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I. RAPOARTE DE SĂPĂTURĂ

Cercetări

Arheologice, XX,

Bucureşti,

2013, p. 9-102

UN NOU SIT DE TIP BASARABI. RAPORT PRELIMINAR ASUPRA CERCETĂRILOR
ARHEOLOGICE PREVENTIVE
LA TĂRTĂRIA-PODUTĂRTĂRIEI VEST(CAMPANIA 2012)

CORINA BORŞ, LUCIANA IRIMUŞ, VLAD RUMEGA,
SEBASTIAN DOBROTĂ, CĂTĂLIN RIŞCUŢA

A NEW SITE OF BASARABI TYPE. PRELIMINARY REPORT REGARDING THE PREVENTIVE
ARCHAEOLOGICAL EXCAVA TIONS
AT TĂRTĂRIA-PODU TĂRTĂRIEI VEST(2012 CA!v1PAIGN)

The preventive archaeological research campaign 2012 on the site Tărtăria-Podu Tărtăriei vest was
occasioned by the construction of the A 1 motorway. The site was identified following the survey made in 2011
by an archaeological team from the National History Museum of Romania, although there were a series of
earlier information conceming the archaeological potential of this area but near to DN7 route and the railway
Arad-Alba Iulia. The site is located about 0.3km south of DN 7IE 68 road, north to Tărtăria village, on a plateau
situated on the upper left terrace ofthe Mureş valley. The preventive archaeological investigations took place in
spring and summer 2012 (March-July) and led to the discovery of very consistent archaeological vestiges.
Throughout an open area archaeological excavation it was fully investigated an area of about 2ha, where 269
archaeological complexes (mostly from the middle Hallstatt period - the Basarabi ceramic style) were
investigated. There have been excavated a variety of archaeological remains, e.g. (possible) semi-sunken
dwellings, offering pits (with pottery broken in situ), refuse and extraction pits, but also certain particular
vestiges - two ditches marking the southem and eastem limits of the site, two bronze hoards (comprising 400
bronze and iron objects, dated to the Ha C 1 period - the Bâlvăneşti-Vinţ series, 81h c. BC) and a collective grave.
Also, there was uncovered a large quantity of pottery of Basarabi type, as well as a great number of metal
objects (weapons, tools and adomments of bronze and iron). Considering all the data recorded and the
preliminary analysis of the very rich archaeological finds from Tărtăria-Podu Tărtăriei vest, this is a very
important site from the middle Hallstatt period.
KEYWORDS:

middle Hallstatt period, bronze hoards, collective grave, Basarabi type pottery
perioada Hallstatt-ului mijlociu, depozite de bronzuri, mormânt colectiv, stil ceramic Basarabi

CUVINTE CHEIE:

INTRODUCERE

Situl hallstattian (de tip Basarabi) Tărtăria-Podu Tărtăriei vest a fost descoperit cu ocazia
lucrărilor de diagnostic arheologic şi cercetare preventivă întreprinse, de către o echipă de arheologi
de la Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR), în perioada 2011-2012 (PI. VIII). Aceste
investigaţii arheologice s-au desfăşurat în cadrul Programului Naţional de Cercetare „Autostrada",
coordonat de MNIR, prin dr. Paul Damian 1•
Situl este localizat în jud. Alba, corn. Săliştea 2 , satul Tărtăria. Ţinând cont de toponimele
locale, situl a fost denumit Tărtăria-Podu Tărtăriei vest, pentru a face distincţia clară de binecunoscutul sit neolitic (anume Tărtăria-Gura Luncii). Situl hallstattian este situat în punctul Podu
1

2

Dorim să mulţumim şi pe acea~tâ cale, dr. Paul Damian pentru oportunitatea de a efectua cercetări în cadrul acestui sit.
Actuala denumire Sălişte este una de dată recentă ( 1964-1965). Anterior, vreme de peste cinci secole, această localitate a
fost cunoscută sub numele de Cioara (în maghiară: Als6cs6ra, în germană: Krăhendorj!Tschora), prima sa atestare
documentară datând din 1458. De asemenea, este de men\ionat şi existenta hidronimului Cioara (în maghiară: Cs6rapatak), pârâu afluent stâng al Mureşului, situat la vest de comuna Sălişte şi satul actual Tărtăria.
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Tărtăriei vest, pe a doua terasă a Mureşului, pe malul stâng, la S de DN7 şi la V de DC705E (PI. II).
Zona acestuia, denumită provizoriu - cu ocazia lucrărilor de diagnostic din toamna anului 2011 Tărtăria 1, a fost delimitată preliminar între km 14+ 100 şi km l 4+5100 pe traseul autostrăzii A 1 tronson 1, existenţa potenţialului arheologic fiind ulterior confirmată - prin cercetare de tip „open
area excavation" - între km 14+240/250 şi km 14+540. (PI. IX)
Suprafaţa reperată a sitului 3 este de peste 150.000 m.p. (peste 15 ha). În contextul cercetărilor
arheologice preventive ocazionate de lucrările de construire a autostrăzii A 1, tronson Orăştie - Sebeş,
a fost investigată din punct de vedere arheologic o suprafaţă din porţiunea delimitată a sitului
însumând 50.546 m.p. (5,05 ha), respectiv a fost cercetată exhaustiv prin săpătură arheologică
preventivă de tip „open area excavation'..4 o zonă totalizând 18.374 m.p. (1,83 ha).
Descoperiri arheologice (din perioada Hallstatt-ului mijlociu) ce pot fi puse în legătură cu
situl Tărtăria-Podu Tărtăriei vest - imediat spre nord şi est de acesta - sunt cunoscute de la jumătatea
secolului XX 5 , acestea fiind prilejuite de lucrările la şoseaua naţională Alba Iulia/Sebeş - Deva (PI.
III). Trebuie menţionat însă că este vorba de descoperiri întâmplătoare şi cercetări de teren de mică
amploare, toate acestea fiind făcute în afara ariei sitului delimitat în toamna anului 2011 şi primăvara
anului 2012, respectiv cercetat în campania 2012 de echipa de arheologi din cadrul MNIR. Mai mult
decât atât, localizarea şi reperele geografice/topografice referitoare la cercetările de teren şi
descoperirile mai vechi sunt de cele mai multe ori destul de relative, existând astfel unele confuzii
inerente6 .
În urma solicitării firmei STRABAG S.R.L. adresate MNIR, în prima parte a trimestrului I al
anului 2012, între cele două părţi s-a încheiat un contract de prestări servicii în vederea efectuării
lucrărilor de cercetare arheologică preventivă pe traseul viitoarei autostrăzi A l Orăştie-Sibiu, Lot 1
Orăştie-Sebeş (km o~km 24+ 11 O), în scopul întocmirii documentaţiilor de specialitate necesare
derulării procedurii de descărcare de sarcină arheologică, în conformitate cu prevederile legale.
Evaluarea arheologică (teoretică şi de teren) desfăşurată în perioada octombrie-decembrie
2011, cât şi cercetarea arheologică preventivă efectuată în perioada lunilor martie-iulie 2012 au fost
realizate în conformitate cu legislaţia în vigoare privind protejarea patrimoniului arheologic (OG nr.
43/2000 cu modificările ulterioare, OMCC nr. 2392/2004 şi OMCPN nr. 2613/2011), în baza
autorizaţiilor emise de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional - Direcţia Patrimoniu
Cultural. Echipa de cercetare în teren a fost coordonată de dr. Corina Borş (responsabil ştiinţific,
arheolog specialist), fiind alcătuită din 4 arheologi, angajaţi permanenţi sau contractuali în cadrul
Muzeului Naţional de Istorie a României, respectiv un arheolog din cadrul Muzeul Civilizaţiei Dacice
şi Romane (Deva), în baza unui contract instituţional de subcontractare.

