diferă
de
oricare alta cunoscută pînă
acum'".
Ioan Crăciunescu, un cărturar
care
nu a fost muzician,
în
teza sa ele doctorat la Sorbona
tipărit~1 la
Paris, în 1874, L~
pcuplc roumain d'apres ses chants naţionaux, susţine
originalitatea şj vechimea
naţiunii române şi pe baza cintecelor ti
populare.
l!storici, lingvişti, literati, filologi şi muzicieni găsesc în vechile scrieri, date asupra manifestărilor muzicale ale lumii tracice şi legăturilor acesteia cu cul1ura elină.
Din Geografia lui Strabon (X,
7) este extras textul: „Muzica
întreagă, privită
ca
melodie
cil . şi
ca ritm, Şi
cuprinzîntl
st instrumentele, e
socotită ca
fiind de origine tracă şi asiatică. Aceasta se vede şi din locurile uncie muzele sînl cu deosebire cinstite. lntr-adevăr, în vechime, Pieria, Olimpul,
Pimpla, Leiberthros erau
localităţi
şi munţi ai tracilor, pe cită vreme acum pe acestea Ie stăpînesc
macPdonenii. Heliconul a
fost
închinat muzelor de către tracii
care locuiau în Beoţia şi care au
consacrat nimfelor peştera
lui
Leiberthros. Se spune că
cei
care s-au ocupat în vechime cu
muzica - Orfeu, Musaios, şi
Thamiris - sînt traci. Şi numele Eumolp (personaj trac
sau
„cel care cintă bine") tot de la
traci vine".
Prinţul trac,
Odeu, dE'opotrivă muzician şi poet, reprezintă
un adevărat simbol al
rolului
pe care-I capătă muzica în via-

naţiu_ni"

şi,_

ţa. contemporanilor săi.
Mitu]
. u1 <?rfeu, considerat cel
mai
•1.ech1 muzician ce n-a avut de Ia
~me _să_ înveţe

această

artă

şi

..il canu cult a fost adoptat şi
de grE'ct, la jumătatea primului
n_i_ileniu dinaintea erei noastre,
f1.ind_ ~reluat după toate probab1litaţ1Je de la vecinii lor traci
amint~şt.e de te01 ia ethosului şj
ne. trun_ile_ la
consemnările istonculu1 citat mai sus. in capitol~le precC'dente ale cărţii, referitoare la primirPa soliilor cle
pace de către conducătorii po·
porului trac în acompaniamentul
_lirelor, la entuziasmul produs
asupra războinicilor ele
către
mînuitorii traci ai aceleiaşi lire,
socotită de
mulţi
ca un instrument specific al daco-geţilor
(Geografia, X, 16). la teoria catharsisului, ilustrată de Platon
cel care în Charmide aminteşl~
de un vraci trac,
ucenic
al
lui Zamolxe, cunoscut la oaste
şi de la care autorul
Banche·
tului învăţase o epodă ce avea
putere„ de vindecare trupească
şi

sufletească.
Fără vrC're„ noastră,

gîndul ne
fuge de la mitul lui Orfeu, cîntăreţul antic în stare să îmblinzea~că cu cîntecu\ său şi fiarl'le
sălbaticP şi să înmoaie cele mai
neînclupler-ate inimi, la miticul
erou mioritic ce-şi exprimă dorinţa să fie însoţit în lumea cea
fără de dor, ele
nedespărţitul
său însoţitor:

„Fluieraş de fag
:\'Iuit zice cu drag;
FI u iera ş el C' os
Mult zice duios;
f'luieraş de soc
Mult zice cu foc!
Vîntul cinci a bate,
Prin el a răzb:ite ...
Ş-oile s-or strînre
Pp minn m-or p!înge
Teopomp, în cea de-a 4fi carte
a Istoriilor sale, scrie că „geţi i
fac soliile lor cu chitarp",
iar
Aristotel ne lasă mărturia mu1icalităţii agatîrşilor,
locuitori
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„tri\vcchi ai
Transilvaniei, carP
cinlă legi!L• spre a le
ţine

„i~1

illI111P„.

Jordanes. descriind expansiunt•a lui Filiµ al Macedoniei pîn<i l;t Odyssus
(Varna), cetal!·
~t{1pînită ele geţi,
reţinPa mirare,1 cuceritorului carp „a
fost
imprPsionat ele µrpoţii
geţilor,
care i-au ieşit în call' cu chitare
şi veşminte albi',
rugind în cîntece µe zeii patriei să '>l' îndure
ci<' ei".
Gi1sim astf Pl dovezi certe eă
m•_1zicii, cîntecului i sp acorda de
către strămoşii noştri un rol de o
importanţă eXcPpţională, ca
me"".Î de pace şi înfrăţire, de îm1.Jl inzi re nu numai a fiarelor, ci
1 i a duşmanilor. Raportul ctintn·
nwzica tracilor şi cea a grt>cilor
<''-le ilustrcit si de milui µol'tului
J'hamiris, considerat de Plutarh
„t1·ac dt> naţie"', care sP ia
la
lntrecere chiar cu muzP!e, fapt
pentru care acestea îl orbesc şi-i
iau darul cintării.
Heraclicll' Ponticul,
marelF
istoric al muzicii antice, precizeazi1 c[1 muzica !Pbană este de
origine tracică la fel ca şi cultul,
muwlor, iar Xenofon amin!Pşte
în Anabasis, în capitolul VI, dP
peanul tracic şi de diferite dansuri ost{1şeşti însoţite ele
cînlece din flaut.
in încPrcărilP lor de µătrun
ciere spre CPL'a ce Romeo Ghircoiuşiu numi·a.
în lucrarea sa,
Contribuţii
Ia istoria
muzicii
românl'>ti, „sursell' comune alP
graiului. şi muzicii", e!'l'Cl'lătorii
români tiu avut un µreţios în~lreptar în Getica lui Vasile Pârvan care a înmănunchiat, între
cl'IP. mai a!Pse mărturii despre
str(1m0",ii noştri, clat1• rdt>ritoarl'
la muzicalitatea lor şi la locul
ocupat dl' artă în gt>nPre. în viaţa lor <,piritual{1.
Anumilp i1westigaţii ak antichităţii ajung !'hiar pînă la
o
confrnntare a lui Zamolxe cu
Orfeu sau cu scitul Abaris, fiul
lui Seutes.
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Hecunoa-;te!·ea de
cătn• greci
a unor ZPi sau eroi can•
erau
şi muzicil'ni şi proveneau
de la
populaţia ce ocupa spaţiul
cartJato-clunărean,
în fruntea căro
ra trebuie amintit însuşi A poli o,
atestă
aceştia

importanţa

acordată

cil'

muzicii tracilor, iar interfere:1ţa culturii populaţiei tracicP şi dacice cu cea a
vechii
Elade aµare un frnomen firPsc
clacă ne gînclim la
schimburi!!'
ele bunuri spirilualP între popoarl'le antice, între care geto-dacii, Cl'a mai puternică
ramurc1
l'l neamului
tracic, ocupau
un
loc
cit' cinste,
fiind creatorii
şi purt<'ilorii unei civilizaţii
putPrnice carP culminează în epoca lui
BurPbista,
creatorul
stalului cpntrali;:at clac, CC' va
dura aproape două secole, pînă
la DPcPbal, cinci Dacia va
fi
cuceritt\ c\P romani.
Estp astăzi cunoscut că organizarea statal;'\ şi militară a dacilor l'ra una clin cele mai redutnbih• clin
perioada respL•ctivă.
Dar, în acl'la~i timp, la curtC'a
lui Burebista sînt amintiţi căr
turari si filosofi care descoperiSl'ră ro~turile muzicii şi ale celorlalte arte în \'iaţa intimă, dar
şi în cea socială a contPmporanilor.
în timpul lui BurPbista şi a
contemporanului şi succesorului
<;ăU, marele preot ~i
viceregl',
DecPneu - aşa cum rPţine Vasile'
Tomescu în lucrarPa sa de doctoral, la Sorbona.
llistoire
dC's
relalions
musicalcs enlrl'
la
France l't Ia Roumanie, tr;iiesc
capilatl's, acei neînfricaţi
Iuptători conduşi ele însuşi
DPc!'n!'l;· carp au fost glorificaţi
~i
imortalizaţi în cînlPc<'le
gPţilor.
Pornind dl' la ideea preluării
cil' eătrl' grPci a unor
tradiţii
muzicale ale tracilor, putem clecluce că înflorirea civilizetţiPi
strămoşilor noştri
precede'
pi'
cca a vechii Elacle şi găsim argumPnte cc susţin
marea vita-

litalP a unor astfrl cil• manifestiiri complexe ..
Sărbf\torile dionisiace,
despre
care ne
relatează
Pomponius
Ml'la,
cel ce aminteşLP de pop:..ilaţia tracicf1 vestită prin
!'VC'nimenlt• artistice (al căror prim
organizator ar fi fusl însu~i Orft·u) şi ele ritualul agrar Carpaia,
dP'>cri„ şi ele XPnofon. excelau
lrin muzicii ~i dans şi puneau
în evidPnţ(1 firea eleschis<i şi
oplimistă a acestor oameni,
clar
„; un aclPnlrat cult al
cinstei
ş'

elemnit{iţii

Continuitatea Plem!'ntelor dacice în spirilualitatect românpase<I a fos sesizată de nPn•uni'iraţi
că a fost sesizată de nenumăraţi
atît
români cit şi străini.
~;;,
amintim pe B.P. Haşdeu
care
scrid în urmă cu un sPcol: ,,Dac·;°\ \·om pune clară în cumpănă
natura prozaica a romanilor şi
geniul poetic al dacilor. va
fi
IL~gitim a conehicle e{1 arlmirabi!Pie noastre „doinP", n1•greşit ca
g,•n, nu ca mall'rie, sunt moşte
oi ite ci<' la aceştia clin urmă. Astfel Cantemir avea dreptate de
a ~ăuta pe „doină" la Daci (Columna lui Traian, IX, 1882).
Lexiconul lui Hesychios, citat
dP Cristian Ghenea în
cartea
sa, Din trecutul culturii muzicali• rom<îneşli, menţionează „Jalniea zic.Huni'', denumită „torrlli", tradus;! „cîntare jalnică cu
flui<·rul
tracilor". Muzicologul
român conchiclP: „Poate că acest
cîntl'c de durere al tracilor, care
a răsunat cîndva şi pe melPagurile noastre să s1• numere printre
strămoşii minunatei doine românesti".
Din rPlatările lui George Bn·azul declucl'm că „Picol.
după
Bolintineanu, n>rbeşte
despre
ciobanilor
pu lc •rea expn·si vă a
nostri ca şi cum ar vorbi
cu
privire
la vra.i:ci muzicii
lui
Orfeu". (Palrium Carmen, p. 15fi15î). Şi marele
muzicolog
româ11 sublinia în altă parte: „Din
acP!e str{ifulgerări cll'
muzică

„

tracă,
pe carr le
descoperim
pînă în zilde noastre în conşti
inţa românească, slrăbătînd veacuri de trunsformări, s-a alcătuit

cu vremea sufletul
muzical al
poporului autenlic, caracterislic,
m{1rlurie vie şi concludentă asuJYd firii, asupra
gl'niului, ,,supra aspiraţilor
noastre'
(Pagini din istoria muzicii româneşti,
voi. 'l, p. 85).
Mai mulţi cerC'l'lători ai
trt>culului artistic al poporului nostru au descoperit prezenţa,
în
diferite momente· clin Evul Mediu,
a unor vechi
obiceiuri ce au
arJarţinul
şi lumii gpto-dacicP.
Este suficient să amintim obiceiul înlîlnit încă în pradica tracilor, Kolavrismos, în care
s-a
identificat jocul Căluşarilor. Astfl'i, în 1572, ciupii relatările lui
N:colaus hthvanfi,
poPtul Bal<l'i'iH Balint. la încoronan•a regdui Rudolf, a elansat
„jocul
păcurăresc"
pentru care
„pal
mam obtinuit, qumm Caesar et Rex
coeteriue Principes non sine voluptatem spectavissent".
(llisloria
Regni llungarial.'
Vienna,
MDCCLVIII, p. :126).
Miron Costin cita pe Topellin
penlru a argumenta originPa dacică a obiceiurilor de înmormînlare: „Muerilr Daţilor
oasele
părinţilor, a ficiorilor, a
bărba
ţilor şi altor rudenie, cu
bocet
nPspu...
nwrg clupă oase,
cu
pllnsuri de mirat şi cuvinte de
jale cuprind oa„ell' şi cu
glas
mare toată viaţa omeniască
o
plîng ScriP Varo în carlea
4
clin \'iata Romanilor cum cPea
rnu"r' cH•·e avefl glas mai bun
de cinta la case, precum acestaş
~i aicea în ţară sr face
pină as1<\zi ~i cu ah\ule".
inv[1ţalul rus. Anatol ele
Demiclof.
ascullosc• prin
salcie
muntene „cinlecP tradiţionale pc•
care urechile dacilor sau romanilor le-au putut auzi în timpul
lui
Decc•b<tl şi al lui Traian"
(Gc•orge Breazul Op. cit. p. 90)
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Marele muzician şi
folclorist
maghiar, născut în
România,
Bela Bontek, cercetător consecvent al
folclorului
românesc,
sesiza că multe din doinele culese de el din Bihor au o origine foarte veche.
Filologul şi poetul Martin 0pitz, autorul
libretului
operei
compozitorului
Heinirch
Schulz, Dafne, lăsa şi f'l mărturie
despre vechile ob:ceiuri dacice,
perpetuate de populaţia pe care
a cunoscut-o în timpul cinci era
profesor al Colegiului academic
din Alba Iulia. Redăm un fragment din poemul său
Zlatna,
tradus în româneşte de George
Coşbuc.

„ln fiece

colibă

cu

paeacoperi'{'i
Un sînge nobil spune că limba
moşten:tă

Şi

aceeaşi, că

<latinele
sint
Păstrate cu credinţă, c-al
vos tru-m brăcăm în t
Şi jocul chiar e martor, c-aveţi
trupină
vechie
Un joc care-n frumuseţe-abia-şi
află pereche.
Acum se face-n horă. acuma
se desparte,
Acum
păşesc cu toţii, ele
mină prinşi, spre o parte,
Acum spre cealaltă; se-nclină,
fac ocol.
Dintr-inşii fiecare e un dexter
capreol ...
întrf' primii etnomuzicologi,
care pun în discuţie
fondul
traco-iliric al muzicii româneşti,
se numără moldoveanul
Tf'odor T. Burada, neobositul cău
tător de valori
spirituale
româneşti, pînă în cele mai îndepăr
tate locuri locuite de
români.
El acordă o
importanţă
deosebită acf'slui
fond
străvechi
oPntru perioada cr·
PrPmerne
formaren poporului
român. La
el găsim, mai ales în articolul
Mirfologhi (bocete), adunate clin
!V!acedonia, primele
consideraţii privitoare la raportul dintre
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azi e tot

folclorul muzical
românesc şi
cel al popoan•lor balcanice.
!1~ lucrarea Muzica în Moldova.
unul
clin
continuatorii
lui
Bi.lrada, Gavriil Galinescu combatf' cu vehemenţl"l teoria,' deveni l[1 la modă în timpul său, clupă care modurile vechi greceşti
ni s-ar fi transmis sub influenta muzicii bizantine, argumentînd
că multe clin
cîntPcele grecilor
,.au fost acluse tocmai ele prin
Dacia Felix ... căci în cîntecele
noastrr vechi moldoveneşti care
se aud prin regiunile cele mai
izolate găsim
reprezentate mo·
durile pe care grecii le prezintfi ca ale lor proprii".
Conform unui Yers
dintr-o
!ucrcre atribuită lui
Plutarh,
poporul admirator al lui ZamolXC' (zeu identificat cu un
sclav
din Ionia, devenit mai apoi învi'ităcel al lui Pitagora ~i înlocui.ncl ca
zeu Pe Sabazius
şi
Gcbf'!eizis) se aduna în nesfirşite hore, care ar fi avut darul
să-l înalţe pe oameni pînă la zei.
Se aminteşte astfel despre dansul
piric.
cla:osul zeului · Jacchos,
d:msul
bachic, numit Sicinius,
duoă cuvîntul tracic ele
origine
indo-puropPană. dNivat din kig
= " si"iri, a sălta (I.J. Rusu
Limba traco-dacilor, 1959, p. 77),
dansul lui Zamolxe. al lui Sitalcas. ZPlll luminii etc.
Cerc„tătorul
amintit
pre!<upune derivarea numelui regPlui
Scorillo, tatăl lui Decebal, din
ruvintnl indo-euronean squer =
=a sări, a sălta (II. Russu
Oo. rit p. 7fil. care nP trimite
tot în domeniul coregrafic. x,,.nofon vorbeşte' d('spre
regele
trac Seutes. care „ascultă pe cf'i
ce dntnu dh cimpoi" şi execu~ă
un dans ostăşesc, sau desnrP luDtiHori i traci văzuţ; în PaflaE?onia, c~re ,,ln sunetele flautului,
chn<;rn1 ru arm Jp P" ei, sărinc]
si mîn11ind rutitele cu
mul~:'i.
î,...clemînarP; la· sfîr<it
un trilc
lovi DP un altul în asa frl îrirît
toti crerură că omul
a
fost
rănit. Acesta se prăbuşi
cu di0

băcic.
strigăt.