Suprafaţa sitului denumit convenţional Tărtăria-Podu Tărtăriei vest este cu mult mai mare decât zona afectată de lucrările
de construire a autostrăzii Al Orăştie-Sibiu (PI. III, VII), după cum vom arăta în cele ce urmează. Astfel, coroborarea
informaţiilor bibliografice (RepAB 1995, 186; Ciugudean 1997, 148; Ursuţiu 2002, 98 care preiau o serie de referinţe mai
vechi) cu observaţiile directe efectuate în cursul săpăturilor arheologice preventive şi materialele arheologice descoperite în
perieghezele efectuate în perioada martie-august 2012 indică existenta unei staţiuni preistorice de mari dimensiuni (de
peste I O ha) situată în partea nordică a zonei denumită Podu Tărtăriei, situat la S de DN 7, pe malul stâng al Mureşului, în
raza administrativă a satului Tărtăria, între Valea Ciorii la vest şi Valea Rea la est. Foarte probabil această aşezare
preistorică a fost afe::tată ruccesiv, în părţile de nord şi nord-est, în cursul secolului al XIX-iea de construirea căii ferate
Arad-Alba Iulia (1867-1868), iar în cel următor de construcţia DN7 şi DC705E.
4
Pentru detalii privind noţiunea de „open area excava/ion" vezi inji-a nota 12.
5
Horedt 1947-1949, 44-49; RepAB 1995, 186-187
6
Ursu\iu 2002, 98-99. În sinteza sa privind etapa mijlocie a primei epoci a fierului în Transilvania, A. Ursu\iu presupune în mod eronat, căci datele primare nu sunt incerte - că informaţiile din Repertoriul Arheologic al judeţului Alba şi cele
publicate de Ciugudean 1997 ar fi incorecte şi de fapt cele două puncte cu descoperiri de tip Basarabi - situate de o parte
şi de alta a DN7 - ar constitui vestigiile unei singure aşezări. În opinia noastră există trei posibilităţi în ceea ce priveşte
materialele de tip Basarabi indicate în literatura de specialitate ca provenind din această zonă: ori descoperirile făcute la N
de DN7 şi calea ferată Arad-Alba Iulia, pe prima terasă a Mureşului, în punctul Tărtăria-Gura luncii, reprezintă material
în poziţie secundară (fiind recoltate din arătură) provenit din aşezarea cercetată de noi în anul 2012, caz în care suprafaţa
sitului este foarte mare, zona ocupată de acesta având o deschidere pe directia S-N de peste 600 m, sau este vorba de două
zone de locuire distincte (una situată pe prima terasă a Mureşului, iar cealaltă pe a doua), ori ambele puncte semnalate pe
terasa inferioară reprezintă numai locuri de unde a fost recuperat material în poziţie secundară („scurs") din situl aflat pe
terasa a II-a (superioară). În sprijinul acestei ultime ipoteze credem că pledează şi o descoperire mai recentă (2000) din
punctul Tărtăria-Pietroşiţa (Ghenescu, Sana, Ştefu 2000, 82-83), situat pe prima terasă a Mureşului, la circa I km NE de
situl Tărtăria-Podu Tărtăriei vest.
3
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Având în vedere că între cele mai apropiate semnalări (referitoare la materiale din perioada
culturi Basarabi) şi zona propriu-zis investigată în campania 2012 este o distanţă de circa
400 m, se poate afirma că existenţa certă a sitului Tărtăria-Podu Tărtăriei vest a fost stabilită cu
ocazia lucrărilor de diagnostic arheologic efectuate de o echipă de arheologi din cadrul MNIR în
7
toamna anului 2011 . Cu acel prilej, dar şi în cursul campaniei arheologice 2012 au fost efectuate o
serie de recunoaşteri de teren, precum şi o documentare istorico-arheologică generală (PI. I, II). De
asemenea, având în vedere definitivarea traseului viitoarei autostrăzi Al - tronson 1, arheologi din
cadrul MNIR au efectuat mai multe sondaje care să permită o delimitare mai exactă a zonelor cu
potenţial arheologic pe traseul viitoarei căi rutiere între Orăştie şi Sebeş, implicit şi în zona Tărtăria
(PI. VIII). Este de amintit faptul că la finalul deceniului trecut, o echipă de arheologi de la Muzeul
Naţional al Unirii Alba Iulia au efectuat lucrări preliminare de diagnostic arheologic în legătură cu
construirea viitoarei autostrăzi Al, însă la vremea respectivă proiectul acesteia nu era pe deplin
stabilit.
Trebuie menţionat că în ultimele decenii, zona sitului a fost puternic afectată de lucrări
agricole, fapt observabil atât pe imagini aeriene şi hărţi de arhivă, cât şi direct, cu prilejul cercetărilor
din anii 2011-2012 8 . (PI. II, V, VII)
Cercetările arheologice cu caracter preventiv, efectuate în primăvara şi vara anului 2012, de-a
lungul a circa 16 săptămâni (de lucru efectiv în teren), în perioada 17 martie - 25 iulie 2012 (program
de lucru 10 ore zilnic, 6 zile pe săptămână cu excepţia zilelor cu intemperii 9), au confirmat - pe de-o
parte - prezenţa substanţială a potenţialului arheologic semnalat anterior, cu menţiunea că s-a dovedit
a fi vorba de descoperiri încadrabile în perioada Hallstatt-ului mijlociu (perioada culturii Basarabi/Ha
B 3-C, secolele IX-VIII a. Chr.) şi nu - cum s-a crezut iniţial - aparţinând epocii bronzului ' 0 , iar pe de
altă parte au condus la descoperirea unei fortificaţii (val cu palisadă), databilă preliminar în perioada
Evului Mediu timpuriu (secolele X-XII ?), vestigiu arheologic necunoscut anterior' 1 (PI. XI, XIII,
XIV, XXI-XXIII). Astfel, au fost identificate şi investigate exhaustiv 269 de complexe şi contexte
arheologice distribuite pe o suprafaţă de circa 2 ha, între km 14+240/250 şi km 14+540 ai traseului
autostrăzii A 1: Orăştie-Sibiu, tronson 1 (km O-km 24+ 11 O), respectiv în partea nordică a zonei de
relocare a DC705E (PI. IX, XI-XIV).
În acest context a fost investigată exhaustiv, prin săpătură arheologică de tip „open area
excavation" 12 , o suprafaţă de aproximativ 20.000 m.p. (2 ha), situată între km 14+ 100 şi km 14+540 ai
13
autostrăzii Al, anume în ampriza acesteia cu o deschidere de circa 90-100 m şi în partea nordică a
zonei de relocare a DC705E (o suprafaţă adiţională de cercetare cu dimensiuni de circa 120 m
lungime şi 35-40 m lăţime, afectată în extremitatea sa nordică de existenţa unor magistrale de gaze).
Cercetare arheologică preventivă, efectuată în campania 2012, a urmărit să determine, pe cât
mai mult posibil, caracteristicile şi poziţionarea spaţială a eventualelor vestigii arheologice în
aşa-numitei

De remarcat faptul că toate semnalările din bibliografia de referinţă sunt localizate exclusiv în zona primei terase a
Mureşului (de fapt a doua terasă din punct de vedere geologic, n.n.), principalele repere indicate fiind traseul DN7, calea
ferată Arad-Alba Iulia şi cantonul Haltei C.F.R. Tărtăria.
8
De asemenea, folosinţa terenurilor pentru lucrări agricole şi efectuarea ritmică a unor arături adânci a fost confirmată de
diverşi localnici, fie angajaţi temporar ca muncitori necalificaţi pentru lucrări arheologice în primăvara - vara 2012, fie de
diverşi localnici care au vizitat săpăturile şi cu care am discutat direct. Între aceştia îi amintim pe preotul Gheorghe Marin
şi doamna Viorica Neghină, din satul Tărtăria, cărora le mulţumim şi cu această ocazie pentru informaţiile utile oferite.
9
Perioadă foarte ploioasă în special în lunile aprilie-mai, astfel că în total pentru perioada 17 martie-25 iulie 2012, s-au
înregistrat peste 3 săptămâni cumulate de zile de ploaie. De asemenea în acelaşi interval a existat o săptămână de pauză de
lucru în teren, datorită vacanţei de Paşte (12-18 aprilie 2012).
10
Damian el a/ii 2012, 280, nr. 156
11
Cu prilejul lucrărilor de diagnostic arheologic în toamna anului 2011, limita estică a sitului Tărtăria I (denumire
convenţională) a fost stabilită la km 14+500. În primăvara anului următor, în luna mai 2012, Beneficiarul ne-a comunicat
modificarea proiectului iniţial de construire, prin includerea unei zone suplimentare necesară pentru relocarca DC705E. În
acest context, cercetarea a fost extinsă spre E, prilej cu care au fost identificate urmele unei fortificaţii în porţiunea dintre
km 14+500 şi km 14+540. Vezi infra, secţiunea Scurtă prezentare a strategiei de săpătură.
12
Principiul pe care se bazează săpătura de tip „open area excavation" (n.n. săpătură în suprafaţă deschisă), este acela că
astfel - în chip ideal - este investigat întregul sit, prin expunerea, înregistrarea şi îndepărtarea fiecărui „depozit" arheologic, în mare
măsură în ordinea inversă a fonnării respectivelor depuneri. De exemplu, vezi Drewett 2011, 92-93.
13
În prima lună de cercetare limitele de expropriere necesare pentru construirea viitoarei autostrăzi nu au fost marcate în
teren de Beneficiar, iar ulterior au survenit o seric de modificări subsecvente ale proiectului în sensul extinderii
considerabile a arici de cercetare arheologică preventivă.
7
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cuprinsul zonei direct afectate de viitoarele lucrări de construire a autostrăzii amintite. Astfel, au fost
utilizate diverse metode, tehnici şi bune practici uzuale în domeniul arheologiei preventive şi al
14
cercetării de teren vizând salvgardarea prin înregistrare (preservation by record ) a contextelor şi
vestigiilor arheologice.