Paflagonienii scoaseră un
Cel carP puse mina pe
armele partenerului său ieşi cîntind cîntecul Silaikas, în
timp
ce cîtiva traci îl scoaseră afară
pe ce lălalt ca pe un mort" .Xenofon Anabasis, VI, 1,5-6,
1%!, p. 219).
In acelaşi timp, în muzica traco-dacilor î;;i gă'>eau loc
texte
eroice, cu un vădit caracter patriotic, elogiind faptelP măreţe ale
unor luptători
kgendari pentru apărarea libertăţii şi demnităţii poporului. intre
aceştia
vom reţinP pe Ressos sau Cotys.
A~emeneri cîntcce
ajung
pînă
în secolul VI e.n., cum nP informl'ilză .J ordanes, făcîncl
trecerea
s1Jre cîntecul medieval ce gloriLcă faptele
voievozilor
români în lupta pentru independenţă şi neatirnare.
Dioclor din
Halicarna'>,
în
capitolul XXXIII, 14, al Istoriei
sale. aminteşte Şi dP
cîntecele
tracice care exprimau clezaprobat·ea faţă de actele tiranice şi
s'lmaYolnice alt• unui rege numit
Dyegelis.
Muzica a jucat un rol excPpţio
n.:11 în clezvoltarea teatrului anl:c CP se bucura clP o mare preţui re la
strămoşii noştri.
În
.~01·ijinu1 acestei
afirmaţii, O. L.
Co<,ma
aduce
acroterele
cu
rnnscă tragică
descoperite
pe
teritoriul românesc şi, pentru o
p2rioadă mai tirzit>,
amfiteatrele
de~ti nate unor asemenPa
producti i artistice. Sînt
amintitP
nu 'numni amfiteatrele
pontice
(Tomis, Histria,
Callatis),
clar
si c<'le eh> la SarmizegPlusa, Po~ol issum. (Hronicul muzieii româneşti \'Ol. I, P. :J:l).
Confirmarea multor ştiri
referiloar<' la aclmi1:aţia strămo
,_ilor noştri pentru frumosul muzical m'-o clau clescoppririle arhPologice. Deja în 187:l
Cezar
Bolliac clt>scoperă Ia Islaz, resturi alt> unei trompPtP
dacici'
de argint, despre care ne
dă
detalii în Trompeta
Carpaţilor
0

din 1/12 aprilie al aceluiaşi an.
intre alte instrumente descoperilP pe teritoriul ele azi al Ro·
mânil'i, trebuiP amintite şi mai
multe fluiere ele. os. Dacă
cea
mai mare parlP a acPstor instrunwnle,
confecţionate
din
materiale pnisabile, nu ni s-au
păstrat, ne-au rămas, în schimb,
imaginile lor
pe
diferite monunwnte sau mărturii în diverst'
opere li !prare şi istorice. O astfel de mărturie ne-o oferă mar<'ie pot'l latin exilat la Tomis,
Ovidiu: „Cînlă-ncoifat pe-al său
nai ce-i lipit cu rftşină p[1storu1·•
(Trislia, IV, Elegia XX, 25).
Pe n"muriloarea
Columnă a
lui Traian, intîlnim un bucium
şi
un dragon dacic,
folosite,
clupă cite se crPde, mai
ales,
pentru sPmnale clP luptă.
Xenofon amintpşle în Anabasis (VII, 3) ele cimpoi, salpinx,
omoboea şi de magaclis, instrumenlp răspîndite la mai mulle
popoare antice şi aflate şi în practica muzicală a locuitorilor vechii Tracii.
intri' Mărturiile arheologice
asupra vieţii muzicale pe teritoriul românesc În perioada
comunei primitive şi a sclavagismului, publicalP în Studii de
muzocologie, \'Ol. I (1965), Viorel
Cosma
aminteşte
basorelieful
Cavalerul trac, purtînd o
chitar{1 cu fi coarele în mîn;. stingă
şi clPscopE'rit la Gilău.
basorelieful din MuzPul ele antichită
ti din Bucure~ti,
reprezentîncl
~1n clcmsator înarmat
surprins
într-LIP cl<ms piric. precum "i figurin.•k ele 1"' Callatis.
Docunwnle cpigrafice ne dau
stiri as11pra organi7ării muzica!P
~ r·l'l{1tilor
dobrogene în care
întîlni~
a~ociaţi i
de
imnozi
conrlu~e ele un horostatis (concl ucător cip cor) "i un medahoros
(instrumentist).
UnPle cercetări
rf'cente
înceareă să inw·sligheze
situaţia
muzicală clin perioada ctnogenP
zei poporului român. Tema este
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tentantă,

dar concluziile trebuiesc bine cîntărite
deoarece
în muzică, după cite se
pare,
nu se reeditează
situaţia limbii
române,
muzica
romană
nefiind impusă populaţiei autohtone în mod asemănător cu
limba latină şi
neînlocuind în
acelaşi procent arta
sonoră
a
băştinaşilor, care, astfel, a putut
da dovadă de mai mult conservatorism, transmiţîndu-se, în cele mai frecvente cazuri,
fără
esenţiale modificări.
Aceasta nu
exclude însă
cuprinderea
în
noua limbă muzicală a poporului român a unor elemente specifice romane intrate în
complexul proces ele făurire a unei
spiritualităţi
ce nu se poate îndepărta nici de
sorgintea
ei
geto-dacică, clar nici ele' cea romană. Fenomenul ni se
pare
mai curînd
comparabil cu Cf'l
al firii poporului român, a ci'irui
dorintă de libf'rtate si demnitate
nu n~mai că nu a fos.t f'stompată,
de cuceritorii romani, dar a fost
călită şi pusă în evidenţă, fiind
pregătită pentru marile
încf'rcări şi
confruntări
ale perioadei medievale şi moderne. Poate

tocmai de aceea idealurile
lui
Orfeu ele bine, pace şi fericire,
idealuri
intrate în
conştiinţa
poporului nostru au rămas merPu actuale şi constituie sursa
şi a unor
lucrări muzicale contemporane. Este
suficient
să
amintim cele două lucrări muzical-dramatice ale
compozitorului Gheorghe Dumitrescu: Or
feu si Decebal.
alt Orfeu, al
Român;l'i
moc\ernr, Pe nume Ciprian Porumbescu, îşi va exprima entuziasmul său nrmărginit de a fi
cîntat, în perioada cind poporul
nostru îsi înscria în milenarci-i
istorie u;1 nou cuvînt. Independenţă, Daciei întregi. Şi cintecul
său va îmblînzi istoria
unui popor silnicit să trăiască clesp{!rţit de graniţe artificiale, pentru
că acf'st popor
cîntă şi simte:
„Pe-al nostru steag e scris: Unire!" Strigătul ele bucurie „Am
c!ntat Daciei întregi" nu putea
aparţinP
decît unui
muzician
~; nu unui muzician
oarecare,
ci unuia carP era înrudit, chiar
nenumărate,
şi peste generaţii
cu Orfeu.

Un

ELEMENTE CELTICE (?)
lN CULTURA MUZICALA ROMANEASCA
ROMEO GHIRCOIASIU

Inregis•rînd o amplă răspîndire
europeană, de la Atlantic la Marea Neagră, celţii se numără printre neamurile ce au adus numeroase elemente de cultură în spaţiul carpato-danubian,
păstrate
într-o îndelunga•ă evoluţie pină
la spiritualitatea
românească.
Apărînd în preajma Daciei către
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secolul V î.e-n., ei reprezintă începînd cu secolul III î.e.n. - civilizaţia La Tene, a fierului. ln
evoluţia socială şi culturală
a
daco-geţilor s-a ajuns la o adevă
rată sin~eză daco-celtică, reflectată în cele mai diverse domenii credinţă, norme juridice sau mo-

de viaţă - şi deoîn cultura muzicală.
\
Triburi pastorale şi războinice,
celtii au dat dacilor
trompeta
car~ix, caracteriza•,ă
printr-un
pavilion de forma unui cap de
lup. Elementul animalier al
acestei forme, sugerează o sursă
totemică ancestrală. O altă
„unealtă" militară a
dacilor, denumi•.ă draco, sugerează aceeaşi orieine totemică. E alcătuită, de ase
menea, dintr-un cap animalier, de
lup (?), prelungit cu fişii
ele
pinză sau piele. înfipt în vîrful unei suliţe, draco era purtat de călăreţii ostaşi în timpul
luptei, scoţind în goana cailor
un zgomot şuierător. (Este ceea
ce astăzi am numi
„muzică
concretă"!)- Deci
asemănarea
dintre carnix şi draco priveş~e
sursa totemică a acestora.
a~it forma animalieră, cit
şi
Un alt element comun
tradiţiei traco-daco-gete şi celtice
ar putea fi dansul
„Căluşari
lor". Numi• de către traci Kolavrismos, este în epoca amică
un dans militar, jucat cu săbii
şi scuturi. Calul (Căluşul)
este
elementul totemic lega• de cultul fertilităţii. Prac~icile magice de această natură s-au păs
trat în folclorul românesc prin
tradiţia acestui dans pînă
în
epoca modernă. ln Marea Bri~anie, ţară în care cultura celtică s-a păstrat prin welşi, gali, scoţieni, britani (sau bretoni),
un
dans cu acelaşi caracter
inrale,

concepţii

potrivă

dică

aceeaşi

sursă

totemică:

„Hobby-Horsc", denumire care
în traducere liberă ar însemna
„Căluţul vesel". Cele
două
dansuri, Căluşarul şi Hobbyllorsc, sînt după muzicologia
actuală (Curt Sachs) cele mai
vechi dansuri europene.
De-a lungul întregii sale evoluţii, dansul Căluşarilor reflectă
diverse ipostaze sociale şi culturale, devenind pe rinei
dans
păstoresc, haiducesc, soldăţesc,
fecioresc, etc., cu recuzită adecvată lumii respective: ciomege,

bite, săbii, puşti, securi.
În
multe regiuni central-europene,
dansurile acestea se
numesc
„valahe", fiind adoptate
de
diversele popoare, în
cadrul
unor multiple schimburi interetnice. Transhumanţa explică,
de asemenea, această
cultur<1
central şi est-europeană,
de
mare complexitate etnică,
în
a1 ta muzicală a di verselor zone.
în Marea
Britanie, Hobbyllorsc este denumit şi Morris
Dancc, ceea ce ne face să
ne
gîndim Ia Moresca sau Morisca
iberică menţionată de
Lope
de Vega în lucrarea sa „Maestre de danzar"- Acest fapt ar
putea sugera originea
celtomaură a dansului. Se ştie
că
autorii antici îi semnalează pe
celţi în Spania în con~act
cu
ligurii şi
iberii.
Pe de altă parte, nu putem
să nu mentionăm în
aceeaşi
ordine de idei dansurile rituale
ale bascilor. Bascii, care vorbesc limba euskara, cea mai
veche limbă europeană
originar~. din neolitic,
păstrează
vechi obiceiuri folclorice. Printre acestea Maquildantza, dans
cu bas~oane, care aparţine ciclului ritual al fertilităţii pămîn
tului. Este dansat pînă în zilele noastre la Santander,
de
către
confrerii masculine,
în
acompaniamen';ul exclusiv
al
unei mici tobe, fără nici o linie melodică, doar cu punctarea sonoră a unei scoici
de
Triton.
Fără să putem face legătura
cu cultura celtică, am amintit
aces'; dans, doar pentru a
documenta ipostaza
iberică
a
dansului Morcsea.
De asemenea, se ştie că pe
teritoriul României
grupurile
lingvistice neolitice aparţineau
fie tipului „jafeti';ic" - caucazo-basc - fie celui mediteranean, ilustrînd ambele
etape
preindo-europene. Este un argument ipotetic pen~ru posibila
înrudire, poate prin ascendenţă
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comună
ne~ti şi

dintre dansurile româcele ale
bascilor.
O descriere franceză a unora din aceste dansuri, din secolul al XVI-lea ne informează asupra paşilor,
costumului,
recuzitei e~c. Este cea
transmisă de Arbeau în
„Orchesographie" (1588),
un adevărat
tratat al dansurilor epocii.
ln
analiza pe care o face Cantemir
„c~:Uuşarilor", reîntîlnim
aspectele vestimen~are (masacre,
tra\·esti), unelte recuzită
(ciomege, zurgălăi etc-) asemanatoare cu cele ale dansurilor descrise de Arbeau: „Danse
des
Bouffons et de Matachins"
şi
„Moresca". Prin Matachins epoca înţelegea oameni mascaţi,
travestiţi, executanţi ai
aces~or
dansuri. Arbeau derivă
dansul
din ri~ualul de primăvară
al
saliilor latini şi din Piricul grec
antic.
Este interesant de remarcat că
Arbeau ne transmite şi melodiile
aces~or dansuri dintre care una
se mai păstrează
pînă azi
în
folclorul românesc, ca „Bătuta"
sau „Banu Mărăcine".
O altă
variantă ne-o transmite Colecţia
poloneză a lui Jan din
Lublin
sub denumirea de „Hajduczki".
Pentru ca în secolul XVII Codex
Caioni să ne dea al~e trei melodii legate de
aceste
dansuri:
„Dansul lui Lazar Apar", „Dansul în şase" şi „Choreea".
ln
fine, Fr. J- Sulzer la Iî82
ne
transmite melodia unui „Căluşar'.
împreună cu descrierea
amplă a
jocului, precum şi un „Dans mocănesc sau
soldăţesc" · (Mokaneschti ader Kataneschti"),
cu
aceeaşi semnificaţie.

O altă descriere de epocă ne
vine din Belgia secolului XVI
(1549). La Gand, la curtea reginei Maria a Ungariei, unde acti\•ase Nicolaus Olahus, s-a organiza~ o serbare în cinstea primirii unor oaspeţi de
lmarcă:
Carol Cvintul şi suita sa. în cadrul festivităţilor oaspeţilor Ie-a
fost oferită a adevărată panto-
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mimă

înfăţişînd lup~a dintre ţu
şi sarazini, aceştia din urmă travestiţi şi machiaţi
pentru
autenticitatea spec~acolului. Totul s-a desfăşurat după modelul
dansului cu săbii ce va fi des-

ropeni

scris de Arbeau ca dans al bufonilor. Epoca ne transmite şi o
pic~ură, care înfăţişează atît
pe
dansatori, cit şi pe oaspeţii prezenţi la serbare. Actorii erau desigur soldaţi ai curţii, poate ardeleni români sau maghiari în a
căror tradiţii aceste dansuri
erau adînc înrădăcinate.
Un ultim documen~ pe care îl
me"nţionăm în contextul
culturii
celtice şi a celei
daco-romane
este legat de tema realizării unei
opere prin sacdficii umane. E o
temă consemnată în
cele mai
vechi texte literare ale insulelor
britanice. Este vorba de legenda
lui Voltigcrn căpe~enie a Britonilor din Ţara Galilor. Tema este
următoarea: „Voltigern se găseş
te în munţi greu accesibili
şi
stîncoşi ai Eryri-ului (Snowdon)
din Ţara Galilor, unde porunceşte
să i se ridice un turn de apărare
pu~ernic . . . Zadarnică se
dovedeşte truda meşterilor: tot
ce
clădeau ziua se prăbuşea noaptea . . . magii adunaţi la sfat cer
să se jertfească un ~înăr fără tată, deoarece numai sîngele
acestuia n1 putea opri prăbuşirea turnului în timpul nopţii".
Această temă a
cunoscu~
o
foarte largă răspîndire, sub diferite \·ariante în scrierile britanice, germanice sau slave. Analogia ei cu legenda Meşterul Manole este eviden~ă. Economia acestui eseu depăşeşte aria unei analize de literatură comparată.
Vom reţine în schimb faptul că
toa•.e aceste legende au constituit repertoriul castei druizilor,
care, laicizînclu-se,
au
devenit
ceata filizilor şi mai tîrziu
a
har.zilor. Prin baladele lor, creaţii epice cu •emă mai cu seamă
istorică, ei au perpetuat
această
literatură populară
de veche origine. Baladele barzilor irlan-

rior fie printr-o terţă minoră, fie
pri n tr-o cvar•ă burdonică: La do - re mi, sau Sol - do re - mi. Aceste aspecte structurale ne conduc înspre importante consideratiun i. 1. In folclorul
românesc tricordia majoră
es•e
proprie u n ui a numit tip ele recitativ melodic, caracteristic multor balade. Es':e cel în care melodia începe pe treapta I-a, do,
urcă pînă Ia mi, care va deveni
aşa numita coardă de recitare. Iată două fragmente care ilustrează
aces~ fenomen, dintre care
cel
de-al doilea prezintă cvarta burdon ică ce iniţiază melodia:

dezi ne conduc înspre aspecte de
limbaj muzical al cărui studiu aduce noi lumini în proble m a elemen~elor
celtice din
cultura
muzicală românească.
Literatura de specialitate arată că
cele
mai vechi stadii ale muzicii celtice se păstrează în insulele Hebride. AlăLuri de pentatonia anhemitonică proprie muzicii
celtice, în general, în unele insule
ale acestei zone sint
cultivate
vechi cîntece epice ossian ice de
un limbaj m ai vechi decît pen•onia.
Sistemul lor pre-pentatoni c este caracterizat printr-o •ricordie majoră a mplificată infe-
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Cit priveşte amplificarea tricordiei cu o terţă minoră inferioară, aceasta poate fi întîlnită în

folclorul nostru ca finală eolică,
sau frigică. ln exemplul nostru,
finala este glisată:
cf. 10, p. l 63

2. Suprapunerea
celor două
structuri cel~ice de tip pre-pentatonic ne conduce înspre o altă
structură cunoscu';ă sub denumirea de gamă scoţiană. Astfel re-zultatul
suprapunerii structuri-

lor proprii baladelor din Hebride = SOL - LA - · do - re
- mi, va deveni gama scoţiană
prin adăugarea unui ';an inferior:
Fa - Sol - LA - do - re
mi. E o structură alcătuită clin
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rlouă

tri cordii (maj ore) separate
printr-o <;er ţă minoră. Ea a fost
identifi ca tă de Tr. Mîrza în fol-

clorul bihorean ca un vestigiu
arh a ic în această bogată
zonă.
I a •ă un exem plu:
I
cf. 10, p .1 63.

ti-n

~

-

IG

fllefEf. r 1[{6 F~~@Qj
To-ai ------- l:.i - ul - - _..,.. _ c •- te. na-Ic. '
Etnomuzi cologul T . Mîrza exgeneza gamei scoţiene în
folclorul bihorea n prin dou ă posibile procese:
a ) amplificarea
prin două elemente constitutive
a tetrato n ici: FA - SOL - do
- re şi
b) a mplificarea cu
un element con stituitv a pe ntatonici a nh e mi~oni c e : FA - SOL L A - do - r e. Rezultă că în acest eseu am adoptat u n alt proces, înrudit cu cel a nterior. Considerîn d într-ad e văr că ţo a te elementele celor două form e de
pre-penta toni c din H e bride sînt
elemente con stitu:i ve pentru
o
p entatonic SOL - L A do - r e
- mi, am dedus gen eza ga m ei
scoţiene din (ceea ce ar fi a l "'.:rei1ea procedeu);
c) a mplifica r ea
cu un ele me nt constitutiv a acestuia din urmă pentatonii. Ne
intemeiem ipo:eza no a stră pe atestarea
categ ori că a pentatoplică
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n ici a nhemitonice în lumea celti..:ă. Menţionăm că denumirea de
gamă sc oţiană es~e preluată
din
muzi cologia occidentală, (cf. P .
Barba ud).
Se poa te re marca faptul că toate exemplele date prez intă tricordi a cu funcţia reci :a tivă a
terţe i a 3-a. Este un idiom de
o
m are ră spîndire . Prezent în bala dele barzi lor irlandezi, ca ş i în
balad ele româ n eşti, fe nomenu l e
a testat într-o lume s:răveche ce
cuprinde mu zica ebra i că , biza ntin ă, gregori a n ă, ca ş i numeroase
culturi folclor ice .
Acest ultim aspec: n e permite
să tragem
un ele posibile concluzii . A nume, trecînd î n revistă
aspectele m e nţ io n ate, putem deduce că elemen•ele celtice în cultura românească pot fi grupa te
în cîteva ca tegorii distincte:
1.

Fenomene de o certă
origine
ceEică, ca de
pildă
trompeta
Carnix. 2. Fenomene pe care descendenţii traco-daco-geţilor şi
ai
celţilor le păstrează într-o modalitate mai autentică
decit al~e
popoare. E cazul dansurilor Că-

luşarii şi Hobbi-Horse. 3. Fenomene de o mare răspîndire paneuropeană atestate
în mod paralel în cul~ura românească
şi
cea celtică. Meşterul Manole e
un atare caz. I
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STRAT ŞI SUBSTRAT MITOLOGIC
Ion Ghinoiu

Căluşarii este un
spectaculos
dans cultic ~ud-est european care
a conservat simboluri şi practici
rituale atribuite de arheologie şi
istoria religiilor complexului spiritual indoeuropean. Deşi a fost
atestat
pe întreg spaţiul
locuit de români, la sfîrşilul se-

colului al XIX-iea dan~ul mai
era performat în Oltenia. Muntenia de vest. Dobrogea, Banat,
sudul şi centrul Transilvaniei. I
Din analiza etnologică a calcndarului popular rezultă că, sub
jocul
influenţa
creştinismului,
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Căluşari a fost mutat din preajma echinocţiului de primăvară,
unde forma împreună cu Caii lui
Sîntoader un amplu scenariu ritual de înnoire a anului, în preajma solstiţiului de vară, la Rusalii. Prin despărţirea şi distanţarea in timp a celor două săr
bători cabaline (Caii lui Sintoader la intrarea in postul Paşte
lui şi Căluşarii la ieşirea din ciclul pascal), biserica a reuşit să
dezorganizeze ceremonialul pă
gin incompatibil cu noua dogmă, in special cu
sărbătoarea
centrală a calendarului
festiv
creştin, Paştele.
Suprapunerea
Rusaliilor (Ielelor), reprezentări
mitice feminine care dansau numai noaptea, cu Căluşarii, reprezentări mitice masculine
care
dansau numai la lumina 7ilei. a
fost sursa principală a confuziilor şi interpretărilor
fanteziste
din literatura de specialitate. De
altfel, aceste sărbători au
vechime, origine şi funcţii diferite:
Husaliile sint sărbătoarea
romană a Rozelor celebrată
in
luna mai,
dedicată
spiritelor
morţilor, in timp ce Căluşarii sint
sărbătoarea tracică celebrat[! la
Anul Nou, dedicată înnoirii anuale a timpului. Data comună
de sărbătorire a generat, fireşte,
un anumit sincrezism religios.
Cercetătorii interesati
de Yirtuţiile coregrafice senzaţionale
ale căluşarilor, de relaţiile de
confruntare dintre Iele (Rusalii)
şi Căluşari, dintre cultul cabalin şi cultul morţilor, nu nu sesizat elementul preistoric al scene1riului de renovare a timpului,
sacrificiul ritual. în
societătile
primiti,·e schimbarea anului · eC'hivala cu moartea si rPna~tere:i
timpului şi a zeităţii adorate. O
dată pe an, la sărbătoarea Anului Nou. trebuia deci sacrificat
substituitul zeului suprem:
un
om (conducător, ostaş,
fecioară,
de obicei o persoană aleasf1 la
sorţ), unanima! (cal. taur,
ţap,
pasăre etc.) sau o efigie a acestuia (păpuşă, mască, steag). Ori-
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cit de curios ni s-ar părea, ceata
de căluşari sau numai unul din
membrii cetei (vătaf, mut, călu
şar) sau efigia lor
(Ciocul Călu
şului, Steagul) jucau rolul condamnaţilor la moarte. Aproape fă
ră excepţie, dansul căluşarilor se
încheia printr-un ceremonial ezoteric cînd se îngropa,
uneori
cu mare jale. Căluşul
(Steagul
sau Ciocul Căluşului). Este semnificativ faptul că lnmormîntarea Căluşului se desfăşoară într-o zi de marţi, numită Marţea
Ciocului, deci într-una din cele
două zile ale săptămînii dedicate
morţilor

(simbăta

şi

marţea).

Dintre zeităţile zoomorfe c<1re
apar in ceremonialul Căluşului,
cel mai bine evidenţiat este calul. Substratul cabalin al dansului este sprijinit de numele siiu
(„călucean" în Moldova şi Banat,
„căluţ'" in Banat şi Transilvania,
„căluş" şi „căluşar" in Oltenia,
Muntenia şi Dobrogea), de purtatul pintenilor de către membrii
cetei de căluşari, de scena „bă
tutul la tălpi", care seamănă cu
potcovitul cailor, de figurile coregrafice care
imită
tropăitul
cailor, ele alternanţa, uneori,
a
strigăturilor specifice
dansului
căluşarilor cu nechezatul cailor
etc., etc. Intenţia vădită a călu
şarilor este ca prin port,
gest,
dans, strigătură să semene şi chiar
să se contopească cu o herghe1ie. Uneori, vătaful, conducf1torul cetei. poartă şi gîrbaci. lni::roparea Căluşului Ia măguri (movile) care sînt, de multe ori, tumuli funerari, caracterul război
nic al dnnsului (sabia sau arcul
cu săgeţi purtat de mut şi, un<'ori, de vătaf. beţele căluşarilor,
mişcările coregrafice şi
scenele
războinice etc.), purtatul phalu·
sului de mut, scenele virile
~i
alte elemente vin, de asemen<'.'.\,
fn sprijinul ipotezei originii indoeuropene a căluşului românesc.
ln concluzie, Căluşarii este un
dans solar şi războinic, specific
comunităţilor
patriliniare, exl·cutat la cea mai importantă săr-

bătoare
calendaristică,
Anul
Nou. cu care prilej murea
şi
renăstea simbolic zeul cabalin.
Căiuşul păstrează însă amintirea unor zeităţi cu mult mai
vechi, probabil neolitice: Ciocul
Căluşului executat dintr-un lemn
cioplit şi îmbrăcat în pit'le de
iepure seamănă, uneori, cu
un
cap de cal, alteori, cu un gît şi
cioc de pasăre de baltă; legarea
şi cle'>facerea căluşului pe malul
apelor, uneori, chiar în apă, adică în mediul
(reşedinţa)
unui
presupus zeu acvatic: executarea
dansului ritual „Raţa" de unele
cete de căluşari; abundenţa unor 5trăvechi rituri de fertilitate,

;Jrecum mimarea actului sexual
deasupra groapei unde se
înmormînta Căluşul (Steagul sau
Ciocul Căluşului); apariţia în unele cete de căluşari din Dolj şi
Gorj a femeilor, numite crăiţe şi
altele. De la Căluşul şi SintoaJerul românesc la Cavalerul Trac
şi de aici în preistorie este
un
drum multimilenar care poate fi
străbătut numai cu ajutorul multor călăuze: arheologi, etnologi,
lingvişti, antropologi.
Ipotezele
etnologice exprimate mai sus vor
fi susţinute,
în
comunicarea
ştiinţifică, de un bogat şi inedit
material de teren, strict localizat
(judeţ, sat, ceată de căluşari).

ELEMENTE DE CULT SOLAR
IN CONŢINUTUL SARBATORII ANULUI NOU REFLEX AL MOŞTENIRII FONDULUI DACO-ROMAN

Germina Comanici

Rădăcinile noastre
relevă existenta unui

spirituale
cult solar
în ambele componente ale procesului de etnogeneză: fondul autohton dacic şi cel latin. Popor
stabil, cu profil agro-pastoral,
dacii au elaborat forme evoluate
de cult solar. ln privinţa religiei
geto-dacilor, istoricii au
expus
puncte de vedere convergente în
afirmarea cultului solar, fie în
structura monoteist{)
uraniansolan\, fie în cea politeistă
cu
prezenţa unui zeu al soarelui, unul al focului şi o divinitate olTotitoare a vetrei.
!
Do\'ezi de ordin arheologic
pc care seleeti\· le vom enunţa
în comunicare - susţin cu proba incontestabilă a faptult1i material,
exi.5tenţa unui cult
urano-solar la daci. în cultul !llltohton s-a împletit - venit din

lumea
romană cultul
lui
Mithra, care se
universalizase
printr-o extensie teritorială şi
o aderenţă spirituală largă.
Dovada
dimensiunii
acestei
străvechi forme de religie capătă
în spaţiul cultural românesc sensuri multiforme, deosebit de revelatoare în conţinutul sărbăto
rii Crăciunului şi a întregului
ciclu sărbătoresc al Anului Nou,
în plină lume modernă materialul etnografic şi folcloric românesc probînd - după
cum
vom demonstra în comunicarea
noastră aceasta.
O componentă amplă a analizei noastre o constituie corelarea
cultului solar cu simbolismul focului de la nivelul
'credinţelor,
actelor rituale, pînă la structura
obiceiurilor. Dintre principalele
forme care s-au modelat la nivel
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cultural atestind functia solară
a sărbătorii Crăciunului am ·prezentat: aprinderea butucului de
Crăciun, scormonitul piţărăilor în
vatră , aprinderea focurilor
rituale în vatra sau hotarul satului.
O altă componentă relevantă a
cultului solar în continutul săr
bătorii Crăciunului Şi
Anului
Nou o constituie prezenţa
elementelor simbolice: cercul, roata atît în formele de modelare a
aluatului de la colăceii pentru
copii la colacii mari, festivi, pînă
la actele rituale cu această traiectorie. Cercul este forma cea
mai perfectă, delimitind un spaţiu al armoniei şi
echlibrului,
care marchează o altă stare calitativă. Această mişcare
simbolică apare în scenariul
colindatului în mai multe secvenţe:
înconjurarea mesei cu daruri, în-

conjurarea casei şi grădinii.
Dar descifrarea semiotică
a
cultului solar apare nu numai la
nivelul actului, ci şi al textului
literar care ipostaziază
acelaşi
moci de gîndire, propriu colectivităţii folclorice.
Soarele nu apare în colindă umanizat, antropomorfizat, precum în legende, basme sau balade,
ci sanctificat.
Cele două
simboluri solare, globul şi raza,
c1par de asemenea evocate în colindă aşa cum vom exemplifica
prin cîteva texte.
Comunicarea noastră vine
să
susţină semnificaţia deosebită
a
documentului etnografic, menit a
proba cu forţa incontestabilă a
faptului viu şi dinamic străvechi
forme de cultură, perpetuate pînă în contemporaneitate.

CONTRIBUŢII LA DECRIPTAREA
UNOR RITURI FUNERARE DE SUBSTRAT

Maria Duman

Despre str{1moşi noştri, Strabon a scris că „rîvna pentru cele di\·ine le-a fost preocuparea
de căpetenie", ceea ce justifică
pe deplin îndirjirea cu care aceştia şi-au apărat credinţa, în
mod deosebit tăranii - a căror
denumire „pag~1s" a determinat
noţiunea de „păgîn". Acceptînd
- în final - noua credinţă, dacii au păstrat şi practicat în paralel şi vechile lor ritualuri, mai
cu seamă în domeniul atît
de
important al ceremonialului funerar axat pe incinerare. Ca adoratori ai Soarelui, socoteau că
nu pot ajunge în cer, la Zalmoxis, decît prin arderea trupului
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duµă moarte, ceea ce Uicea
ca
sufletul, eliberat astfel de încă
tuşarea corpului devenit inutil,
să se înalţe la zeul suprem. Deoarece „pi"igînismul" era în totală contradicţie cu dogmele creş
tine, oficierea
acestor rituri a
fost posibilă doar pe calea criptării lor prin simbolizări ale elementelor esenţiale, asigurînduli-se în acest fel şi conservarea
de-a lungul timpului.
La rîndul său, creştinismul a
adus şi o serie de obiceiuri funerare străine de dogmele sale,
primite prin
„contaminarea" cu
alte culte, şi adoptate în stadiul
de simbol.

Dintre acestea, menţionăm antropofagia funerară, pe care am
putea-o socoti drept o încercare
de a recupera pţin transfer viaţa
~i întreaga fiinţă a celui mort,
un fel de ştafetă intre generaţii
le aceleiaşi familii, la acest ritual participînd doar rudele apropiate ale mortului. in afară
de elementele menţionate
de
Romulus Vulcănescu în „Mitologie română" (pag. 193-194), adaug: Credinţa că mortul îşi putea continua existenţa doar prin
integrarea intimă în „sinul" familiei, fcicea din ritualul ospăţu
lui funerar o datorie sfîntă pentru urmaşi. Mai folosim şi astăzi
- evident„ cu altă valoare de
inţeles expresiile: „mînca-tear mama" (sau altă rudă apropiată) la adresa celor dragi,
pe
cînd - pe oameni care dovedesc
r:Iut<ite în comportament, „nu-i
putem înghiţi", deci nu le
acordăm această favoare rezervată
doar celor care merită să trăias
C<i mai departe prin noi.
t.;n alt obicei cu originea extrem de îndepărtată este aruncarea unui pumn de ţărînă sau a
unui bulgf1re de pămînt peste sicriul unui prieten, în
groapă.
p,-15trarea lui este o mărturie în
plus a sfinţeniei cu care
erau
respectate toate tradiţiile
funerare p;itnmse în credinţa onmenilor din popor. Obiceiul s-a
niiscut din practicarea, în antichitate, a înălţării unui turnul
deasupra mormîntului, la
·icarc
c:ontri buiau cu o piatră sau
o
mină de pămînt
doar amicii celui mort, înălţimea tumulului dovedind mulţimea prietenilor. Pe
aceleaşi considerente.
răufăcăto
rii erau lăsaţi fără mormint pentru a se arăta unanima desolidarizare de faptele acestora şi implicit - ruperea
legăturilor
de prit>tenie.
Pentru a reveni la vechea şi
adevărata
credinţă
a dacilor,
spre a putea evidenţia continuitatea în timp a unor
ritualuri
străvechi, trebuie să menţionăm
relatările lui Herodot din care

aflăm că tracii „ţin mortul
la
vedere trei zile şi, după ce jertfesc animale de tot soiul, benchetuiesc, jelindu-l mai intii; apoi îl
înmormîntează
arzîndu-1 sau,
în alt chip, îngropîndu-1 în pă
mînt". în ceea ce-i priveşte pe
daci, cercetările arheologice au
stabilit că ritul funerar predominant a fost cel al
incineraţiei,
prezent pînă tirziu, în
perioada
migraţiilor.
După cum

am constatat, multe
din practicile religioase ale dacilor Ie aflăm - la
adăpostul
simbolurilor - incluse în rînduielile bisericii creştine,
aşa
cum este de altfel şi cazul ritului incinerării la care nu au
renunţat niciodată şi pe care
îl
folosim şi noi în prezent. Factorul hotăritor care l-a generat a
fost cultul solar, regăsit astăzi şi
în: aşezarea icoanelor spre partea de unde răsare Soarele, închinarea tăranilor la Soare cînd
acesta răsare, precum şi faptul
că îl numesc „Sfintul Soare".
Ritul incinerării, prezent
la
toate ceremoniile funerare
ale
daco-romanilor creştini - de la
care l-am preluat şi noi - era
simbolizat de arderea unei luminări numită „toiagul mortului',
fără de care acesta nu putea ajunge în ceruri. Toiagul este
o
luminare „învirtită'' care trebuie
să aibă exact lungimea mortului
şi se aşează, cu un capăt aprins,
într-o strachină de pieptul
acestuia. Toiagul mortului simbolizează trupul său, iar
prin
arderea obligatorie înainte
de
înmormintare, incinerarea din ritul străvechi. Mai mult, ţăranii
aprind în Vinerea Mare - cind
se comemorează moartea lui Isus
- un toiag numit „vîrtelniţă".
Din cartea „Geto-dacii în istoria militară a lumii antice" de
Al. Vulpe şi M. Zahariade (pag.
RO), reţinem: „ritul de
înmormintare al numeroasei populaţii
geto-dacice (.... ) este practic necunoscut ( ... ). Trebuie presupus
că (.... ) ar fi practicat un rit
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care nu lasă urme vizibile". Pornind de la această constatare, avansăm două ipoteze:
I. - Posibilitatea existenţei obiceiului
deshumării Oa
români şi astăzi mortul se dezgroapă la şapte ani) şi depunerea osemintelor într-o groapă ccmună,
procedeu aflat din vechime la
multe popoare. Ca exemplu, redăm din cartea
„Omul preistoric" de John Lubbek (1901, p.
251): „Am putea în aceeaşi vreme să cităm „puţurile de oase"
descrise de d. Sauier. „Unul din
aceste puţuri ( ... ) cuprindea oasele
a vreo mie de indivizi"
( ... ). Descrierea făcută de mai
multi autori vechi a „Sărbători
lor solemne a morţilor" explică
de ajuns acele grămădiri de oase.
Se pare că, la fiecare opt
sau
zece ani, indienii aveau obiceiul
a se întruni la un loc de mai
înainte hotărît; îşi
tlezgropau
morţii, adunau oasele şi le
închideau într-o
groapă
comună . . . ".
Menţionez că la mă
năstirile noastre morţii se deshumează la şapte ani, iar
oasele
se depun într-o
„gropniţă" comună.