DATE FIZICO-GEOGRAFICE PRIVIND SITIJL

15

Situl arheologic Tărtăria-Podu Tărtăriei vest este situat la circa 0,3 km sud de traseul DN 7IE
68, în raza administrativă a satului Tărtăria, corn. Săliştea (fostă Cioara), jud. Alba, respectiv în partea
dreaptă a DC705E, care asigură accesul din drumul naţional către localitatea amintită (coordonate:
latitudine - 45°56'36,82"N /longitudine - 23°24'28,69"E, altitudine 231 m). Situl se află pe malul
stâng al Mureşului, pe a doua terasă a râului, în extremitatea nordică a acesteia, fiind mărginit la E de
pârâul Valea Rea, iar la V de pârâul Cioara. (PI. I, II)
Teritoriul comunei Săliştea are formă relativ liniară, orientată pe direcţia NE-SV, cu două
ramificaţii spre sud. Comuna este situată în partea sudică a judeţului Alba, ocupând un areal care
suprapune în bună parte bazinul hidrografic al văii Cioara. Comuna Săliştea se află la o distanţă de 27
km de municipiul Alba Iulia, la 25 km de oraşul Cugir şi la 21 km de Sebeş. Comuna se învecinează
cu următoarele localităţi: spre N cu comuna Blandiana, către NE cu comuna Vinţu de Jos, spre E cu
comuna Pianu, către V cu oraşul Cugir şi spre NV cu comuna Şibot.
Din punct de vedere geografic situl se află în Depresiunea Transilvaniei, aceasta formându-se
ca urmare a unor procese tectonice succesive ce au determinat apariţia lanţului muntos carpatin.
Depresiunea Transilvaniei este situată în interiorul arcului carpatic, având o altitudine medie de 400600 m. Din punct de vedere hidrografic zona aparţine bazinului râului Mureş. Valea Mureşului
formează limita dintre Câmpia deluroasă a Transilvaniei, în centru şi Dealurile Târnavelor, în sud, cu
un relief mai proeminent. Culoarul Mureşului este una din subdiviziunile Podişului intracarpatic;
acesta se întinde pe o lungime de circa 70 km între localităţile Vinţu de Jos şi Turda 16 • Întrucâtva
artificial, la vest de Vinţ şi până la Orăştie, valea Mureşului este cunoscută şi sub denumirea de
Culoarul Orăştiei. Zona depresionară a Culoarului Orăştie este de origine post-tectonică, fiind
caracterizată prin înălţimi relativ mici (200-300 m) şi pante de scurgere reduse, în care întâlnim şapte
terase, de origine cuaternară 17 •
Valea Mureşului mijlociu constituie o micro-zonă geografică deosebit de propice locuirii, atât
prin caracteristicile sale morfologice (zone de luncă cu terase având altitudini relative joase şi medii
alternând cu terase mai înalte, mai largi, etajate pe două sau chiar trei niveluri 18), cât şi prin cele
climatice (un climat blând, mediu temperat favorizat de existenţa fenomenului particular al acţiunii
John-ului dinspre pantele Munţilor Apuseni şi intruziuni de aer cald dinspre zona Banatului, vânturile
dominante fiind pe direcţia sud-vest 19).
14

Prin acest termen se înţelege - în general - identificarea şi cercetarea exhaustivă a unor situri (vestigii) arheologice,
efectuate în contextul ameninţării integrităţii acestora de către viitoare activităţi de construire sau în cel al realizării unui
studiu de impact asupra mediului (situaţie prevăzută în Convenţia Valletta şi legiferată în legislaţia românească referitoare
la protejarea patrimoniului arheologic). O asemenea abordare este complementară - după caz, în funcţie de semnificaţia şi
importanţa descoperirilor - demersului de conservare in situ a unora dintre vestigii, precum şi cu o seric de măsuri
preventive ce pot fi întreprinse pentru a salvgarda un sit identificat, dar neexcavat. Conceptul de „prezervare prin
înregistrare"/„salvagardare prin studiu" este relativ nou şi relativ neclar explicitat - pentru moment - în cadrul politicilor de
protejare a patrimoniului arheologic prevăzute de legislaţia românească de specialitate, dar este aplicat - pe scară largă - în
numeroase ţări europene şi în SUA. Pentru mai buna înţelegere a acestui concept în practica arheologică internaţională
vezi: preservalion by record - Roskams 2001, 35-36; Grant el a/ii 2005, 27-28, 128-129; PPG 16, secţiunea 25; miligalion
lhrough data recovery - Neumann, San ford 2001, 201-242; Green 2002, 104-105; Grant el a/ii 2005, 129; sauvegarder
par l 'etude - în sensul dat în Franţa de legea arheologiei preventive, respectiv Legea nr. 2001--44/2001.
15
La redactarea acestui subcapitol au fost utilizate o serie de informaţii disponibile pe site-ul oficial al Primăriei corn.
Săliştea, la adresa http://www.comuna-salistea.ro/ro/index.php [accesat în data de 17.01.2013].
16
Tufescu 1966, 198
17
Popa 2011, 20
18
Tufescu 1966, 203
19
Geografia, I, 248
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Din punct de vedere geologic, pe teritoriul judeţului Alba sunt întâlnite două mari unităţi
tectonice structurale: autohtonul danubian şi pânza getică 20 . Astfel, Carpaţii Meridionali aparţin zonei
cristalino-mezozoice, iar cea a Carpaţilor Apuseni de sud zonei sedimentar vulcanice. Situat pe cursul
mijlociu al Mureşului, Culoarul Orăştiei aparţine unei depresiuni intramontane încadrată la N de
munţii Trascăului, la S de Munţii Şureanu, la E de Depresiunea Transilvaniei şi la V de Munţii Poiana
Ruscă. Per ansamblu, Culoarul Orăştiei are un caracter deluros în partea sa sudică, în vreme ce partea
nordică este alcătuită din terase şi lunci 21 • Caracterizarea Culoarului Orăştiei ca depresiune deluroasă
nu reflectă cu exactitate trăsăturile orografice, pentru că de fapt numai aproximativ o treime din
suprafaţa sa are o fragmentare deluroasă. Cealaltă parte - mult mai întinsă - este o asociere de
câmpuri şi şesuri aluviale dispuse în trepte cu aspectul unei adevărate câmpii de terase, construite de-a
lungul cursului Mureşului. Aspectul zonei este modelat de contribuţia substanţială a cursurilor de apă
venite dinspre Munţii Şureanu, ceea ce a determinat o asimetrie pronunţată a întregului culoar. Râul
Mureşul, situat spre nordul acestei unităţi geografice, şi-a format o luncă destul de largă (2-5 km),
lipită de poalele Munţilor Metaliferi. Terasele de pe stânga văii Mureşului sunt dispuse pe 6-7 nivele,
iar cea mai veche ajunge la 140-150 m înălţime relativă. Pe alocuri, terasele inferioare au o întindere
mai amplă, de câţiva kilometri şi sunt numite de localnici „câmpuri" (de exemplu, Câmpul de Sus,
Câmpul de Mijloc, Câmpul de Jos, Câmpul Pâinii). Toate nivelurile sunt îndreptate către lunca
Mureşului, iar pe alocuri par că se desprind unele din altele, ceea ce le conferă un aspect piemontan.
Relieful mai înalt se desfăşoară lângă abruptul munţilor, ca o prispă deluroasă, formată dintr-un
ansamblu de culmi aproape paralele, dar şi cu ramificaţii secundare, ici şi colo conturându-se mici
noduri orografice, care însă nu ating în nici un punct altitudinea de 600 m. Toate aceste culmi, la
altitudinea de 400-450 m, cu tendinţă de înălţare spre marginea muntelui până la 500 m, se asociază
într-o singură treaptă piemontană.
Din punct de vedere geografic, teritoriul comunei Săliştea cuprinde două forme de relief: zona
de luncă şi terase joase ale râului Mureş şi afluenţilor acestuia, respectiv zona de terase înalte şi podiş,
foarte propice practicării agriculturii, iar în partea de sud zona de dealuri, un relief fragmentat de
afluenţi şi pâraie de munte mai puţin favorabile dezvoltării agriculturii. Pe partea însorită se cultivă
viţă de vie şi pomi fructiferi. De asemenea, în cuprinsul comunei (în partea sa sudică) există păşuni şi
fâneţe naturale destul de întinse.
În ceea ce priveşte reperele hidrografice, zona sitului în discuţie este mărginită la N de valea
mijlocie a Mureşului, la E de Valea Tărtăriei (Valea Rea) şi la V de pârâul (valea) Ciorii. Este de
remarcat faptul că râul Mureş produce inundaţii dese, catastrofale uneori pentru producţia agricolă;
ultimele inundaţii majore cauzate de Mureş în zona corn. Săliştea au fost cele din anul 1995 care au
durat cca 7 zile. Teritoriul comunei este străbătut, pe direcţia N-S, de cursul văilor Cioara, Tărtăria şi
Pietroasa, care de asemenea, în ultimii ani produc inundaţii locale.
Dealurilor înalte le corespund solurile brune şi brune-roşcate de pădure, slab sau puternic
podzolite sau podzolite secundar, în vreme ce pe terasele şi dealurile piemontane din depresiuni sunt
frecvente asocierile de cernoziomuri, soluri brune de terasă, solurile brune şi cele brun roşcate de
22
pădure . De-a lungul văii Mureşului, râu cu luncă extinsă, există soluri aluviale, gleice şi
cernoziomuri levigate. Predominarea suprafeţelor orizontale şi slab înclinate a favorizat păstrarea unor
soluri evoluate, în egală măsură pe culmile piemontane împădurite, pe terase, în luncile Mureşului şi
afluenţilor lui, precum şi pe versanţii slab înclinaţi, acoperiţi cu deluvii stabile. Aceasta nu înseamnă
că pe versanţii moderat şi puternic înclinaţi din dealurile văilor mai importante şi din vecinătatea
munţilor, sau pe frunţile (boturile) teraselor nu apar soluri erodate, rogosoluri şi chiar rocă la zi, cu
precădere sub influenţa activităţilor antropice de dată recentă.
Pentru micro-zona geografică unde este situat situl sunt întrunite caracteristicile unui climat
continental moderat de deal. Punctual, arealul corn. Săliştea este situat într-o zonă destul de ocrotită,
cu temperaturi medii anuale între 5-9 grade şi o cantitate medie anuală de precipitaţii de peste 600 ml.
Vânturile cele mai frecvente bat dinspre vest, concentrându-se de-a lungul văilor mai mari. Mici
diferenţe de climă se înregistrează pe versanţii sudici care sunt favorabili viticulturii şi pomiculturii.
20