2. - Cea de a doua ipoteză presupune încorporarea cenuşei, rezultate din incinerare, în compoziţia
pastei din care se făcea
urna funerară. ln sprijinul acestei premise amintim şi zicala „a
ajuns oale şi ulcele" în care nu
este vorba de includerea intim-
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plătoare a resturilor păminteşti
morţilor in lutul din care se
făceau vasele respective,
cimiti-

ale

rele fiind inaccesibile - ca locuri sfinte sau necurate, în raport de concepţia fiecărui popor
despre morţi. Am convingerea
că expresia se referă la o tehnică rituală aparte, în aceste va>e care imitau trupul celui
decedat - se
depunea
apoi
mîncare sau se ardeau mirodenii.
Este demn de remarcat un fragment dintr-o străveche rugăciune
c1flată în Pomelnicul
mănăstirii
Bistriţa Olteană (Rev. Mitropolia
Olteniei nr. 5-6/1966, pag. 482),
..:are a reuşit să ajungă pînă la
noi chiar dacă, în conţinut, este
neortodoxă: „Pomeneşte Doamne
sufletele celor ce zac în ~·ase de
lut ale părinţilor şi fraţilor noş
tri" ( ... ) din care rezultă
că
în anumite vase păstrate din generaţie în generaţie, zac cei pentru care avem datoria să ne rugăm.

Această ipoteză ne îndreptiiţeş
te să nădăjduim că cei ce i-au
ramas credincioşi lui
Decebal,
1-au slobozit sufletul către Zalmoxis prin incinerare, iar cenu·~a au
frămîntat-o cu
pămînt.
închipuind din acesta o cărămidă
pentru temelia unui sanctuar, şi
un vas de cult. Pe ele, apoi, au
dat meşterului olar - neştiuitor
în ale scrisului
să
oună
literele care vor putea miit:turisi peste vreme sfinţenia lutului
din care au fost alcătuite.

CINGATORILE, PIESE DE PORT POPULAR,
MOŞTENIRI MULTIMILENARE

Emilia Pavel
Cingătorile fac parte din c'.mr
ponenţa costumului popular ro-

mânesc. Aceste piese de port sint
atestate încă din neolitic, după
eum susţine arheologul
Eugen
Comşa: „Pe o piesă
din faza ele
tranziţie
dl''>Coperită la
Ipoteşti, este redată cu toată
clarit.Hea a fo;ie de ţe<,alură
de
circa 0,15 cm. lăţime şi peste 1
m lungime,
ornamentată
cu
citeva dun~i longitudtnale paralele.
Bărbatu'
isi
înfrisura
mijlocul cu ea, i1; d~ip de brîu,
iar
Pxtremituţile
erau lă~atL·
liber în L1ţ{1 ..,i în spate." (Cugen Com~a.
~eoliticul pc teritoriul
României:
Consideraţii,
Ecll~ura Academ;Pi R S H., Bucure.~ti,
l!l8i", jJ. 102). Aeda·:;i auto1· susţinP existenţa
brîului,
în ;1cPa epocă ':;i în portul fe1m·iese: „Pe o fi~urină feminină
s'.' o!>!>ervă un fel de
briu lat
r. ·11amentat cu două linii oriz:.rn tale" (Ibidem, p, 123).
Cin~;itorile
'>Înt ate<;tate
în
l''.JDCa
bronzului
pe o.,tiltuete!l'
frrni;1im' din cultura Gîrla Mare - Cima. ca fiind importante el0mente dP podoabă ce fă
ce:t'..1 parte din componenţa costumului popular
femeiesc din
ace[ timp (Vladimir Dumitrescu. /\rta preistorică
în Românp, Bucurc~ti, Ed.
l\lericliane,
rn~ 4,

p. :i-11Ji.

Cingătoare" de
Gu~te1·iţa
lîn<Hi

bronz de
la
Sibiu,
aparţi
nind unei femei. este' ~i ca un
c!~cument can• confirm{1
contiriuit:1tea a(·e-;tei
pif'se dP port.
F:.,t·.· der:oralii cu linii punctate,
c<trr' rectau motivul micenian al
scutului elipsoidal, scobit pe
<1mLell' laturi, a:ternînd cu serii ,:~ roţi „sobre" cu pa~ru spi-

te, iar în mijloc cu roata cu
~ase spiţe, cu zigzaguri şi spira!t-.
Prima epocă a fierului, norcladriatică,
in<.1ugurează la
noi,
îneă dP la începutul
bronzului
IV, raporturi intime cu lume;i
sud ului, Italia ele o p:.1rte şi
GrPcia de alta
(Vasile Pârvan,
Dacia, Ed. ştiinţifică, Bueureşti,
l!J67, p. 42).

Studii l'tnografice,
inlreprini;e asupra culturii iliro-trace, conî.irmJ. prezenţa cingătorilor în
portul ilirilor şi al dacilor (Flon-a Bobu Flroescu, Manumentul
de
la
Adamclisi,
Bucurt'şti.
1 !l3!J, p. -1-1-1). Briul este atestat ~i
în secolul I i.e.n., pe figurinele
feminine descoperite în cetatea
geto-dacică
de la
Popeşti-No
vaci, Giurgiu, de Maria Com~a. Este vorb<l de un0Je
dan~uri
rituale, care făceau part1•
din cultele agrare>, care avPau
Joc în preajma secerişului, cinel
griul se afla în pîrgă şi la care
participau
numai
femei:
La briu, toate trei (femei) poartă o cin1iătoa1·c" (Maria Com-:;a,
Repreze~.tări dP dansuri
ritualp
g!'\ice din secolul I, î.e.n.; în
THRACO-DA.CICA, Tomu\ VIII
- 1-2 HJRi"
Ed.
Ac<idemiei
R.S.R;
rn:Ji.
Cin.~ălorile au fost
pietate PP
frescele măniistirilor medievaIP, ca de exemplu la Vnroneţ, odată
cu frumosul port
popular molclovenesr.
Din punct ele vedre morfologic, ace>sk pie<.e de port, se pot
iirupa în cingători dt' lină, denumite bl'Îie şi bîrneţe şi cingă
tori de· piele, curelt• şi chimire.

fl.
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Sub aspPct decorativ, ele se
împart în:
cingători cu ornamente simple, sau chiar neornamentate, folosite în zilele de
lucru si cingtitori decorate artistic pentru sărbători. Diversitatea de moti\·e reie-:;ea din tehnicile de lucru,
decorul fiind
susţinut
'ii de o cromatică auecvată.

Ornamentele simple pe birvrîstele din urzearealizate Ia ţesut
în alte variante, apar pe cing[1torile din întreaga
pră,
ph•dind pentru unitatea etnie<"i
a
poporului nostru.
Motivele din nevedl';Jiă ,,în
mozoare" sau „ozoare··, ţesute în
4 iţe, „brădule'ite" sau în „roate"
(romburi),
răspîndite
în
Moldova, pot fi întîlnite >;>i în
alte
pro,·incii ale ţării,
fiind
denumite motive naţionale.
Nedeveala în 5 iţe, care decora cingătorile din sudul Moldovei Vrancea, Pra
folosită şi în
Clisura Dunării. ' Brîul ro!ju din Moldova extracarpatic:'i există si în sate[p olteneşti, din
jurul
Mehl'dinţilor.
aşa după cum
cureaua de piele cu ţintC' „sfa'iia", din Pipirig
- Neamţ sau din Vrancea, apare în altă variantă în zona
neţe, liniilP,
lă sau
cele

PădurPnilor

Cureaua

denumită

îngustă

„baiţ"'.

din piele simplă,
fflră rozetl' care se
purta
de către bi1rbaţi cleasupr;1 briului s-a intîlnit în l'vLmt1•11ia 'ii
Oltenia în compon<„'nta
costumului popular.
Curelde
clin
piele bătutl' cu rozete erau Iun'~i
de dte 4-5 metri şi late ele
5-6 cm. Ele sl' purt<1u deasupra bdului ro'iu. Cele mii dc>osebite er;1u în Podi)U!
Centrnl
Moldovene~c Zona la'ii. :c\Ientionăm satul
MuntPnii de su~
~ Vaslui, indus in
ac 0 astă 7""
nă. Cingătorile de piele
erau
folosite
numai de către
bi1r·
baţi, pe cind cde
din lină, de
bărbaţi )i femei.
Chimirele (curele late) a\"l'HU
cunoscu0 largă utilizare fiind
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tP în multe regiuni din ţară, c:1
de exemplu în Tran~ilvania, Valea .Jiului, Oltenia. Chimirele
se procurau din ora-:;e, însă se
confecţionau
-:;i în satL' de că
trf' me-:;te~ugari. In zona Rădă
uţi,
chimiru( ţflr<ines('
Sl' f<iCea din „toval" (piele Lăbi1citi1).
F.rau ornamPntate cu diferite motive „naţionale" obţinute prin
presare, cu instrumente de m('taJ speciale,
<'a ele
exemplu
,,ghiocelul„.
În afară de ornamente, chimirele av1•au cap<1c
fixat lingă c<itărămi în dreapta, în cc1rro• se păstrau banii. C'.limirP!e 1•ra:..i late de circa :10 cm.
-:;i se încheiau cu 2-3--t căt[!riimi.
Cea mai frumoas{i dl'~ci·iere a
acestei piese
pe port
ne-a
rămas de la Dimitrie Dan: „Mijlocul
~i-I
înc-ing bărbaţii
in
curele late roşii sau albe, cumpărate din
oraş,
sau cu brîie din Iînl•ţuri ţe~ute în casă „
(Corn. Straja şi locuitorii ci, Cernău\i, 18D7, µ. 35)
Brîul se folosea şi in scopuri
magice, frtele
avînd
creclin·
ta că brîul le va ajuta să-şi
,·iseze ursitul"': „Hrîu, briu,,;orul meu, arată-mi
pe
ursitul
meu,/ Care-i dat de DurnnPzeu,
/ln ,-i~ să-I visez,/. \i<'Ve<! . să-I
v<'1z„ (Tudor Pamfil<>, Sărb<ltori
le la români, studiu etnografic,
Bucure')ti, 1!1H, p. 31).
!n z~m't Ia-:;i brîul b{1rbătesc
cu ornamentP longitudinale realizate la urzit, denumite ,.ci'.1bucP", in culorile
nea.L(:·1i si
galbenă
erau mai vechi dPcit
briiele
rosii. ln
colin2l2 Tuto\'ei,
ciub'Jcek
~e nume :u
„Ul';;ii". Pestp
\Jriul
rc>u
s2
purtai:
birnf'h:· ;i\ese.
B:·iu!
m-:;u cu alesăti.iri apa;-ţin<' C'""·
atorilor populari din zona !a~i.
,\Jcsăturile se făceau
la un c·:păt, pe o dist11nţă de
m.
O
importanţii drosebitii r>
jJ!"~zi'."ită motivele ornamentale,
la
care predominii roml..Jurli~ de-

J"iyatP din

7igzaguri,
motive
întîlnite
şi pe ceramica din cultura Tripolie (Sovidsk'1ia arheologia, nr. 2, ~10~C"o\·a, H.Jt;5, p.
20),
Cucuteni
(Mircea Petn·scu - Dîmbovi\a,
Cucuk.ni,
Bucure~ti, 1966,
p.
28), pe ceramica
dacică
(Silvia Teodor, Contribuţii la
cunoasterea
ce1·amicii din
sec.
111...:..11, î.e.n. din Moldova, în
SCIV, nr. 1/1967, p. 35, fig. 7),
pe
fragmente
cPramice
din
sec. al XVl'II!ea şi
al
XIXiea (C.S. NiculăiP~C'U
PlnVior,
M. Petn•scu Dîmboviţa, Materiale şi cercetări
arheologiC"e,
Vol. VI,
Bucureşti, 1959,
p.
7-1,
fig. 10), pP ceramica nc•ag1·ă din ·Moldova, pe
crest{1lurile în lemn,
ca şi pe lăice
re!!' •:;i covore!P moldO\·ene':'ti.
străvechi

MOŞTENIRI

Birneţde
sînt cingători mai
înguste decit briieie. Cele mai
variatl'
motive pe cingătorii•"
din Moldova erau pe bîrneţele
din zona Iaşi.
Bîrneţele din zona
Iaşi erau
late de circa 8-!J cm ~i lungi
de circa 3 m, C'a ~i briiele. Predomină
ornamentele gpometriCl' ':'i
stilizările
vegetale, zoomorf P,
antropomorfe,
cosmo·
morfe ':'i scheornorfe. DPscifrarea acPstor semne ne duce cu
gindul la unele
culturi
stră
vechi, amintindu-n(' de cultul
soarelui, cu simbolul său, cli~
cul sau roata.
Vladimir
Dumitrescu
(Necropola dl' incinertie din epoca bronzului de la
Cir;na,
Bucure!;ti, EHil, p. 23:l)
denurne~te semnul solar
roze·
tă sau cruC'e cu raze, în
descifran•a materialului d<' la Cîrna.

CUTUMIARE VECHI ALE CIVILIZAŢIEI
TRADIŢIONALE DIN ŢARA OAŞULUI
Lucian Cucuiet

ln irterYalul
d2 timp
cuprinzînd pt:':·ioadele frudală ':'Î
eaµitalistă,
creatoare ~i
µ{1str{1toare a}p unui
sistem
de
drept dublu (dreptu] nescris ':'i
n•l scris), '.fara Oaşului a cnnstitui·t o unitate de
viată socială ,i a cunoscut o
c~ncep
ţie
.JUridică ob')lească.
Insti·
tuţiile, actele,
faptele şi norma ccmu••ă juridică au alcă
tuit ch·epu] nesC'ris, ţărănesc,
obişnui?lnic sau cutumiar.
Prezmtarea ':'i
caracte;·izarea
unor 'Oordontl' locale juridice
din zma Oa':' evidenţiază ome-

nia, dreptatea
':>i
orîndui;;la,
componente
ale PxprinHlrii sociale ':'i mora]P în viaţa comunitară a a':'e7ării omPne':'ti.
îh
structura
~i dinamica
lor .:,cciali1 ':'i
istori61,
satdp
din
Ţara Oa-;;ului au
menţinut
<:;i
transmis
valoarea cuiturală ':'i
morală a expresiilor· şi formelor din
dreptul cutumiar al
poporului român.
Modul de aqiune ~i Pfectele
cxe1"Citate în comunitatea
să
tPaseă
au întărit
conţinutul
relaţiilor
juridice la
nivelul
întrPgii comunităţi
~i au sta-
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tornicit

continuitatea
vie .3
juridice
cunoscu le
sub numele de
obiceiul
pă
mîntului.
lncleplinind
cele două
condiţii menţionate
de
Ioan D.
Condurachi
în
legătură
cu
formarea
obiceiului
pămintu
lui, vec-himea si consimţămî.ntul
tacit au
~onstituit şi în
Tara
Oasuiui
factc:rii
care
au dat cl1~entului ne<;cris valoarea şi puterea tmei legi. Normă de bază
în viaţa .1urid1că
a
comunităţii
sociale a poporului nostru.
dreptul
cutumiar sau consuetudinar a stat
la tPmelia unui complex tmitar de reguli
~i activit<'iti juridice.
Integrarea
obiceiurilor
iu1·idice în
lPgislaţiile
scrise în
secolele al XVII-iea, al XVIIIiea ':>i la începutul secolului al
XIX-lPa,
prezl'nţa
-;i
prioritatea
obicC'iurilor
juridice în
viata comunilk'.ţilor săte-;ti din
evul mediu ~i antino:nia dintre legea scris~ -;i dretput nescris,
existentă în epoca modernă, acest
clin urm;1 aspect
fiijnd
bine
relevat de cercetătorul
Li\'iu P. Marcu si conducind la
s<J!uţia
impunPrii
dreptului
scris.
rhr si a ··ecunoaşterii
validităţii · vechilor obiceiuri juridicP, sînt tot
:1tîtea
aspPcte
cal"'C' au
oferit în timp orilP.iul ~i au do:
vedi t
neeC'sitatea unor stud11
si
cercetări aprofundate.
· La haza acestor cercet<'iri întrenrinsC' în
domeni•JJ
obiceiurilor juridice vech:, s-au aflat preocupările lui Alexnndru Sterca-Şuluţiu, B. PetricPiU
Ha-,deu,
Nlc0lae
Densu')i:mu,
A.D.
Xenor.ol,
lor.n
PerPtz,
Nicolae Iorga,
G. Fotino ş.n.
continuatP cu
rezultntP remarcabile, în ultimii ani, de
cătradiţiilor
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tre H.H. Sbhl, Romulus VulVal. Al.
Georgescu,
Li\'iu P. Marcu s.a.
in concepţia juridică a poporului român,
satul a fO!it o
cănescu,

aşezare

economico-culturală,

creatoarC' de norme
juridice,
asa cum menţionea7ă
cC'rcelăto1·u1 Romulus Vulciines:u. In
Tara Oaşului, casa satului era
con~idC'rată un
a-;ezămint
în
care aC'cPsul Pra eg:il pentru
fiecare
dintre
locuitorii
săi,
ea însemnînd casa tuturor locuitorilor. Satele erau rînduite
corespunz[1tor
fazei
fnmiliale
a ob-;t:lor s[1teşti pe grupe mari
de rudP, uncie dintre ele nvînd
o autoritate deosebită.
Oi>icc>iurile
juridict>
vechi
d',n Tam Oaşului au avut fundamentu\ în obiceiul pămîn
tului si întregPsc imaginea culturii ~i
civiliwţil'i
populare
din zona
etnografică O:t). Aceste obiceiuri ilustrează modul
de fi..:nrtionarp a unor n'.)rrne -;i
instituţii
juridice cutumiare:
sfatul
ob~tci,
adunarea
întrPgului sat,
~nstituţia finilor
şi a n;i)ilor,
einstea
că."Hltoriei,
puterea
părinte1scă, !)i
maritală,
logr·dna, cul1'Jnia, egalitaten ele SC'X la
în;eslrare.
înzestrarea
surorilor ":oi
colatiu11ea
dotelor, cas'l părintea~
~ă, dreptul
dP protimis, semn<'le de hotar, jurămîn1u!
cu
brazda pe cap,
datul inu bă
tutul palmei,
aldf1ma)ui
testamentul
v0rbal,
ră7bt1:1arC'Cl
privată,
modul de împac·1rP .i
strii::are3 pC'ste sat.
Toate aceste
element!' esc11ţiale ale
dreptului
cutumi;n·
românesc pot fi
identificatP şi
în
procesele cir•
evolu1ie sodală ~i culturală din zma etno~:·afică Oa":-.

ANALIZA MATERIALULUI FAUNISTIC PROVENIT DIN
FORTIFICAŢIA ŞI AŞEZAREA „GRADIŞTE" - HAŢEG
(JUDEŢUL HUNEDOARA)

Silvia Burnaz:
Materialul
ostPologic
studipmvine din
fortificilţia si
aşezarea feudală timpurie (sec.
X1-XlII) dl';,eoperite in
anul
1986, în punctul „Grădişte", situat
pe terasa
inkrw.tni t..e
pe malul
stîng al Hîului Mare (aLuent al Streiului), la cca
1 km .Sua-\ est ue or.1)ui h<1ţq( (judeţul l lunedoara).
DeoarPce
rezultatele
cerCL'tărilor
arheologice
inl:·epnnsl' aici de către arheologii l\1ircC'a Dan Laz;ir,
dr. loab i".nclriţoiu TibPriu
l\1<1ri-:; s1111 d1·ja
cLnoscute,
prin prezentarea lor la sesiunl'a de rapo<:.-~e
arheolcgice
de la
Timi':>oara
(martic> HJll7),
în prezl'nta c-umunicnre ne \"0111 rezuma Ja <1naliza materialului
osteologic
c]pscoptrit în a-;.e:rn1·ea
m~n\i1;natii.
Apro.1pe în <'Xclusivit:Jte, ma~<'rialu1
f'ste
reprezentat pr.h
resturi
men:tjl'l"L',
fragmentele cslenlogicc· prezl'ntînd urme ele arsură -:;i tăiere. Cn numf11· redus de resturi este
n·prez<'n1at
prin fragmente
de
coarni> de c<'rb 'ii
c;lprior, rezultate în urma
prelucrării acPstorq în vederea
confecţio
nării tneltdor.
Eşartionul
nnalizat cuprinde
71-!
Jragmente osteologice din
care .iu fost
d<'terminate 6()2
pi0sc. Din al'este:.i,
65!1 apar•,in mamifer0lo1· 'ii 3 piese w
;::ar\i1 păs:irilor.
ln cadrul
materialului analizat, mnmifrrel<'
do~11eslice
sînl reprezl'ln [;1t;• prin: B'lS tau·
rus ~„
Sus scrofa domesticus ~-. Ovocaprinae, Equus cabalhs L., Canis familiaris L.
<lt

Pe primul loc se situ~ază bovinele care cumulează
33,54°:0
din totalul
fragmentelor ostl'OJogice. Datele biomdrice conduc la ideea cil acc>ste animale erau dl' talie m ic:l, cu cc.•li·nc de tip „brachyl'eros",
asem:Iniitoare cu
cele
provenite
clin dite asezări medievale timpurii româ~r'iti
(Buco\", C1pidava, MoldO\·a Veche - „Hit",
Iliclia). Vîrsta la care erau sacrificate
aceste animale'
reJevii faptul
că locuitorii aşezării cn·steau
bovinele
atît
pt lnt:-u
·scopuri utilitare,
dt
~i pPntru
furnizarea ;:ărnii.
Pe Jocul secund, aut ca nu.ll<ir
de fragmente
(2-!,13%),
dt si ca număr de indivizi prezumţi
(2.JcD/o) Se situează
~Ui
ne!<', fapt ce clf'n.ită importanţa acestor mdmifrre dom<'st1ce
a')CZ(lrii, cre~cule
1n cco;1omia
în exclusivitate pl'ntru
obţine
rl'a c{uJnii.
Ovicaprinel<'
cu o
fre2Yvntii mai micii decît cea a bovi;1elor
si suinelor
(19,42% pe
fragmente
si 20°/o pe
num{1r
minim de indivizi l'stinn\1) prau crescute de locuitorii
aşe
zării atH
în scopuri util_il<l':~'.
cit 'ii pentru furnizarea carnu,
laptelui.
Se n'mncră
frel'venţa scf1z11tă a calului
(5,nO/o din. totalul fragment..Jor os~colog1ce determinate) şi a cîi.nPlui (l, 208/o
din
totalul
fragmentelor osteologice determinate).
Un rol însPmnat în economia
asPzării de la ,,Griicli'itP" - Haţ~g îl avea vînătoarea, ocuµ:1ţie favorizat<l de prezenţa pă-
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durilor din jur.
Resturile osteologice ale m:imiferelor săl
batice
(Cervus
elaphus
L.,
Sus scrofa ferrus L., şi Capreolus capreulus L.) deţin
o
ponaere de 15,70% pe fragmente ~i 18,670/o i:e
num<ir de indivizi prezumţi.
Vinătoarea
avea ca scop principal completarea neC'esarului de carne, dar
şi
obţinerPa materil'i
prime
(coarne de cerb, căprior) în ve-
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derea

confccţi 'nării uneltelor.

Creşterea păsărilor
era practicată
pe sc3ră redusă, situaţie ilustrată şi de numărul
mic

de oase

descoperite (:l
piese
speciei Gallus domesticus L.).
Predominanţa
speciilor
domestice faţă de cele sălbatice
denotă
caractPrul de stabilitate al locuitorilor a':'ezaru de la
„Gr5.di':'te'· - J-Iaţl'g.
aparţinînd

CERCETĂRI

DE TEREN

IS TORIOGRA.FIE
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CONSTATARI IN NORDUL COMUNEI TUNARI
PRIVIND DINAMICA AŞEZARILOR OMENEŞTI
Vasilica Sandu

Observaţiile
s-au făcut pe
şantier de hidroamelioraţii

un
al
I.F..E.L.I.F. Voluntari, cu o suprafaţă de 4.200 ha, între localităţile
Otopeni, Tunari, Ştefăneştii de
Sus, Dascălu şi calea ferată Bucureşti Urziceni din Sectorul
Agricol Ilfov.
Geomorfologic, microzona este
situată în jumătatea nordică
a
cîmpiei Vlăsiei, pe interfluviul
dintre rîurile Cociovaştea şi Pasărea,
segmentat de vîlcele secate şi ramificaţiile acestora, de
grinduri şi crovuri.
Cercetările de suprafaţă coroborate cu datele obţinute în profilele secţiunilor, săpate
mecanic, au dus la de5coperirea a 34
staţiuni arheologice, insumînd 40
de a~ezări, 2 necropole şi o inmormintare izolată (?).
Cronologic s-a înregistrat urm:'. toarea situaţie:
- O aşezare din epoca neolitică, cultura Gumelniţa;
;
- 20 aşezări din epoca bronzului: 5 - cultura Glina l'II, 15
- cultura Tei.
- O aşezare din perioada de
tranziţie de la epoca bronzului
la Hallstatt.
11 aşezari din epoca getodacică: I sec. IV-I î.e.n., I
- sec. III î.e.n., 6 - sec. I'I-J
î.e.n„ 3 - sec. I î.e.r..
- O necropolă plană de incineraţie, sec. II-J î.e.n.
- :i aşezări din sec. II-IV e.n.
- O aşezare din sec. IX-X.
- 3 aşezări din sec.
XVIXVI 1I.
- O necropolă din sec. XVII
şi un mormînt izolat din
aneeaşi

perioadă.

Din cele 34 de staţiuni, 4 sînt
amplasate pe terasa joasă
a

malului sting al riului Pasărea,
restul pe grindurile, în prezent
aplatizate, din interiorul zonei.
in toate staţiunile, şanţurile au
strt1puns locuinţe de suprafaţă,
gropi de bordeie, menajere şi de
morminte, vetre de foc.
Materialul arheologic
constă
din fragmente ceramcie,
majoritatea corodate, resturi osteologice, inventar funerar şi cîteva unelte din silex, piatră şi lut.
Pe lingă fenomenul de continuitate se înregistrează în cultura Tei şi în sec. II-I î.e.n. cite o explozie demografică, reflectată
în creşterea numărului
de aşezări faţă de epocile precedente.
ln cele două civilizatii avem
aşezări atit pe malul riului Pasărea, cît şi la o distanţă mare
(circa 5 km) de cele două rîuri,
deci de o sursă relativ constant<'! ele apă.
Se cuvine
făcută
menţiunea
că,
aşezările de pe grinduri au
un caracter stabil, unele din ele
avînd o existenţă lungă în timp
(într-o aşezare Tei se
locuieşte
neîntrerupt din faza Tei II pînă
în Tei IV, iar într-una dacică, de
asemenea, din sec. IV pînă în
sec. I î.e.n).
Distanţa dintre
aşezări,
nefiind prea mare, considerăm că
este vorba de o roire a
popuulaţiei, pentru noi surse de trai,
în locuri nu prea îndepărtate de
aşezarea-mam[1.

Cum fără af){1 se pune problem" existenţei însăşi a unei aşe
zări omeneşti, "" pare că vieţui
rea a fost posibilă folosindu-se
rezervele reduse din crovuri unde, plnă
la lucrările de drenare şi desecare, efectuate cu cîţiva ani în urmă, apa băltea aproape tot cursul anului.
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CERCETARIARHEOLOGICE

IN ENDOCARSTUL DIN BANAT*
Petru Rogozea

Cerceti'irilt> arheologice în formele endocarstice au o tradiţie
îndelungată,
fiind descoperite
urme de locuire ale omului în
peşteri,
grote şi avene în mai
toate zonele carstice de la noi
din ţară.
ln zona Banatului există cea
mai întinsă
zonă carstică, cu
o suprafaţă de 780 kmp, cu aproape 1.500 de peşteri, grote şi
avene, din care 300 de peşteri au
fost cercetate de-a lungul anilor,
un număr de 88 peşteri avînd urme de locuire. Cercetarea arheologică a fost epuizată în peşte
rile, grotele şi avenele din bazinul Bîrzavei,
bazinul
Rîul
Alb, V. Vornic, bazinul Ciclova, V. Gîrliştei şi bazinul Buhui-Luca, rămînînd în
continuare în atentie cercetarea sistematică a formelor endocarstice din Clisura Dunării, V. Nerei, V. Caraşului, V. Cernei (versantul stîng, în amonte ele Bfiile
Herculane), bazinul Pogăniş, bazinul Căprionişca,
V. Lăpuşni
cului, bazinul
Belareca (zona
Cornereva), bazinul Bega, bazinul Nf1clrag şi bazinul Rîul Mare.
Faza ele repertoriere a acestor forme enclocarstice cu urme
de locuire necesită o cercetare
interdisciplinară
(arheologică,
geofogică,
geomorfologică,
paleontologică şi speologică),
dezid"'rat care a fost aplicat parţial
pînă în prezent'.
îri urma cercetării arheologice atît pe teren, cit şi din bi-

bliografie se desprind unele concluzii cu privire la Jocuire<1 în
formele endocarstice din Banat:
1. In proporţie de 50 la sut{i în
peşterile cercetate s-au găsit urme de locuire din perim1da de
tranziţie spre epoca bronzului.
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2. Mentionăm ca m cadrul cercetărilor ·efectuate de noi, ne-am
limitat la adunarea fragmentelor
ceramice de pe podeaua peşterii,
numai în foarte puţine cazuri <lm
efectuat sondaje de mici dimensiuni, astfel incit nu am reu<;.it
să spargem acel „sigiliu de peş
teră" pentru a identifica
eventualele nivele paleolitice.
3. Se observă două complexe
de locuire dacică din Banat (valabile pentru zonele carstice),
primul complex cuprinde Clisura
Dunării şi Valea Cernei şi al doilea complex cuprinde Valea Caraşului, Valea Gîrliştei, Valea Ciclovei şi Valea Rîului Mare, material arheologic ce va constitui
obiectul unui studiu separat.
-1. Nu am identificat necropole
sau depozite ele bronzuri
pînă
în prezent, ca în alte zone carstice din ţară, referiri la acestea
am extras din bibliografia arheologică şi speologică.

5.
fice

Datorită condiţiilor

geograspeoclimatice favorabile,
au fost folosite de că
tre om ca loc de refugiu şi
adăpo'it (cu ocazia diferitelor ocupaţii tradiţionale). cit şi
ca
Joc de cult.
Fişa de cercetare a
formelor
endocarstice din punct ele vedere
arheologic:
I. Numele, codul peşterii (dacă
este cunoscut)
a) orizontală
tipul
b) an'n
c) orizontală + aven
II. A.mplasare
a) vale (cod)
b) Yersant (cod)
c) calc ele acces
(repere)
şi
peşterile

e) accesibilitate
d) altitudine relativă
III. Tipul (clin punct de vedere
geomorfologic)
a) de fisură (falie)
b) tunel de presiune
c) ele prăbuşire
el) de contact
e) curs de apă părăsit
IV. Deschiderea intrării
a) orientare
b) formă
c) dimensiuni
ci) accesibilitate
V. Galerii, săli
a) închinare ascendentă
orizontală
descendentă

b)

existenţa

c)

puţuri
înălţimea

f)

fosilă
formaţiuni

de hornuri

sau

medie, lăţimea,
lungimea lor
d) lungimea totală a peşterii
(grotei).
VI. Date fizico-geografice
a) luminozitate
(adîncimea
iluminării prin intrare,
prin deschideri în tavan
sau laterale)
b) temperatura
caldă
rece
la intrare
c) umiditatea
spre fund
d) curenţi
ce depind ele alte ieşiri
ce depind de alte galerii
e) activitate
activă (pe toată lungimea
ei)
semiactivă (pe o anumită
porţiune sau perioadă)
subfosilă (în curs ele
sau reactiva re parţială)

g)

speo:
coloane, stalagmite,
stalagtite, scurgeri
scurgeri parietale
gururi
apartenenţa

(iniţială
sau
la un grup de
Ia o peşteră mare
prăbuşită. sau este singu-

actuală)
peşteri,

iar[1)

•

VII. Depuneri (patul - nivelul
actual de călcare)
a) material clasic (căzături)

b)

pămînt

infiltrat (colmata-

re)

clin interior
din tavan
de la intrare
c) depozite de guano
ci) dejecţii animaliere
e) vegetaţie (resturi)
Vl'II. Surse ele apii
a) din peşteră
cur~ activ
temporar
bazinete (gururi)
Jacuri subterane
b) din vecinătate
izvoare
rîuri
din alte peşteri (accesibile)
IX. Condiţii de locuire
a) permanent{1 - sezonieră
b) ocazională - popasuri,
refugiu
X. Grad de importanţă arheologică (se menţionează şi locul
descoperirilor în peşteră)
la intrare
în zona centrală
spre fundul peşterii
a) foarte important - cu
urme masive
b) important - cu urme
sporadice, restrînse
c) fără descoperiri (deocamdată) cu condiţii bune
de locuire
d) fără nici o importanţă fără condiţii de locuire
XI. Descoperiri arheo-paleontologice
a) material ceramic + litic
prelucrat
b) vetre (adîncimea lor)
c) oase preistorice
fosile
nefcsilizate
XII. Schiţă de mină (e\·entual
cc>rtare) - ce trebuie să cuprindă obligatoriu:
orientarea nordului geografie
date despre L, 1, h şi existenţa

puţurilor
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hornurilor
indicarea pe schiţă a unor
M1pături vechi (gropi)
1
indicarea pe schiţă a des-

cuperirilor arheologice (e\'entual
a sondajelor)
sugestii a5upra locului celui
mai indica~ pentru sondare.