*** 1982 513
*** 1982: 514
22
*** 1982, 33
21
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Ca fenomene meteo negative pentru zona în discuţie sunt de notat îngheţurile târzii şi brumele
timpurii, dar şi ceţuri frecvente în dimineţile şi serile de primăvară şi toamnă.
Documentele cartografice din a doua jumătate a secolului al XVIII-lca 23 nu conţin foarte
multe detalii, dar este clar observabil că zona sitului cercetat, aflat în vecinătatea satului Tărtăria, nu
era împădurită, fiind de presupus practicarea agriculturii (PI. I). Pentru zona sitului în discuţie sunt de
remarcat însă două detalii conţinute de harta ridicării topografice iosefine şi anume: I. existenţa pe
latura estică a sitului, paralel cu actualul traseu al DC705E (dar nu în Valea Tărtăriei ci pe versantul
vestic al acestuia) al drumului denumit „Drum Trajan" (fără însă alte precizări legate de existenţa
unor vestigii antice, aşa cum este cazul pentru alte localităţi învecinate ca de ex. Şibot); 2. existenţa în
partea nordică a terasei pe care se află situl a vechiului drum Orăştie-Sebeş şi a unui han (birt)
(marcat clar cu denumirea Wirthshaus) chiar în capătul nordic al văii Tărtăria (identificată cu
toponimul „Valje din Scholz"). Din păcate, următoarele două cartări habsburgice realizate în secolul al
XIX-iea nu conţin date suplimentare. Practicarea intensivă a agriculturii, începând cu a doua jumătate
a secolului XX, în zona sitului este un fapt cert - stabilit pe baza mărturiilor localnicilor şi a
observaţiilor stratigrafice directe - şi a reprezentat un factor determinant de perturbare a depunerilor
arheologice.

*
**
Prima atestare documentară a actualei comune Săliştea (şi implicit a localităţii Tărtăria), ca
de sat, este reprezentată de un document din 4 noiembrie 131 O, care menţionează faptul că
regele Carol Robert a dăruit comitelui Reneriu din Vinţu de Jos, satul Archişul Românesc („pământ
aflător între pământurile Vinerea, Archişu/ Săsesc şi Pian"). Alături de această aşezare medievală
apare amintit şi satul Drejman (atestat încă din iunie 1375, conform unui document emis la Sibiu).
Cele două vetre de sat au fost - cel mai probabil - numite după văile Archiş şi Drejman. Există
mărturii documentare ulterioare potrivit cărora satul Cioara - atestat la 23 mai 1458 - s-a format prin
unirea celor două vetre Archiş şi Drejman, în jurul curţii familiei nobiliare Barcsay, care prin cei doi
fii Ioan şi Ladislau ai Elisabetei, apar ca moştenitori ai domeniului Archişul Român într-un document
datat 3 martie 1340. Într-un act emis la Turda, în 14 aprilie 1508, familia Barcsay, pe lângă
proprietăţile din comitatul Hunedoara şi comitatul Alba, deţineau de asemenea Cioara, Archiş şi
vatră

23

Ridicarea topografică iozejină (în germană Josephinische Landesaufnahme), denumită şi Prima ridicare topografică, este
cel dintâi proiect unitar de ridicare topografică la nivelul Imperiului Habsburgic. Cele 3589 planşe iniţiale, desenate şi
colorate de mână, au fost apoi completate până la 4096 de secţiuni. Această lucrare a fost denumită după împăratul Iosif al
Ii-lea. În prezent aceste documente istorice sunt păstrate în Arhiva de război (Kriegsarchiv) a Arhivelor de Stat ale Austriei.
Realizarea hărţilor Imperiului Austriac din a doua jumătate a secolului al XVIII-iea a avut o motivaţie militară: în timpul
Războiului de Şapte Ani ( 1756-1763), trupele austriece au simţit acut lipsa unor hărţi precise. Ca urmare, în 1764,
feldmareşalul Leopold Josefvon Daun i-a propus împărătesei Maria Tereza să ordone ofiţerilor din Statul Major General să
cartografieze unitar toate ţările componente ale Imperiului. Până la această dată, realizarea hărţilor era în atribuţia
proprietarilor funciari, care comandau hărţi ale proprietăţilor lor. În data de 13 mai 1764, după ce a primit încuviinţarea
suveranei, Consiliul de Război (Hofkriegsrat) a dat ordinele de începere a primei ridicări topografice generale la nivelul
Imperiului Austriac. Ridicarea topografică începută sub domnia Mariei Tereza a fost terminată sub cea a lui Iosif al Ii-lea.
Hărţile erau realizate la scara de 1 \ol vienez= 400 klafteri vienezi (ceea ce corespunde aproximativ cu scara de I :28.800).
Variaţiile de altitudine erau redate prin haşuri şi nu prin curbe de nivel. Având la bază aceste ridicări topografice, s-au
confecţionat hărţi la scara de aproximativ 1: 115.200. Şi acest set este considerat ca fiind parte din Josephinische
Landesaufnahme. Cea de a doua ridicare topografică Zweite ader Franziszeische Landesaufnahme (cea de-a doua sau
ridicarea franciscană) este o realizare de seamă a ridicărilor topografice care au avut loc în Imperiul Austro-Ungar.
Realizarea ei a fost iniţiată în timpul domniei lui Francisc I (1804-1835), primul împărat al Imperiului Austriac şi ultimul
împărat al Sfântului Imperiu Romano de naţiune germană. Conţinutul, desenul şi estetica sunt remarcabile. Deşi datorită
duratei mari a ridicării (1806-1869) nici din punctul de vedere al con\inutului şi nici ca realizare tehnică nu poate fi
considerată unitară, experienţa ultimilor ani ne demonstrează că planurile respective pot fi utilizate şi la ora actuală. Cea dea treia ridicare topografică, Franzisco-Josephinische Landesaufnahme sau Dritte Landesaufiwhme, şi-a primit numele după
cel al împăratului Franz Joseph I. Aceasta a fost realizată între 1869 şi 1887. Planşele de bază, aşa numitele
Aufnahmeblătter, au fost ridicate la scara I :25000 sau 1: 12500, iar aşa-numitele hărţi speciale au fost ridicate la scara
1:75000. Resursă cartografică este disponibilă on-line la adresa http://earth.unibuc.ro/download/harile-austriece- l 9 l Oreproiectate-in-stereo70 (accesată la 05.06.2013).
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Drejman. În ceea ce priveşte toponimul Tărtăria acesta apare clar atestat odată cu secolul al XVIII-iea,
fiind menţionat pe hărţile iosefine, deşi există unele indicii privind utilizarea sa anterioară, posibil
încă din secolul al Xiii-lea, cel mai probabil în legătură cu invaziile tătare în zona Transilvaniei.