N O T E

* Datele speologice au fost
preluate după C. Goran, Catalogul sistematic al peşterilor din
România, 1981, 1982, p. 139-183;
Cf. M. Olaru, St. Cădariu, Hanatica, IV, 1977, p. 15-18; R.
Petrovszky,
St. Corn. C, III,
1979, p. 229-26n; R. Petrovszky,
O. Popescu, P. Rogozea, Hanatica, VI, 1981, p. 429-462; P. Rogozea, Tibiscum, VI, 1986, p. 173
-189; P. Rogozea, Banatica, VII,
1985, p. 140-141.
l
1. Vezi seria Buletin speologic,
I/1979 şi urm.;
xxx, Lucrările
Institutului de Speologic „Emil
Racoviţă", III, 1964, p. 131-199
şi urm.; M. Bleahu şi
colab.,
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Peşteri din România, 1976, xxx.
Speologia, 1979; T. Orghidan şi
colab., Peşteri din România, 1984;
L. Botoşăneanu, St. Negrea, Dru··
mcţind în
Munţii
Banatului,
J 968; M. Circiumaru,
Mărturii
ale artC'i rupestre preistorice in
România, 1987;
Idem, Mediul
geografic în pleistocenul superior şi culturile paleolitice
din
România, 1980;
F. Mogoşanu,
PalC'oliticul din Danat, 1979; P.
Romim, Cultura Coţofcni,
1976;
A. Păunescu, Tibiscus, V, 1976,
p. 11-56; C.S. Plopşor, Porţile
de fier, 1968;
V. Boroneanţ,
Dacia NS, XVII, 1973, p. 7-15.
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pe epoci şi perioade istorice a urmelor de locuire
în endocarstul din Banat
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DESTINUL TRAGIC AL UNUI MARE TRACOLOG

Emil
Muzeul

G. G. Mateescu a fo'it unul din
tinerii
savanţi români a căror
carieră a fost curmată prematur
de o soartă potrivnică. A
murit la 3î de ani, atunci cînd preluase de puţină vreme ştafeta
din mina magistrului său, Va-;ile Pârvan, şi el prea de timpuriu plecat de la conducerea
atîtor instituţii culturale.
Se născuse în 1892, in oraşul
Giurgiu, ca fiu al unui mic negustor. S-a
afirmat.
în anii
1910-1910, ca student strălucit
~i apoi colahorator al lui
Pâr\·an la sf1păturile arheologice din
Dcbrogea, publicînd în „Buletinul Monumentelor Istorice" cîteva lucrări care-i prevesteau un
viitor frumos. între 1915-1919 a
fost asistent la Muzeul Naţional
de Antichităţ.i din Bucureşti.
'
După război îşi reia activitatea,
orobabil urmind sfatul mentoi·ului său, în capitala Transilvaniei reunite cu patria-mamă, desU1şurind-se pe mai multe fronturi: profesor la Liceul .,Ghem·ghe Bariţiu"' ~i la Seminarul pedagogic universitar, popularizator al istoriei şi geografiei României Mari, asistent la Institutul rle studii clasice şi apoi la
Facultatea de litere şi filosofie,
membru al „Astrei" şi al Şcolii
Române elin Roma, colaborator
al lui Nicolae Iorga la Univer~itatea populară de la Vălenii de
Munte si al
Comisiunii
Monument~lor Istorice pentru Banat la Caransebeş (în apropiere
de care conduce şantierul
arheologic de la Tibiscum). Desemnat urm:1ş al lui Pârvan la
conducerea Şcolii din capitala
Italiei datorită reputaţiei
ci~
tigate în lumea ştiinţifică de
acolo, doctor la 32 şi docent la
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Păunescu

judeţean

Giurgiu

36 de ani, conferenţiar la catedra
de epigrafie şi antichităţi
a Univer~cităţii clujene,
participant aureolat de măgulitoare
aprecieri la Congresul Internaţional de Preistorie de la Oslo
(1922) dispare brusc victima
a unei pneumonii galopante pc
un fond ereditar).
Fratele şi sora care demonstraseră
în studenţie posibilităţi
intelectuale remarcabile - au pierit, de asemenea, în
plină tinereţe. O parte din
manuscrisele păstrate de soţie s-"au
risipit de către moştenitori. Documentele şi corespondenţa de
familie, rămase în casa
părin
tească, au încăput pe mina unor
al ienati mintali. Nu i se mai cunoaşte. nici locul
mormîntului
din cimitirul Clujului.
Opera lui George Mateescu
este restrînsă. După rapoartele
arheologice şi epigrafice din Dobrogea, după manualele din primii ani clujeni, au urmat studiile savante care l-au consacrat:
cele apărute în „Ephemeris Dacoramana", precum şi cîteva colaborări la enciclopedii şi reviste
italiene.
în ţară, a publicat în „Anuarul Institutului de Istorie Naţională din Cluj" şi în „Revista
Istorică'' ii lui Iorga. Amintim
şi activitatea de conferenţiar sub
auspiciile ,.Exten'iiunii Universi~are",
„ASTREI", „Universită
'.ii populetre" şi „Comisiunii Monumentelor
Istorice"
(secţia
oănăţeană).

Destinul tragic i-a urmat
şi
opera
nepublicată.
Aminteam
cle~pre manuscrise şi
coresponaenţă pierdute. Raportui
de
s~1pătură ele la Tibiscum a dis-

părut în condiţii stranii.
Dat
fiind că şi asistentul lui Mateescu, Ion Buzea, a ieşit prematur din cursa vieţii - oameni
fără de ruşine au utilizat rezultatele obţinute de regretatul savant pentru a se împodobi
cu
ia uri npmeri taţi.
Deşi la Congresul
internaţio
nal de tracologie din 19î6 cineYa
i-a pus numele alături de cele
ale iluştrilor
Haşdeu, Tocilescu şi Pârvan, într-un mesaj oficial, doi ani mai tîrziu o ine-

xplicabi!ă om1s1une face să nu-I
întî!nim µe G.G. Mateescu
in
„Enciclopedia istoriografiei româneşti".

Apreciat ele Iorga, Bianu, Pârvan, Ghibu, Lupaş, Sacerdoţeanu,
Vulpe şi mulţi alţii, considerat
de I:I. Rusu „cel mai mare trac·olog român", cel căruia i-am
schiţat un portret în ·aceste rînduri merită o atentă şi
pioasă
reconsiderare.
Fie ca apropiatu-i centenar să
o µrilejuiască !

TROIA ŞI ARHEOLOGIA PREISTORICA EUROPEANA
DE LA SFIRŞITUL SEC. XIX ŞI INCEPUTUL SEC. XX
O evocare

In memoriam. Henrici Schliemann
et Sophiae Torma
Attila Laszlo

în acest an, la 25 decembrie,
se împlineşte un secol
de la
moartea unuia
dintre cei mai
de seamă pionieri ai arheologiei
moderne,
Heinrich Schliemann
(1822-1890).
Aniversarea este
comemorată
în lumea savantă
internaţională prin congrese
şi
simpozioane, dedicate vieţii
şi
operei acestei µersonalităţi originale ale ştiinţei Antichităţii,
importanţei săpăturilor şi
descoperirilor sale
în impulsionarea unor domenii de
cercetare
înrudite. în acest spirit, comunicarea noastră îşi propune evocarea unui moment din istoria
arheologiei preistorice europene,
transilvane în special, moment
legat atit de numele lui Heinrich Schliemann, cit şi de munca pasionată a unui alt cercetă
tor amator, mult mai puţin cu-

noscut: Zs6fia Torma
(18401899), prima femeie-arheolog
a
acestor meleaguri, de Ia a cărei
naştere se îmµIineşte în acest an
un secol şi jumătate.
Importanţa

*

majoră

a cercet1Irilor lui Schliemann este bine cunoscută: ci a scos primul la iveală
monumentele lumii miceniene, cunoscută pînă atunci
doar clin
relatările
poemelor
homerice. socotite vreme îndelungată ca opPre pur
literar<'.
Nu este rle mirare că Michael
Ventris şi John Chadwick, care. prin descifrarea scrierii liniare B, au oferit lumii ştiinţifice
.:ii civilizaţiei umane, în general,
o limbă greacă prehomerică, nebănuită pină atunci, şi-au
dedicat opera „Părintelui arheo-
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iogiei miceniene, memoriei
lui
Heinrich Schliemann",
publidnd, sub această dedicaţie,
o
pagină întreagă din autobiografia predecesorului lor.
Schliemann a devenit celebru
înainte de toate, datorită
să
păturilor sale efectu_ate în _ cetatea de pe dealul H1ssar11k, afl~
tă pe valea rîului Skamander, m
nord-vestul Asiei Mici, nu departe de IfrlL spont, c~-t.ate _ identificată de d cu Tro1a
cm·
tată de po •tul Hiadei şi al Odisseii. Dup<"1 un prim sondaj, . efectuat în aprilie 11170, Schhemann a organizat la Troia şapte'
campanii de săpături
(18711873 1878-1879,
111112,
1890).
După moartea sa, săpăturile au

fost încheiate de arhitectul german Wilhelm Dorpfeld, şi
el
,.descoperit" de Schli~m-~nn,_ ~~
care a colaborat la 1ro1a din d
nul 18112, ~i care va conduce lu~
crările ultimelor două campan11
(11193-11194).

.

-

.

-

Patru decenii mai tlrzm, mtre 1932- şi 19311, săpăturile de
la Troia sînt reluate -~ntr-o _manieră cu adevărat ştunţ1hca de;
0 echipă de arheologi amer.1ca!1i
ele la Universitatea din <;1~c1natti, condusă de Carl William
Blegen (campaniile 10-.16).
1_n
ceea ce priveşte evol~ţ1_a aşez~
rii, respectind îm.par~irea_ m
nouă perioade man, fa~uta de
Dorpfeld. H!cge!1 va stabi:1
. ~
-.tratigrafie mm nuanţata, dis
tingînd în cadrul acesto~a 46 de
niveluri de locuire. Poz1ţ1a cn.inologică a acestora_ poate f1. sch1tarn în felul urmator: Trota . I
; _j: Bronz Timpuriu II; Troia
1
IT a-g: BT III a; Troia I'Il .a-d
şi IV a-e: BT IIlI b; Troia V
~1-d, VI a-h, VII a-:-b: Bronz
Mijlociu şi Tîrziu; Trow_ VIII_-:-:rx': epoca greco-:o.i:n~na. Ist011.1
îndelungată a cetaţ11 mcep~
pe
la 3000 î.e.n. ~i se sfîrşeşte m secolul IV e.n.
. .
Schliemann indE"ntif1_ca T_roi.~
homerică cu ,oraşul incendiat ,
corespunzînd nivelului II g, în
ruinele căruia
el a descoperit
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mai multe tezaure, printre care
celebrele podoabe de aur, atribuite frumoasei Elene. Dorpfeld a precizat însă că straturile inferioare ale aşezării de pe
dealul Hisarlik aparţin
unor
perioade mult mai vechi, şi că
abia puternica cetate Troia VI,
în care apar primele
vase
şi
fragmente ceramice
miceniene,
poate fi socotită drept cea homericii. De altfel, rămăşiţele acestei fortificatii au fost descoperite de însuŞi Dorpfeld, atunci
cind săpăturile au fost extinse şi
asupra zonelor de margine
ale
dealului Hissarlik, părţile centrale ale nivelurilor post Troia V
fiind distruse cu prilejul amenajărilor din epoca elenistică şi romană.
La rîndul lor, arheologii
americani au socotit că Troia VI
fiind distrusă de un cutremur (şi
nu în urma unor asedii), cetăţii
cîntate de Homer i-ar corespunde nivelul Troia VII a, victima
unui incendiu după o existenţă
de scurtă durată. Mai nou, în
urma revizuirii cronologiei
egeene şi a contactelor Troiei cu
lumea miceniană, nivelul VII apare a fi prea recent pentru
a
putea fi pus în legătură cu evenimentele unui război, care ar fi
fost purtat de ahei împotriva cetătii lui Priamos. Această
revizu.ire afectează în egală măsură
şi dalarea nivelurilor
Troia VII
b 1-2, ceea ce nu este lipsită
de consecinţe asupra cronologiei
trecerii de la epoca bronzului la
epoca fierului în regiunile balcano-ponto-danubiene.
şi

*

Datorită poziţiei sale
geo-politice deosebite, Troia
controla
nu numai legăturile
maritime,
prin Hellespont, din~re Marea
Egee şi Pontul Euxin, dar şi rutele de uscat ce legau, prin intermediul A5iei Mici, Peninsula
Balcanică de Orientul Apropiat.
sale
existenţei
în tot cursul
îndelungate, Troia a avut rolul
unui centru itermediar, de re-

cepţionare şi difuzare a
unor
bunuri materiale şi
spirituale,
un important punct de contact
intre culturile balcano-danubiene şi civilizaţia egeeo-anatoliană.
ceea ce a făcut să devină, mai
ales pentru arheologia preistorică sud-est europeană, un etalon
de cronologie relativă şi absolută. Acest rol, păstrat într-o anumită măsură pînă astăzi, a fost
cu atit mai pregnant la sfirşitul
secolului al XIX-iea şi chiar la
începutul celui următor,
cînd
Troia constituia, practic, singurul obiectiv arheologic de referinţă, ce putea oferi puncte de
sprijin în cronologia preistorică
sud-est şi
chiar central-europeană. De asemenea, trebuie
să
avem în vedere şi influenţa cercetărilor de la Troia asupra discuţiilor purtate la nivelul ştiin
ţei din acea vreme, asupra apartenenţei etno-lingvistice a populaţiilor
Europei preistorice.
Nu este, deci, de mirare că după apariţia primelor
publicaţii
despre Troia, descoperirile făcute
în siturile europene - cele neolitice mai ales - vor fi
adesea
comparate cu antichităţile scoase
l<l iveală de Schliemann la - His
sarlik. Nu constituie o excepţie
nici descoperirile din Transilvania
devenind celebre atunci, dar aproape uitate astăzi, discuţiile purtate pe plan local şi internaţional
în jurul aşezării de la Turdaş,
făcută cunoscut lumii ştiinţifice
de un pasionat cercetător
al
trecutului îndepărta~ al Transilvaniei, Zs6fia, Torma.
Provenită dintr-un mediu familial în care interesul pentru
Antichitate ern la loc de cinste,
după stabilirea ei la Orăştie Zs.
Torma va deveni unul din pionierii arheologiei din părţile Hunedoarei. Potrivit
datelor
de
care dispunem, ea a vizitat sistematic aşezarea de la Turdaş
începînd cu anul 1875, supraveghind staţiunea. adunînd descoperirile ieşite la h·eală şi efectuînd chiar săpături sumare. Din

aceste descoperiri, ca şi din altele, provenite în principal
din
aceeaşi
zonă a Hunedoarei,
se
va constitui în casa sa o valoroasă
c o l e c ţ i e,
aflată astăzi, împreună cu manuscrisele şi bogata ei corespondenţă
de mare interes ştiinţific,
în
patrimoniul Muzeului de Istorie
a Transilvaniei.
Orientarea activităţii Zs6fiei
Torma spre cercetarea trecutului îndepărtat a fost impulsionată de. pregătirile pentru
cel
de al VIII-Iea Congres Internaţ.ional de Arheologie Preistorică
şi Antropologie, care a avut
loc
la Budapesta în septembrie 1876.
1ndemnată de organizatori,
ea
adună descoperiri şi furnizeaui
informaţii cu privire la antichităţile din fo~tul comitat Hunedoara.trimite exponate, inclusiv
de la Turdaş, care vor
stîrni
interesul participanţilor la congres. Ea însă)i
participă la această întrunire ştiinţifică internaţională, face cunoştinţă
cu
eminenţi specialişti, se
informează despre stadiul cercetări
lor arheologice, despre principalele curente ce dominau ştiinţa
preistorică a vremii. Pentru formarea concepţiilor sale sînt importante mai ales cele
aflate
despre rezultatele primelor campanii de săpături ale lui Schliemann de la Troia; acum începe
să se contureze în ea
ideea înrudirii descoperirilor de la Turdaş cu cele ieşite la iveală din
presupusa cetate a lui Priam.
Ca un semn de preţuire,
Zs.
Torma este invitată la adunarea
generală a asociaţiei saşilor transilvăneni pentru
promovarea
cercetărilor privitoare la pămîn
tul natal (Verein fiir Siebenbiirgische Landeskunde),
întrunire
care a avut loc în august 1877
la Sibiu. Comunicarea, în care
îşi prezintă descoperirile,
este
urmărită cu atenţie şi va face
obiectul unui raport publicat de
Carl Gooss, iar Torma fiind aleasă membră
de onoare a asa-
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ciaţiei.