SCURT ISTORIC AL DESCOPERIRILOR ARHEOLOGICE ÎN ZONA LOCALITĂŢII TĂRTĂRIA

Semnalările

unor descoperiri arheologice fortuite în zona corn. Săliştea (fostă Cioara) datează
de la începutul secolului al XIX-iea, anume în 1821 fiind descoperit la est de sat, către Pianu de Sus,
un tezaur de obiecte de podoabă dacice databil în secolul I a. Chr24 • La jumătatea secolului al XIX-iea,
M. Ackner, notează existenţa unor urme de cetate veche pe coasta de sud-vest a dealului de lângă sat,
fără alte precizări; informaţia însă nu se regăseşte în repertoriul arheologic al lui I. Marţian (1920). Un
secol şi ceva mai târziu, în 1944, D. şi I. Berciu efectuează săpături de mică amploare la S de sat, în
punctul numit „Sălişte", la confluenţa pâraielor Archiş şi Pietroasa, într-o aşezare preistorică cu
niveluri de locuire ce au fost atribuite (pe baza materialului ceramic) culturilor Coţofeni şi
Wietenberg25 . Dintr-o serie de alte puncte neprecizate din jurul localităţii provin o serie de obiecte
arheologice databile în epoca bronzului (topor de granit, „secure" de bronz, brăţară de bronz,
ceramică), perioada dacică (monedă dacică de argint de tip Filip al II-lea), epoca romană (denar
republican, denar imperial din perioada lui Vespasian, obiecte mărunte din bronz, o lespede funerară,
trei monede din secolul al Iii-lea p. Chr. şi una din timpul lui Constantius). Analizând aceste
informaţii sumare este de presupus că acestea se referă la descoperiri făcută în zona sudică a actualei
comune, la peste 1 km distanţă de situl Tărtăria-Podu Tărtăriei vest.
În ceea ce priveşte menţiunile despre descoperirile arheologice asociate propriu-zis satului
Tărtăria, cele dintâi dintre acestea datează din prima jumătate a secolului XX, concentrându-se în
zona traseului DN7 şi a căii ferate Alba Iulia-Arad. Unul dintre punctele de interes este cel de lângă
halta C.F.R. Tărtăria, identificat prin toponimul „Gura Luncii", pe prima terasă (în fapt a doua din
punct de vedere geologic n.n.) unde se află binecunoscuta aşezare neolitică. Din acest punct, provin o
serie de fragmente ceramice caracteristice stilului ceramic Basarabi 26 (faza timpurie cf. încadrării lui
H. Ciugudean 27 ), însă acestea provin din periegheză, fiind recoltate din arătură. Din punctul numit
„ Valea Rea", deasupra cantonului C.f.R. amintit, dintr-o zonă situată în partea dreaptă faţă de traseul
DN7 (direcţia Orăştie-Sebeş) provin o serie de fragmente ceramice aparţinând culturii Coţofeni 28 . La
V de aceeaşi haltă C.F.R„ în imediata vecinătate a traseului DN7 sunt semnalate alte descoperiri de
materiale ceramice atribuite culturii Basarabi 29 • Pe o terasă învecinată punctului „Gura Luncii", în
partea dreaptă a căii ferate a fost descoperită accidental în 1983 o imitaţie din argint a unei monede
republicane 30 . Cele mai recente informaţii despre descoperirile de tip Basarabi din zona Tărtăria sunt
cele incluse în volumul monografic privind etapa mijlocie a primei epoci a fierului în Transilvania
datorat lui A. Ursuţiu, însă acestea sunt exclusiv preluări ale datelor mai vechi din bibliografia de
referinţă, fără nici o altă completare 31 •
Aşa cum menţionam anterior, există însă şi o serie de descoperiri arheologice (datând din
perioada Hallstatt-ului mijlociu) ce pot fi puse în legătură directă cu situl Tărtăria-Podu Tărtăriei
vest. Este vorba de săpăturile efectuate de către K. Horedt32 , în anii '30 ai secolului trecut, imediat
spre nord şi est de situl cercetat de noi în anul 2012. (PI. III)

Marţian 1920, 14, nr. 171; Arhiva Repertoriul Arheologic al României (Arhiva RAR), resursă informaţională disponibilă
on-line la adresa http://www.cimec.ro/scripts/ARH/RAR-Index/sel.asp [accesat în 14.12.2012]; RepAB 1995, 163-164
25
Arhiva RAR; RepAB 1995, 163-164
26
Horedt 1947-1949, 55-56; RepAB 1995, 185-186, nr. 1
27
Ciugudean 1997, 148
28
RepAB 1995, 186, nr. 2
29
RepAB 1995, 186, nr. 3
30
RepAB 1995, 186, nr. 4
31
Ursuţiu 2002, 98-99; vezi supra n. 5.
32
Horedt 1947-1949, 44--49; RepAB 1995, 186-187
24
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Având în vedere descoperirile databile în perioada Hallstatt-ului mijlociu efectuate în
campania 2012 în situl Tărtăria-Podu Tărtăriei vest, credem că este util să amintim o serie de alte
puncte din imediata vecinătate unde sunt cunoscute materiale atribuite perioadei culturii Basarabi,
34
respectiv la Pianu de Jos 33 , Unirea şi Vinţu de Jos 35 , precum şi depozitele de bronzuri (încadrate în
seria Bâlvăneşti-Vinţ/Ha C) de la Blandiana36 şi Vinţu I-III 37 . (PI. IV, LIV)

SCURTĂ PREZENTARE A STRATEGIEI DE CERCETARE ARHEOLOGICĂ

Primele etape referitoare la cercetarea sitului Tărtăria-Podu Tărtăriei vest au vizat evaluarea
pe teren, respectiv diagnosticul arheologic propriu-zis constând în efectuarea
unor sondaje arheologice, toate aceste lucrări fiind realizate de specialişti din cadrul MNIR în toamna
anului 2011. Cu acest prilej, între km 14+100-km 14+500 ai autostrăzii Al Orăştie - Sibiu, au fost
realizate 24 sondaje arheologice (identificate cu siglele S 511-S 522, S 585-S 589 şi S 592-S 598) 38 .
Zona sitului a fost afectată anterior, în cursul secolelor XIX-XX, pe de o parte de lucrări de
infrastructură rutieră şi feroviară (traseele DN7 şi DC705E şi cel al căii ferate Alba Iulia-Arad), dar în
special de lucrări agricole contemporane (arătură adâncă la aproximativ 0,20-0,30 m).
Odată cu iniţierea cercetărilor arheologice preventive, în primăvara anului 2012, ţinând cont
de natura şi caracteristicile sitului, metodologia de lucru a cuprins patru faze principale: faza de
documentare, faza de evaluare de teren (periegheză în imediata vecinătate a sitului), cea de cercetare
de teren propriu-zisă (săpătură arheologică preventivă) şi cea de analiză şi procesare post-săpătură.
Este de remarcat faptul că echipele de lucru şi-au modificat componenţa de la faza de diagnostic
preliminar la cea de diagnostic de teren şi apoi la cea de cercetare arheologică preventivă. Pe cale de
consecinţă, faza de documentare, a fost reluată şi aprofundată cu ocazia cercetărilor din anul 2012. În
principal, s-a avut în vedere realizarea unei documentări de arhivă, pe cât posibil completă, cu privire
la diversele categorii de surse istorico-arheologice (texte, fotografii, hărţi, schiţe etc.), respectiv
identificarea şi verificarea referinţelor bibliografice relevante. În mod evident, s-au adăugat examinări
ale unor surse aerofotografice de arhivă şi ortofotoplanuri mai recente, precum şi realizarea unor
observaţii directe pe teren (în imediata vecinătate a traseului viitoarei autostrăzi din zona de referinţă)
pentru identificarea altor perimetre susceptibile să conţină vestigii arheologice, având în vedere
semnalările anterioare din bibliografia de specialitate.
Pe baza observaţiilor preliminare efectuate şi a materialului arheologic recoltat cu prilejul
realizării diagnosticului în teren a fost delimitată o zonă de habitat preistoric, cu urme de locuire
databile în epoca bronzului (care odată cu începerea cercetărilor arheologice preventive s-au dovedit a
fi din prima epocă a fierului, mai exact perioada Hallstatt-ului mijlociu - epoca stilului ceramic
Basarabi). Cu ocazia realizării sondajelor în toamna anului 2011, au fost identificate cinci complexe
arheologice (PI. VIII). De remarcat faptul că sondajele arheologice au fost realizate în absenţa
marcării exacte în teren, de către Beneficiar, a traseului viitoarei autostrăzi. După cum se va vedea în
cele cc urmează concluziile studiului de diagnostic arheologic (2011) au fost numai parţial confirmate
de cercetările arheologice preventive din vara anului 2012. De asemenea, de amintit şi faptul că
traseul viitoarei autostrăzi a cunoscut modificări succesive în perioada martie-mai 2012, fapt cc a
impus readaptări succesive a strategiei de săpătură.
teoretică şi recunoaşterea

33

RepAB 1995, 145-146
RepAB 1995, 199-200
35
RepAB 1995, 207-208
36
Petrescu-Dâmboviţa 1977, 162, pi. 38511-3, pi. 386/1-6; RepAB 1995, 60-62; Bratu 2009, 238
37
Pentru depozitul de bronzuri Vinţu I: Soroceanu 1982, 376, nr. 59; Bratu 2009, 371; pentru depozitul de bronzuri Vinţu II:
Popa, Berciu 1964, 87-100 (=Popa, Berciu 1965, 51-70); Petrescu-Dâmboviţa 1977, 164, pi. 391-393; RepAB 1995, 207210; Bratu 2009, 371; pentru depozitul d<! bronzuri Vinţu III: Aldea, Ciugudean 1987, 79-89; Aldea, Ciugudean 1995,
213-218; Kemenczei 2005, 138, Bratu 2009, 371
38
Conform raportului de diagnostic arheologic realizat de MNIR şi predat către Ministerul Culturii şi Direcţia Judeţeană
pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional Hunedoara, documentaţie de specialitate păstrată în arhiva Secţiei de
Arheologie Pre- şi Protoistorică, Clasicâ şi Medievală - Compartimentul Arheologie Preventivă.
34
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Pornind de la datele furnizate de sondajele arheologice efectuate în toamna anului 2011, în
zona iniţială de delimitare a sitului (14+ 100 şi km 14+500) au fost deschise 16 secţiuni magistrale
(S 001 -S 018 ) pentru a clarifica stratigrafia generală a sitului şi pentru a stabili cu certitudine
caracteristicile generale şi densitatea vestigiilor arheologice (PI. IX). Astfel, s-a putut observa
preliminar faptul că vestigiile arheologice se concentrau preponderent în zona cuprinsă între km
14+240/250 şi km 14+500; odată cu deschiderea suprafeţelor de cercetare (SrSxr) acest fapt a fost
clar confirmat. Dată fiind modificările succesive ale proiectului de construire, limita nordică a zonei
de cercetare a fost reamplasată de 3 ori. De asemenea, detalierea proiectului de construire în zona
estică a ariei de interes arheologic a necesitat extinderea săpăturii către E (pe întreaga ampriză a
autostrăzii), vestigiile descoperite impunând extinderea limitei sitului până spre km 14+540; pe
întreaga ampriză a autostrăzii au fost deschise 6 secţiuni magistrale (S 019-S 025 ), precum şi suprafaţa de
cercetare Sxll (PI. XIII). Nu în ultimul rând, a existat şi un al treilea motiv al extinderii zonei necesar
a fi cercetate, anume aria de relocare a traseului DC705E, respectiv partea nordică a acestuia, de
vreme ce porţiunea sa sudică depăşea limita sudică propriu-zisă a sitului3 9 • În acest perimetru adiţional
de cercetare au fost deschise 6 secţiuni magistrale (S 026-S 031 ) şi o suprafaţă de cercetare (Sxm),
extinderea în suprafaţă a săpăturii arheologice în porţiunea extrem nordică a ariei de relocare a
traseului DC705E fiind imposibilă datorită existenţei unei magistrale de gaze (PI. XIV).
Obiectivele campaniei de cercetare arheologică preventivă în teren au constat în stabilirea
limitelor sitului, identificarea distribuţiei spaţiale, a caracteristicilor şi elementelor constitutive ale
vestigiilor arheologice, cât şi recuperarea tuturor artefactelor şi ecofactelor descoperite pornind de la
premisa generală a unei investigaţii de tipul „salvgardare prin înregistrare". Odată cu începerea
săpăturii propriu-zise, pe măsură ce au apărut o serie de structuri arheologice deosebite, precum
elemente de delimitare a habitatului preistoric pe laturile de sud şi est, zone cu depuneri (votive ?),
respectiv fortificaţia medievală (val cu palisadă) în partea extrem estică a sitului a fost acordată o
atenţie sporită înregistrării în detaliu a localizării şi caracteristicilor acestor vestigii, dar şi a
materialului arheologic descoperit. Aşa cum am menţionat anterior, s-a putut observa că pe întreaga
suprafaţă a sitului depunerile arheologice au fost afectate în partea superioară de intervenţii antropice
contemporane. Astfel, obiectivul principal al echipei de arheologi a constat în cercetarea exhaustivă a
tuturor vestigiilor delimitate în zona afectată direct de lucrările de construire a autostrăzii, respectiv
înregistrarea unor informaţii cât mai detaliate cu privire la structura şi tipologia complexelor/
depunerilor cercetate, prelevarea tuturor artefactelor de interes arheologic, dar şi identificarea altor
zone cu potenţial arheologic situate în imediata vecinătate - dar în afara - traseului viitoarei căi
rutiere.
Principalele constrângeri existente cu privire la derularea cercetărilor arheologice preventive
au fost determinate de mai mulţi factori, în bună măsură de ordin subiectiv. În primul rând a survenit
actualizarea repetată a proiectului tehnic de construire a autostrăzii, fapt ce a impus extinderea zonei
de cercetare de mai multe ori, cu menţiunea că limitele de expropriere pentru construirea autostrăzii nu
au fost materializate în teren în timp optim în raport cu ritmul săpăturii arheologice, în special în prima
parte a campaniei arheologice. Un al doilea factor se referă la fluctuaţia constantă a forţei de muncă
40
(pusă la dispoziţie de Beneficiar ) şi numărul muncitorilor raportat la ritmul alert de lucru, dar şi
obiectivele şi exigenţele cercetării raportate la structurile descoperite (în special în ceea ce priveşte
zona extrem estică a sitului). Alţi factori de ordin subiectiv au în vedere calendarul de lucrări
arheologice pc acest tronson şi termenele de lucru ale Beneficiarului, dar şi lipsa unei zone de
delimitare acceptabilă între zona de construcţie şi zona de cercetare arheologică (în special începând
cu finalul lunii mai şi până la încheierea săpăturii). În fine, un alt factor - de această dată obiectiv este reprezentat de condiţiile meteo (lunile aprilie şi mai fiind deosebit de ploioase).

Este foarte probabil ca partea de SE a sitului Tărtăria-Podu Tărtăriei vest să fi fost afectată de o serie de clădiri şi
ale unei fabrici de cherestea construită aici după 2005, conform analizei ortofotoplanurilor din perioada 20052012.
40
Recunoscând faptul că per ansamblu a existat o bună colaborare cu Beneficiarul, dar în diverse. momente ale campaniei
arheologice au existat deopotrivă inerente şi absolut fireşti discuţii (uneori chiar de pe poziţii adverse) între echipa de
arheologi şi echipa STRABAG, dorim să adresăm mulţumirile noastre pentru sprijinul acordat domnului director Marius
Mitrofan, precum şi domnilor Nicolae Răscol, Alexandru Fazekaş, Reinhard Winkler, Ingo Retter.
39
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*
**
Cercetarea arheologică în general, şi cu atât mai mult cea preventivă de amploare, necesită
gestionarea şi documentarea cu acurateţe şi precizie, într-un mod standardizat, a datelor înregistrate în
teren; acestea cuprind descrierea complexelor/structurilor/contextelor arheologice, documentarea
fotografică a acestora şi întocmirea unor planuri şi hărţi care să ilustreze cât mai corect situaţia din
teren41 • Cartarea (transpunerea prin simboluri grafice şi prin culori convenţionale, pe hărţi topografice)
42
reprezintă cea mai fidelă şi precisă modalitate de înregistrare a datelor spaţiale , devenind tot mai
accesibilă şi utilizată în domeniul arheologiei în ultimele decenii. Întregul demers este facilitat de
utilizarea Sistemelor Informaţionale Geografice 43 (Geographical Information System - GJS), care
permit introducerea, arhivarea, gestionarea şi analiza unor informaţii raportate la coordonate
geografice, cu ajutorul calculatorului. Un marc beneficiu al acestei aplicaţii îl reprezintă posibilitatea
de a actualiza constant baza de date asociată, păstrând, atât informaţiile vechi, cât şi cele noi.
Odată cu începerea săpăturilor arheologice din situl Tărtăria-Podu Tărtăriei vest, o echipă
topografică, pusă la dispoziţie de către Beneficiar, a efectuat toate ridicările topo în cadrul sitului
menţionat, ca mai apoi să poată fi integrate toate informaţiile înregistrate, pentru procesarea datelor
post-săpătură într-o manieră accesibilă şi bine organizată. Obiectivul principal al acestui demers a
vizat înregistrarea în Proiecţia Stereografică 1970 (Stereo 70) a tuturor unităţilor de săpătură (secţiuni
magistrale, suprafeţe de cercetare) şi a structurilor arheologice investigate utilizând o staţie totală,
conform cerinţelor formulate de arheologii din cadrul echipei de cercetare în teren. Încă de la bun
început, echipa de arheologi şi echipa de topografi a Beneficiarului, au agreat modalitatea de
înregistrare şi schimb de date. Astfel, datele au fost măsurate constat, la intervale de aproximativ 5-1 O
zile (cu excepţia primei luni de săpătură), coroborat cu predarea rezultatelor brute către echipa de
arheologi în săptămâna imediat următoare efectuării măsurătorilor. În cadrul echipei arheologice,
responsabilul ştiinţific al şantierului a desemnat - ţinând cont de competenţa în domeniu - un arheolog
care a asigurat verificarea şi integrarea datelor44 • Într-o primă fază s-au înregistrat doar unităţile de
săpătură (secţiuni magistrale şi suprafeţe de cercetare) şi complexele/contextele arheologice; odată cu
extinderea către NE a cercetării în cuprinsul sitului, cu ocazia relocării DC705E a fost proiectat şi
trasat un sistem de casete, stabilit de echipa arheologică pentru a eficientiza investigarea acestei arii.
Astfel, în cazul secţiunilor şi a suprafeţelor din acest sector, există un set considerabil de coordonate
geografice măsurate de la nivelul actual de călcare (toate cotele s-au raportat la nivelul mării) şi în
diferite faze de extindere, ca în final să fie înregistrată şi cota inferioară (pe lângă detaliile de interes
arheologic obţinute, astfel pot fi furnizate date certe privind lucrările efectuate, inclusiv calcularea
volumului de pământ dislocat). În privinţa complexelor şi a materialul special, s-a avut în vedere
colectarea datelor într-o manieră cât mai accesibilă şi inteligibilă. Astfel, pentru înregistrarea precisă a
conturului complexelor investigate s-au înregistrat de la 2 până la 4 puncte45 , iar pentru materialul
special câte unul, iar în cazuri excepţionale (depozite, tezaure, schelete şi resturi osteologice umane)
câte 10-20 de puncte. Toate datele obţinute, prelucrate şi interpretare, au fost suprapuse pe diverse
suporturi cartografice, precum aşa-numitele „hărţi austriece" (191 O, scara l :200.000)46 , Planurile
41