într-o scrisoare, adresalui Gabor Teglc'is la 7 septembrie 187î, vorbind despre impresiile sale. ea menţionează şi
foarte utila vizită, pe care
a
făc1 :t-o la Muzeul Brukenthal.
Privind scenele reproduse după
columna lui Traian, se gîndeşte
la posibilitatea identificării dacilor, de neam tracic, respecti\'
a tribului „scita-trac"
al agathirşilor, menţionaţi de Herodot,
cu populaţia aşezărilor străvechi
din Transil\·ania, a Turdaşului
inclusiv, ideea care va deveni
un alt leit-motiv, alături de teza
despre înrudirea cu Troia,
al
lucrărilor s<ile ulterioare.
în anii 18î9-1880 Torma iş1
publică primele studii prilejuite
de descoperirile sale din zona
HunE'doarei, ele la Turdaş, Nandru şi Nandru-Vale mai ales. În
august 1880 pleacă la
Berlin,
participă la cea de a XI-a adunare generală a Societăţii Germane de Antropologie, Etnologie
şi şi Preistorie,
expunîndu-şi
cele mai importante descoperiri.
Printre cei care îi apreciază favorabil activitatea se numără Albert Voss, Rudolf Virchow
şi
fnsuşi Heinrich Schilemann,
pe
care îl cunoaşte acum personal,
lmprietenîndu-se cu tînăra soţie
a acestuia, Sophia Engastromenos. Are prilejul nu numai să-l
audieze pe Schliemann,
care
prezintă o comunicare
despre
„Troia şi mormintele
eroilor"
dar să şi studieze direct
unele
descoperiri provenite din săpătu
rile de la Hissarlik, care i-au
stîrnit de mai multă vreme interesul, şi care au putut fi vă
zute acum la Berlin,cu ocazia
acestei întruniri.
1n acelaşi an, 1880, se
află
printre ct>i care întemeiază Societatea de Istorie şi Arheologie
din comitatul Hunedoara,
al
cftrei membru de onoare Vil deveni şi cunoscutul cărturar român, Gheorghe Bariţiu. Societatea şi-a fixat ca scop, alături de
cercetarea trecutului şi a traciită
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ţiitor, de protecţia monumentelor istorice, şi promovarea prieteniei dintre popoarele Transilvaniei. Statutul societătii subliniază că ea nu doreşte" „ ... si\
facă politic~\ naţională; politica,
în sensul insistării asupra problemelor naţionale este în
afara
sferei de activitate a societătii.
Noi căutăm doar adevăruri istorice, pe care le facem publice, fără a avea în vedere dac<l
acestea îi fac plăcerea cuiva sau
nu, dacei sint favorabile
nouă
sau altora!"
ln vara anului 1882 Zs. Turma pleacă din nou în Germania.
Participă cu o comunicare şi cu
exponate la cea de a XIII-a adunare generală a Societăţii de Antropologie, întrunită de data aceasta la Frankfurt pe Main; la
invitaţia familiei Lindenschmit
se deplasează la
Mainz, unde
vizitează Muzeul Central Romano-German; în sfîrşit, se
gnibeşte la Brelin pentru a studia
Colecţia Antichităţilor
Troiene
(încluzînd şi celebrul
„Tezaur
al lui Priam"), donată de Schliemann în decembrie 1880 poporului german, şi expusă în două
săli mari ale
Muzeului de Art(1.
Aplicată
(Kungstgewerbemuseum). După Berlin urmează muzeele Vienei, atenţia ei fiind îndreptată mai ales asupra antichităţilor cipriote cuprinse în colecţia Ambrasi. Se opreşte apoi
la Budapesta, Cluj şi Aiud in:
torcîndu-se acasă. la
sfirşitul
lunii noiembrie, după o călăto
rie de studiu ce a durat patru
luni, plin{1 de impresii şi cu o
bogat{1. documentaţie, utilizată în
viitoarele sale cercetări.
Urmeaz{1 ani de muncă intensă, în ca re contactul cu
reprezentanţii
lumii ştiinţifice va fi
asigurată mai ales prin bogata sa
corespondenţă. Sfera
preocup{1rilor sale se lărgeşte. rcmarcîndu-se, pe de o parte, interesur
ei crescînd pentru civilizaţia mesopotamiană, ca sursă primar<'\
ce a influenţat, prin intermediul
0

Asiei Mici şi a Egeii, cultura po!JOarelor Europei preistorice, inclusiv cea a tracilor intracarpatici, iar pe de altă parte apelul
la o nouă metodă de investigaţie, cea a
analogiilor etnografice.
:.în vara anului 1889 mai participă la cea de a XX-a adunare
generală a Societăţii Germane ele
Antropologie, Etnologie şi Preistorie, întrunită la Viena, prezentind o comunicare axată. în
spiritul celor men\ionate mai
~us, pe comparaţiile intre anumite de'>coperiri dela Turda~ şi
din A'>ia Anterioară. Spre dezamăgirea ei, expunerea este
primit<i
cu răceală. După
cum
ob<;en·ă cuno<,cutul
arheolog
austriac Matthiius Much
(în
5Crisoarea sa din 12. IT.
1890.).
acest insucces se datorează atit
auditoriului cu puţine excepţii în necunoştinţă de cauză
--. cit şi subiectului ales, foarte
dificil. privind „ ... reprezentă
rile culturale încă· atit de neclare ale Orientului precreştin nonarian şi influenţele acestora asupra Occidentului"'. El atrage
atenţia autoarei comunicării că
un astfel ele subiect trebuie tratat mai degrabă în scris şi susţinut de o ilustraţie comparai:ivă
cit mai bogată şi convingătoare.
Poate şi sfatul lui Much a grăbit definitivarea studiului
său
de sinteză, publicat în
limba
germană la Jena, în 1894, precedat de cîteva lucrări de
mai
mici proporţii privind „cultul
planetar", semnele de scriere şi
simbolurile ,ori roţile solare şi
„urnele" cu feţe, socotite
de
ea traco-dacice.
Datorită şi lipsei de
spnJtn
din partea unor reprezentanţi ai
arheolugiei „oficiale" din
ţarii
(J. Hampei. H. Posta, de pildă).
care au considerat-o doar o diletantă, dar şi intrigilor tinăru
lui şi foarte ambiţiosului Paul
ReineckP, ea nu-şi va mai pub!i.:a colecţia, devenită între timp
foarte bine cunoscută în Europa,
rămînînd în manuscri.'> şi lucra-

rea, pe care a socotit-o drept
opera sa principală, despre „Dacia înainte de cucerirea romană",
1nsoţită ele 86 ele planşe cu
desenele a peste 2000 de piese.
in ultimi ani ai vieţii trăieşte
retrasă, resemnată, cu sănăta~ea
slăbită.
Vizita deo~ebit de onorată a bătrînului Rudolf Virchow în 189H, ca şi cea făcută
de Hampei imediat după aceea,
o înviorează puţin, dar
vestea
acordării, la 24 mai 1899, a titlului de Doctor honoris causa al
Universităţii din Cluj nu o mai
poate bucura cu adevărat. Moare
încă în acelaşi an, la 14 noiembrie, în oraşul său adoptiv, la
Oraştie.

Aceast{i modestă evocare nu-şi
poate propune o analiză ~emeini
că a activităţii şi a operei
Zs6fiei Torma; vom încerca doar să
n·zumăm şi să apreciem pe scurt
ideile sale principale legate de
problema anunţată în titlul comunicării
noastre.
Una din tezele de bază ale autoarei, susţinută, cu fireşti nuanţări ulterioare, începind chiar cu
prima sa lucrare. publicată
în
1879, este cea a legăturilor intre
.:ultura reprezentată de aşezarea
de la Turdaş şi cea troiană. Aceste legături presupun, în concepţia ei, contemporaneitate
în
timp, o mare afinitate spirituală
şi, nu în ultimul rind, o identitate etno-lingvistică,
tracică,
în sensul larg al cuvintului. ln
privinţa acestui ultim aspect, locuitorii Troiei sînt numiţi
în
mod consecvent traci, iar pentru
desemnarea populaţiei străvechi
a Transilvaniei, inspirîndu-se din
relatările autorilor greci şi
romani. foloseşte, alternativ, termenii de traci, traco-geţi. geţi de
origine tn1cică, traco-daci
ori
daci.
Contemporaneitatea presupu~ri
ele Zs. Torma trebuie inţelea~ă
astăzi ca una parţială, căci complicata stratigrafie a Troiei
şi
îndelungata evoluţie a aşezării a
început să devină evidentă abia
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în urma campaniilor de săpături
conduse de Di:irpfeld în 1893-1894
şi publicate ciţiva ani mai tir
ziu. După cum am văzut, el a
ajuns la concluzia că abia Troia
VI putea să corespundă în timp
cetăţilor aheene din
Argolida,
Micene şi Tirint. In ce priveşte
poziţia cronologică şi apartenenta culturală a straturilor anterioare, această' problem;\ a început
să fie clarificată mai
bine doar
in primele decenii ale secolului
nostru, datorită cercetărilor privitoare Ia Bronzul egeean şi, nu
in ultimul rînd, periodizării propuse de Evans în urma săpăturilor
sale de la Knossos. ln asemenea
condiţii nu putem decît să socotim ca un merit deosebit
al
cercetătoarei de la Orăştie că ea
de la bun început a determinat
corect aşezarea
de la Turdaş,
respectiv cultura reprezentată de
dCesta, ca neolitică. (Să nu uităm că însuşi conceptul de neo1itic a fost definit abia în 1865.
de către .John Lubbock.) Faptul
că ea a raportat
descoperirile
sale la antichităţile troiene îşi
are, de asemenea, explicaţia în
stadiul de atunci al cercetărilor,
in lipsa unui alt „etalon", mai
autentic ş( mai apropiat
din
µunct de vedere cultural şi cronologic. De altfel, ideea
unui
paralelism (parţial, desigur) între neoliticul balcano-danubian
şi Troia, susţinută de Torma, a
devenit una dintre cele
mai
rezistente teze ale
preistoriei
sud-est europene, teză care fl început să fie abandonată, practic,
<1bia în anii '60. (Este suficient
să menţionăm că, de pildă,
pe
baza presupusei origini troiene
a idolilor cucutenieni „en violon"
chiar şi după 1960 s-a mai susţinut sincronismul intre Troia II
şi faza A a culturii Cucuteni.)
în concepţia autoarei, înrudirea celor două centre de cultură
, din Asia Mică şi de pe Mureş,
este susţinută de analogiile
ce
Pot fi observate intre diferitele
tipuri de descoperiri,
întîlnite
atît la Troia, cit şi la
Turdaş:
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semne şi simboluri incizate pc
vase şi alte obiecte de lut, statuete <1ntropomorfe (idoli),
diferite mo~ive ornamentale şi forme de vase (capacele prosopomorfe, mai ales), unelte de os
şi de· piatră, rîşniţe,
fusaiole,
greutăţi de război de ţesut etc.
O atenţie deosebită le-a acordat
de la bun început semnelor incizate, pe care Ie-a
interpr<'tat
drept semne de scriere, cele mai
vechi monumente de acest gen
din Europa. Dacă avem în vedere şi faptul că după 1882-1883,
poate sub influenţa lui
Sa~·ce,
Torma începe să susţină
că
Troia şi Egeea, în general,
au
avut doar un rol
intermediar,
sursa primară a elementelor de
civilizaţie, inclusiv a scrierii, trebuind căutate în Mesopotamia,
în lumea asiro-babiloniană
şi
chiar sumero-accadiană, ea a dat
dovadă de o admirabilă intuiţie,
pe care o putem aprecia cu adevărat abia în zilele
noastre,
cind, în urma descoperirii tăbliţe
lor de la Tărtăria,
cercetarea
problemei a luat o amploare nebănuită.

La început, comparaţiile
au
fost rncute de Zs. Torma pe baza primei publicaţii cuprinzătoa
re a lui Schilemann asupra să
păturilor de la
Troia, apărută
la începutul anului 1874, şi însoţită de acel „Atlas" al antichităţilor troiene, constînd din 218
planşe cu fotografii. O altă sursă a comparaţiilor devine ceva
mai tîrziu Iliosul lui Schliemann,
publicat în limba germană
în
anul 1881, fiind deosebit de utilă pentru Torma anexa a III-a
a lucrării, privitoare la inscripţiile de la Troia, întocmită
de
Archibald Henrv Sayce. Pe de
altă p;irte, drep't dovadă a ecoului stîrnit, încă de la început,
de descoperirile de la Turdaş, în
paginile Iliosului, citind raportul
deja amintit al lui Carl
Gooss,
la rîndul său şi Schliemann se
referă la trei dintre semnele incizate pe vasele colecţiei Torma.

La datele culese din literatur:1
se adaugă apoi contactul direct
cu descoperirile de la Troia, cu
prilejul celor două călătorii de
studii, efectuate în Germania, la
Berlin, în 1880 şi 1882. Şi,
în
sf!rşit, nu putem neglija
nici
importanţa schimbului de informaţii şi de idei, prin contacte
personale ori prin corespondenţă, pe
care le-a întreţinut, printre alţii, cu însuşi Schliemann.
Pentru a ilustra comunitatea,
Setu, în orice caz, apropierea de
vederi între cei doi cercetători,
de Ia Hissarlik şi Turdaş, vom
cita cîteva pasaje din scrierea lui
Schlieman, adresată Zs6fiei Torma la 9 februarie 1882 de
Ia
Atena. După o introducere
in
care vorbeşte despre pregătirea
ediţiei franceze a lucrării
sale
Ilios şi despre reluarea, în curînd, a săpăturilor de Ia Troia,
Schliemann scrie
următoarele:
., ... Dacă semnele şi simbolurile
lncizate, întîlnite pe descoperirile Dumneavoastră nu au fost
corect înţelese la congresul de la
Berlin (este vorba de mai
sus
menţionata adunare generală din
1880), acestea cu siguranţă nu
vor mai fi greşit înţelese
de
acum înainte, după apariţia Iliosului meu, şi de cînd o
mare
parte a colecţiei mele troiene a
foo;t prezentată poporului german şi exi:;usă în muzeul din Berlin. în noua Dumneavoastră lucrare Ya trebui, deci, doar să vă
1eferiţi
la analogiile întilnite în
Uiosul meu. „Urmează un pasaj
mai lung în care
Schliemann,
pornind de Ia ilustraţia întocmită
de Zs. Torma, şi, referindu-se, în
acela~i timp, la materialul cuprins
în Ilios, discută analogiile.
nu
puţine, pe care le găseşte intre
de«coperirile de la Troia
şi
Turdaş. Unele semne, atestate în
acea<;tă din urmă aşezare.
sînt
con~iderate şi de el ca semne de
scriere. O sfătuieşte pe Torma să
compare cu atenţie semnele de
la Turdaş cu cele de la Troia,
cuprinse şi discutate în Anexa
Iliosului, realizată de
Sayce.

intr-un

post-scriptum mai

„ ...