Drewett 2011, 54
Renfrew, Bahn 2008, 90
43
Renfrew, Bahn 2008, 92-95; Westcott, Brandon 2000, 1-2; Drewett 2011, 54-68
44
Această decizie a fost luată pornind de la standardele de bună practică utilizate la nivel european în ceea ce priveşte
desfăşurarea cercetărilor arheologice preventive, prin punerea în practică a principiului „salvgardării prin înregistrare".
45
Pentru exemplificare, modalitatea de lucru în cadrul cercetărilor arheologice preventive derulate în cadrul sitului Tărtăria
Podu Tărtăriei vest, a fost următoarea: în urma secţionării unui complex a rezultat o axă A-8, care a fost folosită
deopotrivă pentru desen şi ridicare topografică, caz în care punctele A şi 8 au fost măsurate de la nivelul de conturare şi
conţin coordonatele x, y, z (undez reprezintă cota raportată la nivelul mării). Utilizând programul QuantumG/S (program
open-source, care nu necesită licenţă), s-au încărcat punctele A, 8, planul scanat al complexului şi s-a procedat la
georeferenţierea celui din urmă (unde punctul A de pe desen corespunde cu punctul topografic A etc.). Digitizarea s-a făcut
manual, pentru fiecare complex în parte (utilizând „layere" şi transpunerea cât mai fidelă în format digital a conturului
complexului).
46
Resursă cartografică disponibilă on-line la http://earth.unibuc.ro/download/harile-austriece-191 O-reoroiectate-in-stereo70
(accesat la 09.06.2013)
42
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directoare de tragere (perioada interbelică, scara 1: 100.000)47 , Hărţile sovietice (perioada comunistă,
scara 1:50.000 şi 1: 100.000)48 , Harta Geologică a României (mijlocul anilor '60, scara 1:200.000) 49 şi
într-o anumită măsură pe ortofotoplanuri (furnizate de Beneficiar), pentru a urmări evoluţia în timp a
peisajului şi construcţiile care ar fi putut afecta situl de-a lungul anilor.

*
**
Principalele 3 etape ale evoluţiei spaţiale a săpăturii arheologice preventive în cadrul sitului
vest au fost:
1.
cercetarea în porţiunea (iniţial) delimitată a sitului, respectiv între km 14+ 100 şi km
l 4+500 pe întreaga ampriză a autostrăzii, cu observaţia că limita nordică de expropriere a
fost modificată de 3 ori, zona de cercetare fiind extinsă succesiv către N;
2.
cercetarea în primul sector adiţional (denumit convenţional sector E), respectiv cel estic,
aproximativ între km 14+500 şi km 14+540 pe întreaga ampriză a autostrăzii;
3.
cercetarea în al doilea sector adiţional, respectiv cel de NE (denumit convenţional sector
NE), în zona de relocare a DC705E - partea nordică, între metrul 380 şi metrul 620 pe o
50
lăţime de circa 35-40 m .
Pentru a obţine o imagine cât mai pertinentă referitoare la stratigrafia generală şi natura sitului
Tărtăria-Podu Tărtăriei vest în zona delimitată iniţial, prima fază a cercetării arheologice preventive a
vizat deschiderea unor secţiuni magistrale pornind de la rezultatele şi descoperirile din etapa de
diagnostic arheologic. Astfel, o serie de secţiuni magistrale deschise (S 001 -S 004 ) au avut în vedere
extinderea acelor secţiuni de sondaj (S 511, S 513, S 514, S 585 şi S 588) în care au fost identificate preliminar - vestigii arheologice. Alte secţiuni magistrale (S 005-S 018 ) au fost deschise pentru stabilirea
certă a distribuţiei spaţiale a vestigiilor arheologice cu scopul de a determina limitele sitului şi în ce
măsură acesta urma să fie afectat de lucrările de construire ale viitoarei autostrăzi, respectiv pentru
efectuarea unor observaţii referitoare la stratigrafia generală a sitului. De asemenea, odată cu stabilirea
limitelor de E, S şi V ale sitului, pornind de la observaţiile făcute în secţiunile magistrale mai sus
menţionate au fost deschise o serie de suprafeţe de cercetare (S 1 - Sx 1) în scopul cercetării în detaliu a
complexelor/contextelor arheologice. Astfel, a fost infirmată prezenţa vestigiilor arheologice în partea
vestică a zonei de interes, aproximativ între km 14+100 şi km 14+240/260, pe întreaga ampriză a
viitoarei autostrăzi.
Datele obţinute prin diagnosticul de teren din toamna 2011 şi prima etapă a cercetării din
campania 2012 (martie-mai) au putut fi coroborate mai exact, indicând în mod evident o concentrare
a locuirii preistorice în zona sudică şi sud-estică a sitului, cu menţiunea că foarte probabil aceasta a
fost afectată anterior - începând cu anul 2005 - de construirea unei fabrici de cherestea, ale cărei
clădiri şi amenajări existau la momentul începerii săpăturii.
Una dintre cele mai importante observaţii efectuate în această etapă a săpăturii a fost cea
referitoare la existenţa unei viroage în limita sudică a sitului, o structură naturală cu urme de
intervenţie antropică care a fost interpretată (preliminar) ca fiind un şanţ de delimitare a zonei de
habitat preistoric. Practic aceasta constituie limita de S a sitului, traseul său fiind observat pe direcţia
V-E pe o distanţă de peste 250 m 51 ; dincolo de aceasta, pe platoul către satul Tărtăria, în limita de

Tărtăria-Podu Tărtăriei

Resursă cartografică disponibilă on-line la http://earth.unibuc.ro/download/planurile-directoare-de-tragere (accesat la

47

09.06.2013)
48

Resursă
cartografică
disponibilă
on-line
la
http://earth.unibuc.ro/download/hartile-sovietice-50k;
http://earth.unibuc.ro/download/hartile-sovietice- l- I OO-OOO-reproiectate-in-stereo70 (accesat la 09.06.2013)
49
Resursă cartografică disponibilă on-line la http://earth.unibuc.ro/download/harta-geologica-a-romaniei-scara- l-200-000
(accesat la 09.06.2013)
5
Cercetarea arheologică preventivă la S de limita de expropriere pentru tronsonul principal al autostrăzii, respectiv în
porţiunea sudică a zonei de retocare a DC705E nu s-a justificat de vreme ce respectiva porţiune de teren fusese deja
afectată foarte recent de construcţii, în perioada 2005-2012.
51
Iniţial această structură a fost identificată în partea vestică a zonei iniţiale de cercetare, fiind identificată cu sigla CPL 004.
Ulterior, în colţul de SE al zonei iniţiale de cercetare a fost observată o altă structură liniară care a primit sigla CPL 118. În
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expropriere a autostrăzii nu au mai fost observate nici un alt fel de indicii cu privire la prezenţa
arheologic (PI. IX, X). Aceasta este o structură cu caracteristici aparte, atât din punct de
vedere natural (prezenţa a numeroase izvoare), cât şi arheologic (depuneri votive aparte databile în
perioada culturii Basarabi I Ha C - depozite de bronzuri, piese de metal, vase întregi/întregibile şi
fragmente de schelete umane). De asemenea, există două descoperiri ulterioare momentului
depunerilor din perioada hallstattiană, anume în partea superioară a acestei structuri au fost
descoperite un tezaur monetar databil în perioada Latene şi o fibulă de bronz databilă în epoca
romană. Tot în acest stadiu al săpăturii a fost stabilit clar faptul că situl continuă spre N, către valea
Mureşului, numai partea sa sudică fiind afectată de lucrările de construire a autostrăzii.
În ceea ce priveşte prima zonă adiţională de cercetare (sector E), strategia de săpătură a avut în
vedere deschiderea unor secţiuni magistrale de sondaj care să „taie" panta estică a terasei în vederea
stabilirii prezenţei sau absenţei potenţialului arheologic în ampriza autostrăzii între km 14+500 şi km
14+540. În prima secţiune de sondaj deschisă în acest perimetru (S 019 ) a devenit mai mult decât
evident faptul că vestigiile arheologice continuau să existe şi în această direcţie, fiind descoperite
urmele unei fortificaţii (val cu palisadă, incendiată şi şanţul adiacent, în bună măsură distrus de
amenajarea actualului DC705E) (PI. XXI, XXII). În continuare au fost deschise alte 5 secţiuni
magistrale de sondaj (S 020-S 025 ) - orientate aproximativ V-E, perpendicular pe marginea terasei
amintite - care să ofere cât mai multe date despre structura şi caracteristicile fortificaţiei. De
asemenea, acestea au furnizat indicii foarte clare cu privire la faptul că stratul de cultură preistoric
(Hallstatt mijlociu/perioada c. Basarabi) continua până la limita estică a terasei. Nu în ultimul rând, a
fost observată existenţa unui al doilea şanţ preistoric (CPL 155), orientat aproximativ pe direcţia
NNV-SSE. Toate acestea au condus la deschiderea unei suprafeţe de cercetare (Sxu) în vederea
obţinerii unei imagini de ansamblu asupra distribuţiei şi caracteristicilor complexelor arheologice din
această zonă. (PI. IX, XIII)
În cuprinsul celei de-a doua zonei suplimentare de cercetare (sector NE = zona de relocare a
DC705E) obiectivele cercetării au vizat stabilirea existenţei sau absenţei nivelului de locuire
hallstattian, dar şi identificarea traseelor şanţului estic (preistoric) şi a fortificaţiei cu palisadă
incendiată. S-a optat, de asemenea, pentru o serie de sondaje magistrale, amplasate, atât pe limita
vestică de expropriere a acestei zone (S 026 ), cât şi pe marginea estică a terasei (S 02T-S 031 ). După
obţinerea unor informaţii stratigrafice preliminare, s-a procedat la caroierea întregului perimetru
accesibil cercetării şi deschiderea unei suprafeţe de cercetare (Sxm) cuprinzând 12 casete de cercetare
(C 1-C 12 ). Trebuie amintit că partea extrem nordică a zonei de relocare nu a putut fi cercetată în
suprafaţă datorită existenţei unei magistrale de gaze. Totuşi în această zonă au fost deschise două
secţiuni magistrale de sondaj (S 030-S 031 ), orientate V-E, tăind marginea estică a terasei; urmele
incendiate ale fortificaţiei erau vizibile în profilele ambelor sondaje, însă stratul de cultură hallstattian
nu a mai fost observat. (PI. IX, XIV)
Date fiind caracteristicile sitului (stabilite în linii generale pe parcursul primei luni de
săpătură, odată cu deschiderea primelor secţiuni magistrale de sondaj S 001 -S 009 şi a suprafeţelor de
cercetare S1 - Sv ), timpul (iniţial planificat pentru circa I 0-12 săptămâni, ulterior extins la peste 18
săptămâni de lucru efectiv în teren, cu un program de lucru de 6 zile pe săptămână, 10 ore zilnic cu
excepţia zilelor de ploaie) şi logistica avută la dispoziţie (echipă de muncitori cu un efectiv mediu de
circa 16---20 persoane, un excavator cu cupă de taluz lată şi un camion) s-a optat pentru efectuarea
decapării exclusiv cu mijloace mecanice. Astfel, a fost posibil 52 ca - în timpul avut la dispoziţie şi cu
potenţialului