a-

daugă următoarele:
Este în
afară de orice îndoială că troienii au fost traci şi că odinioară,
în epoca preistorică, Transilvania şi Ungaria au fost locuite de

un trib tracic; numai în felul acesta poate fi explicată prezenţa
atit la Troia cit şi la Dumneavoastră a mai multor
semne,
care nu au fost încă atestate în
altă parte ... " I
Sînt la fel de relevante
şi
opiniile cunoscutului orientalbt
A.H. Sayce, profesor la universitatea din Oxford. lntr-o scrisoare, datată 12 noiembrie 11183,
adresată Zs6fiei Torma, după ce
face cîteva aprecieri generale în
legă 1.ură cu importanţa descoperirilor acesteia, se referă
la
semnele identificate de ea. Consultîndu-se şi cu E.B. Tylor, el
afirmă că acestea pot fi considerate, cu puţine excepţii, drept
semne de scriere sau imitaţii
ale> unor asemenea semne. Discutînd apoi semnele de pe
un
cilindru, pe care le reproduce şi
în desen, el constată că acestea,
privite în şiruri orizontale,
se
aseamănă minunat cu
semnele
silabice „asiatice".
Remarcînd
prezenţa pe obiectele de la Turdaş şi a
semnului svasticii, Sa~·
ce scrie următoarele, cuvintele
sale reflectind foarte bine dezorientarea ce domnea, chiar şi în
rîndul marilor
specialişti
ai
vremii. în problemele care o fră
mintau pe cercetătoarea amatoare
de la Orăştie. Cităm:„.„ Acesta arată, fără echivoc, spre Asia Mică.
lntr-;.irlP\'ăr. a~emănările
dintre
teracotele Dumneavoastră şi cele
de la Hissarlik devin din zi în
zi mai evidente. Mie mi se pare
ca m
această privinţă
pot fi
formulate doar două ipoteze: 1)
ori a existat un drum comercial
preistoric. ce a legat Asia M~că
cu Transilvania prin intermediul
Tracilor din Troada, drum ce a
traversat valea Dunării şi a avut
ca rezultat aceea artă orientalizantă de la Hallstatt şi
din
Krain, şi care s-a răspîndit
de
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aici spre sud, spre Italia, în loc
să fi fost originară din Italia;
sau, 2) poporul, ale cărui urme
le-aţi descoperit, a fost un popor barbar, contemporan
cu
epoca romană, primind de IR romani unele motive în formă de
svastică şi ceva idei despre semnele de scriere. Această a doua
ipoteză pare însă a
fi exclusă,
avînd în vedere adîncimea şi poziţia în care rămăşiţele au fost
descoperite, precum şi datorită
lipsei totale a fierului şi a altor
obiecte de epocă romană .. :•
în 1890, într-o scrisoare adresată Zs6fiei Torma,
Francis
John Haverfield, istoric al Antichităţii, colaborator al
lui
Mommsen în
editarea inscripţiilor romane din Anglia, reafirmă interesul manifestat de arheologii englezi şi de Societatea
de Antropologie din Londra pentru descoperirile
cercetătoarei
din Transilvania, menţionînd că
cei mai însemnaţi specialişti, ca
profesorul Sayce şi dr. Arthur
J. Evans înclină să accepte identitatea acestor descoperiri
cu
cele ale lui Schliemann de la
Troia. A.J. Evans. de altfel, într-o lucrare referitoare la noile
descoperiri privind scrierea cretană şi egeeană, publicată
în
1897, alături de paralelele „protoegiptene" şi troiene ale semnelor
minoice, menţionează şi unele
analogii ale acestora, cunoscute
de la Turdaş.
In sfîrşit, mai trebuie menţio
nat în acelaşi context, că Hubert
Schmidt, care a inventariat colectia antichitătilor troiene a lui
Schlimann, a eiaborat şi o primă
clasificare competentă a semnelor inciz:-ite observate la Turdaş,
comparîndu-le cu semnele de
scriere atestate la
Troia,
în
Egeea şi în F:giptul predinastic.
respectiv în perioada
dinastiei
XII. Nu este mai puţin important
pentru justa înţelegere a problemelor discutate aici că Hubert
Schmidt a fost şi un prestigios
susţinător al tracismului populaţiei neolitice din estul Europei.
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Rezultă din cele de mai sus că
ideile de bază ale Zs6fiei Torma,
privitoare la legăturile Turdaş
Troia, au fost împărtăşite ele
cei care au colaborat la cercetarea aşezării de la Hissarlik si
a descoperirilor scoase la iveală
în cursul săpăturilor, ori au studiat sistemele timpurii de scriere din Mediterana răsăriteană.
1n încheiere, să aruncăm o scurtă privire şi asupra modului
în
care descoperirile şi concluziile
ei au fost privite din perspectiva
preisti::>riei europene.
Primul arheolog care discută
descoperirile de la Turdaş întrun context mai larg, a fost Albert Voss (1895), care
studiase
„pe viu" colecţia Torma încă în
anul 1876 şi consultase toate lucrările
cercetătoarei, pe
care
le şi citează cu
corectitudine.
Elementul nou Pe care îl introduce, este ideea (care s-a doveuit ulterior falsă) a înrudirii Turdaş-Butmir, în cadrul
cercului
cultural bandceramic. Paul Reinecke, care s-a bucurat de două
ori (în 1893 şi 1896) de ospitalitatea Zs6fiei Torma,
putîndu-i
studia colecţia şi obţinînd toate
informaţiile solicitate, s-a ocupat
în trei studii de descoperirile de
tip Turd<tş (1896 şi, în
special,
1898, 1899). Citind doar o singură lucrnre a autoarei (1894), el
reia, în fond, ideile
susţinute
•imp de două decenii ale cercetă
toarei de la Orăştie, admiţînd că
semnele incizate de la Turdaş
sînt singulare în neoliticul european şi că, la aceea oră, analogiile lor cele mai apropiate sînt
cele troiene. Aşezarea de la Turdaş este inclusă şi de el în cultura ceramicii banda te. A vinci în
vedere deja precizările stratigrafice ale lui Dorpfeld, Reinecke se
referă mai ales
la
afinitatea
culturală între Turdaş şi Troia I,
această din urmă aşezare
fiind
socotită ca strîns înrudită
cu
bandceramica central-europeană.
Persistenţa, în continuare,
a

unor confuzii cr:mologice ne este
demons~ra~ii de comparaţiile fă
cu'ce de autor între Turdaş · şi
descoperirile provenite,
de pildii, c•in m:irm;;itcle în fo.;·m'.i de
puţ miceniene ori clin m.'numentele funerarc ale Bt,iptului predinastic (ve7.i şi R2ineck2, 1002).
Hubert Sch~i::.lt a studiat, de
asemenea, !n anul 1002, col2cţia
Torma, publicîn-:1 apoi un studiu
sp2cbl, c!edic:Jc c!c.>cc:p:ririlo:- de
la Turda7 (19 3). Aşl!?.D. ca este
apreciată şi de el c;i. m1:1
din
cele m;ii imriorL2;1!_e staţiuni br.ndceramice, dar
resping::- opinia
lui H.cineck.~ şi a ullo;·i!,
(A.
G5tz
de pildă) potrivit căreia
şi Treia I, respectiv II-V
ar
face p;irte din acceastă culturii.
Mni mult, el susţine ahterioritate.1 culturilor neolitice clin regiunile balcano-danubiene foţă de
cel de Rl treilea nivel de locuire
al Tr,;ici II, admiţînd o contemporaneitate cel mult cu Troia I.
El presupune totuşi existf'nb unor legături intime între anumite
drscoperiri europene (Turdaş!) şi
mir.ro<isiatice, sugerate mi'li ales
de vasele şi capacele prosopomode, de semnele incizate
pe
ceramică ori alte obiecte. Spre deosebire însă de predPccs:1;11 sa1,
Schmidt consideră c~I într" Troia
şi TurdRş, de pildă, nu exic,tă corn'"'\i11ni rlirecte, genetice, fiind
vorba, mai degrabă, de o mo.7ten ir,~ ccmun;'l, izvorît<I
el într-un
al treilea rl"ntru cultural (vezi
şi:
190!, 1907).
Ocla1'i cu punerea în circulaţie
a rezultatelor săpăturilor de la
Vinra, scade interesul pentru aseznrca evident înrudită de la
Turdaş, necercet11+,ă metodic, cu
df'scoperirile clonr parţir.I publi.~ate. Dar, în ciud'l înmulţirii şi
a unl'i mult m'li bun~ sistemati1{11·i a r.i::iterialului docum·cntar,
!n ceea ce priveşte interpretările,
lnr.lusiv acdea care privesc raporturile cu Troia, în loc
de
progrese observăm mai degrabă
u;1 pas înapoi faţă de concluziiÎe
lui Hubert Schmidt. Astfel, au0

,

.to;·ul săpătu;·ilor de
la Vinca,
i\ilioje U. Vasic (l'.J()'/-1908, 1910,
iJll, Hl:.J:2-193G), apclcaza,
m
!ond, inclu~iv pentru mulL dis•:utatele semne incizate, prezente şi la Vincn, b
aceleaşi
comp::iraţii, ln care s-a apelat în
trecut şi pentru descoperirile de
la Turdaş. in ce,~a ce p!'iveşte
periodi7.~rca ~.;i crcncl:J6Î.l,
cele
trei faze, s~:1bJite iniţial de el,
~îht in';crpr~late în f.::lul urm,1or: Vinca I
(ncolitic-c'neoJi,i'::)
('ste p;inle:i ·'.:1Fl cu Troh ! I V; Vinra II (cpocG bronzului) cu
Troia Vl-VII (epacR miceniană),
iar Vinca nr este socotită ca evoluînd pînii în epoca La Tene.
M'li mult, ci a con·;iderat Vinca
drept o colonie ir-ni:rn:1, întcmeiatcl ele colonhti troieni!
l
V. Go:-don Child2 (19?7, 1929)
observă corect asemănările
într:- clescoperirile de la Turcla5 şi
cele ele tip Vinca I şi, în parte,
II (dupii cl<tsificarc>a m".'nţionată
a lui
Vnsic), stabilind cii est(" vorbn ci(' nree11-;i cultură arheologică .C:2mnc-le indzate care
apar pe vasele celor douii w;ezări, dar şi la Coka. în Banatul
Jugoslav, sint conc,iderate şi de
Childe ca fiind ;maloage cu S"mnele cunoscute ele la Troi,, II şi
din Ep,iptu! ri~eclinastic. VincR I
este nar::ilcliz'.lbi în principal cu
Troici.' II, dar respingînclu-se . poflte
şi ~ub
influentil
lui
Schmirlt - ideea ttn<>i fili11ţii dirPcte. susţinute ele Vasic. înr11direa Troifl-Vinca (şi,
implicit,
Turdaş) este explicată prin identitatea de neam - nedefinit mai
de apronpe - a întemeietorilor
Troici şi ai Vincei. Aceştia ar fi
migrat dinspre sud în zona Dunării Inferioare şi în valea Mureşului ,explo<>t'ncl aram:i.
din
Serbia şi aurul transilvan, „exportat'' apoi spre reeiuni!e
mai
sudice.
Cel care va rupe pînă la urmă
cu teoria „tradiţională" a înrudirii
şi
contemporaneităţii
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Vinca (Turdaş)
Troia
este
Friederich Holste, care elaborează şi o nouă
periodizare a cultu;ii Vinca (1939). In condiţiile
anilor de r."lzboi, a căror victimă va deveni însu7i auto1·u!, concluziile lui Holstc riimini în parte, fără ecou. ln <mii postbelici,
Vladimir Mi!ojcic va prelua 'ii
adînci periodizarea propusă de
Holste, dar, în acela;;i timp (în
cadrul unui amplu sistem cronologic al neoliticului central şi
sud-est europan) el revine
la
teoria mai veche a contemporaneităţii
Vinca-Troia, paralelizind Vinca A cu Troia I,
iar
Vinca B cu sfîrşitul Troiei I şi
începutul Troiei II. Datorită prestigiului de care se bucura autorul, acest sistem, cu unele nuanţări şi adapt<iri fireşti,
devine
foar~e viabil,
indei:endenţa
şi
dnterioritatea neoliticului sudest euro:;ean faţă de succesiunea
a'iez{1rilor trnirne fiind aproape
unanim acceptată abia în anii '60,
şi sub influenţa mărturisită sau
nu, a cronologiei radiocarbon.

*

Judecate în contextul mediului
al epocii în care a trăit,
se
poate afirma că. în ansamblu,
vederile Zs6fiei Tormn, cercet:'itor autodidact, se înscriu în conşi

cepţiile
istorică

•

ce dominau ştiinţa prea vremii, ideile şi intuiţile ei privi .onre la raporturile
neoliticului sud-est european cu
Troia şi Asia Anterioară fiind,
uneori, chiar prioritare. Adeptă
a difuzio:1ismului, a dependenţei
culturale a Europei
preistorice
faţă ele civili·rnţiile Orientului concepţie îmbr<lîişatii de arheologi şi istorici de seam::i ca Sophus Miiller, Oscar Montelius. Eduard Meyer, pentru a numi doar
cîţiva
:-:.-a şi-a dat sn"tn:J că
în acest proces
Asia Mică şi
Egeea au avut mai mult un rol
interm~diar. în acelaşi timp, din
primele s'lle lucrări a
susţinut
caracterul
inr!o-europ:-oan,
tracic, al populaţiei n~olitice din
regiunile noastre, idee îmbrăţi
şată şi de Hi1bert Sr·hmidt
şi,
ceva mai tîrziu. c!P elevul acesţuin, Ioan Andrie'iesc11
Această
teză. respins:i în ultimele
decenii rlr> rn'"lrea majorit'.lte a reprezentanţilor
ştiinţei
preistorice româncsti, arc ast[!zi şanse
să fie reactualizată, dacă
avem
în vedere recentele ipoteze cu
privire la m'lrca vechime a comunităţilor
indoeuropr:>ne,
a
căror diferenţiere lingvistică ar
fi început încă în neolitic.
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MARTURII ARIIlVISTICE
PRIVIND DESCOPERIRI TRACO-DACE IN OLTENJA
Corneliu
Pămintul patriei, atit de bogat
·în vestigii ale trecutului, dă la
iveală noi şi importante
urme
ale civilizntiei
traco-dacice.
·Tezaurul arhivistic detinut
de
filia!cle Arhivelor statului
din
judeţele
Olteniei conţin informaţii preţioa<;e despre descope-riri arheologice întîmplătoare ce
dateaz<i de la sfirşitul secolului

Tamaş

al XVIII-lea (6 febru'lrie 179<!).
Printre descoperiri amintim cet~ituia dacicr1 de la Căciulaţi, judetul Dolj, descoperită în
anul
1853. Prcsuousul castru (schitul Roboaia) ·este în realit:itc o
fortificaţie de
pămînt dacică.
ln 1834 căutătorii de comori cc
săpau la Copăcelul :'17.Î
înglobat în municipiul
Rimnicu
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Vîlcc'.1 - se opresc deoaJ"ece descnn"r,-1 pc· o su:irnfoţ:l dc:;'.ul de
marc „la trei p:ilme sub o.:imînt
un ::i:i vcrhi11". ln anul i'846,. în
ccmu'lD. S!i\~io:iro. Vilcea s-;i desrnp?l'it u:-i dcp:nit de obiecte dacice.
Foarte multe clescooeriri monetare provi:-i din epoca dacicii,
ca cel din s:-11cuţ'.1,
jud. Dolj,
precum r,i c:-le din Fometeşti şi
Docricani t!i;i Vi!cca, dcs'.'Oj)critc în 183.l.
Este foarte greu de srmnalat

CETĂŢUILE

rlin mulţimra obicctdar dcscop<>rii(! r,1rc sînt ele foct:.m1 tra-·
c:~daci::l rbt0rit:i clcs:::ricrii cu
lotul
n?r.GrPs:;u:iz:ilca:·c ::i. lor.
· /\utorit:'ţile ju:lc~:-n'." au ciiut:1t
ca aceste descop:~riri
si\ ajung,-1 în p::isesh statului pc:-itru
a fi depozitate la Muzeul Naţional.

Inform·1ţiilc
rr'.1i':i~.'.i:c
aduc·
FJstfe! elemC'nte clco-;ebit de preţ:oase cercPUri i ::::·l'lc~ol:Jgi•.:c din
Oltenia.

ANTICE ŞI MEDIEVALE TIMPURII
DIN SPAŢIUL PRUTO-NISTRIAN
Ion Hîncu,
Gheorghe Postică
(Chişin:5.u)

tn spaţiul Pruto--Nistrian în
etapa actu::iltl sint cunoscute peste 70 de aşezări fortificate. Majoritatea ab·;olută a acestor obiective au fost construite în secolele IV-lll Î.':'.n. de către geto-daci, cele mai m'..llte dintre
ele fi:n'l refolosite ~i în
evul
mediu timpuriu (secolul X-XI).
Accsl:; ccti"iţi nu fost am2:1ajate
în i)azinul r:ulni Tit"tut, pe ambele m'lluri ale cur;'..1lui sup2rior şi mijlociu al Nistrului şi,
îndeosf'bi, în zona de co:lri din
centrul Moldovei.
\
Fcrtificnţ~ilc în cuu~::l se
află
de n'gulă în locuri denumite de
către Joca]nici
cu
toponimile
„Cet~1te", ,,Cetăţuie", „Horodca",
„Horodiştc", „Zamcă" etc„ denumiri foarte
importante în susţinerea
permanenţei rii
continuităţii neamului romu;1esc
pe
aceste pămînturi.
După modul de dispunere
al
lor pe teren se c':idenţinzi"i fortificaţiile amenajc1t.::~ pc promontorii de formă inelară sau
ovale-aluni;ite, p2 maluri abrupte
sau pc p:ivlrnişuri. Cetăţile de
pe promcntoriile inelare au formi'i rotundă s01u pătrată.
Pri-
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mele sînt întărite cu un vnl de
apărare în partea
accesibilă, iar·
cele pătrate (llansca) sint intă
rite cu vnl de păm;nt pe
toate·
laturile. Cetăţile de pe promontoriile alungite sînt înFirite în·
zona accesibilll cu unul pînă la
p:1tru valuri de apt1r,1rc flancate·
în cxtcrir:r, în mo:J oblig:::toriu,
cu cite un şanţ. As~menca ceb~tui au incinte de form:-1 tl'iung·h.iulan"i S'lU re::tangularfi a1L1ngit.l
(Butu::eni,
Hlijeni - La
şanţ, Horodişte etc.).
Cetăţile de pe terasele riurilor·
au for-mă semiov~lă şi sînt apă
rate p01rţioll de maluri ripoase,
iar in 1·est de unul pinii la trei
valuri cu şanţuri adiacente (Potîrca, Saharna-Reviche, Iorjniţa).·
Cet:1ţile de pe povirnişuri
au.
formă
circularii şi sînt întărite
cu un singur val şi şanţul respectiv (Durlcşt!, Rudi, Ma teu ţi,
Hlijeni - L'.1 Jacuri).
Cercetarea acestor vestigii ne
permite s:~1 demonstrăm cu el!'mente co:1crete unitatea şi continuitatea nt>amului nostru
pe,
aceste meleaguri din cele
mai
ver'hi timpuri şi pînă în prezent.
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