contextul cercetării în suprafaţă a devenit clar faptul că CPL 004 este continuat de CPL 118, însă având în vedere faptul că
în partea sa estică structura a fost afectată de constructiile industriale contemporane am optat pentru menţinerea celor două
sigle. Date fiind dimensiunile şi caracteristicile structurii, calendarul de lucrări şi logistica avută la dispoziţie (forţă de
muncă şi utilaje) s-a optat pentru efectuarea unor sondaje transversale, respectiv în partea estică (CPL 118) unde prezenta
materialelor arheologice era sporadică au fost deschise 9 sondaje, iar în partea vestică (CPL 004) unde materialele
arheologice erau deosebite ca număr şi natură au fost deschise 23 de asemenea sondaje. Aceste sondaje au fost săpate atât
cu mijloace mecanice, cât şi manual. Acestora li se adaugă două secţiuni magistrale, respectiv S()(J3 nord şi S008 sud, ambele
intersectând - aproximativ perpendicular - traseul CPL 004.
52
Dincolo de implicarea echipei de arheologi şi sprijinul acordat de firma STRABAG, cercetarea acestui sit a fost posibilă şi
datorită unor oameni simpli însă foarte inimoşi, anume şefii echipei de muncitori (Ioan Varga şi Marius Mezei),
excavatoriştii (Ion Danciu şi Dumitru Groze), cât şi unii dintre muncitori (Ana, Edith, Şoni, Piki, Tibi, Ion şi Iosif), astfel
că dorim să le mulţumim şi cu acest prilej.
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logistica existentă - să fie deschisă în suprafaţă pentru cercetare o arie de circa 2 ha (valoare însumată
pentru toate cele 3 sectoare ale sitului) şi complexele arheologice să fie săpate manual, până la nivelul
solului viu, cu excepţia a 6 complexe/contexte (CPL 004/CPL 118 =şanţ sudic preistoric, CPL 151 =
fortificaţia medievală cu palisadă incendiată, CPL 153 = strat de cultură hallstattian în extremitatea
estică a sitului, CPL 155 = şanţul estic preistoric, CPL 156 = strat de cultură hallstattian în
extremitatea estică a sitului şi CPL 258).
Ţinând cont de situaţia existentă în teren, săpăturile arheologice au fost organizate printr-o
cercetare în suprafaţă (open area excavation ), într-o abordare metodologică adaptată unei serii întregi
de factori. Pe întreaga porţiune cercetată din situl Tărtăria-Podu Tărtăriei vest, datorită termenelor
contractuale, dar ţinând seama şi de observaţiile stratigrafice, decaparea s-a efectuat mecanic utilizând
două tipuri de excavatoare, ambele având cupă lisă (de taluz), fapt care a permis obţinerea unor
răzuieli cu acurateţe suficientă pentru a identifica şi delimita complexele. Având în vedere observaţiile
realizate în secţiunile magistrale de sondaj, a fost decapată întreaga suprafaţă a sitului aflată pe traseul
autostrăzii până la limita nordică de expropriere, păstrând diverşi martori stratigrafici, ulterior
demontaţi, care separau iniţial suprafeţele de cercetare. De notat faptul că limita sudică a sitului a fost
clar observată în porţiunea mediană a traseului autostrăzii (PI. XI). De asemenea, a putut fi clar stabilit
faptul că limita vestică a sitului este situată în afara traseului viitoarei autostrăzi, neexistând practic
vestigii arheologice între km 14+ 100 şi km 14+240/250.
În general, contextele au fost delimitate mai ales către limita dintre stratul de sol negru şi
depunerea de argilă galbenă. De remarcat faptul că în numeroase cazuri complexele se conturau
imediat sub stratul vegetal. În stratul negru, în lipsa materialului sau lentilelor de cenuşă sau de argilă
din umplutură, a fost dificil de delimitat forma gropilor. S-au conturat astfel aşa-numite resturi de strat
de cultură, unde existau concentrări de material ceramic fragmentar, acestea fiind săpate manual.
Stratul vegetal, având grosimi diferite în diverse porţiuni ale sitului, a fost decapat exclusiv cu
mijloace mecanice. Doar în cazul a şase vestigii (menţionate anterior) acest fapt a fost imposibil
datorită dimensiunilor acestora şi resurselor avute la dispoziţie. S-a încercat - pe cât posibil reducerea perioadei dintre identificarea complexelor în urma decapării mecanice şi cercetarea lor
propriu-zisă. Astfel, toate complexele/contextele arheologice identificate au fost săpate manual, cu
efectuarea ritmică a observaţiilor şi înregistrărilor arheologice şi topografice. Metoda folosită pentru
delimitarea complexelor a constat în serii de răzuieli succesive realizate manual, care au urmat
decapării solului vegetal actual cu mijloace mecanice, sub strictă supraveghere arheologică.
După decapare, complexele au fost răzuite manual, au primit siglă de complex şi au fost
descrise preliminar. O dată delimitate, complexele au fost mai întâi fotografiate, apoi desenate la scara
1120, cu excepţia unor detalii precum dispunerea obiectelor în umplutura unor gropi, care au fost
înregistrate la scara 1/10. În acelaşi timp, localizarea complexelor a fost înregistrată cu staţia totală,
datele fiind ulterior integrate în planul general de către un arheolog din echipa de cercetare 53 ; s-a
încercat, pe cât posibil, asigurarea unui schimb constant de date cu echipa topografică pusă la
dispoziţie de către Beneficiar. Etapa următoare a cercetării a constat în secţionarea complexelor. Pe
întreaga suprafaţă cercetată a sitului au fost descoperite mai multe tipuri de complexe, aparţinând (cu
trei excepţii) habitatului hallstattian: posibile bordeie/locuinţe semi-adâncite (poate mai corect spus
construcţii semi-adâncite), gropi menajere (structuri de tip refuse pit), gropi de ofrandă (conţinând mai
multe vase întregi/întregibile), gropi de provizii şi gropi fără funcţionalitate certă. Acestora li se
adaugă descoperirile cu caracter deosebit (depozitele Tărtăria I şi II, mormântul colectiv, dar şi şanţul
sudic de delimitare în care au fost observate depuneri cu caracter aparte - fragmente de schelete
umane, vase întregi/întregibile şi piese de metal). S-a încercat, pe cât posibil ca gropile să fie
secţionate de-a lungul diametrului maxim; în general, s-a urmărit săparea lor pe contur. După
înregistrarea prin fotografie şi desen a profilului s-a procedat la săparea celeilalte jumătăţi a gropilor.
Pentru gestionarea eficientă a datelor, inclusiv pentru introducerea acestora în proiectul GIS,
au fost utilizate - încă de la începerea săpăturii - fişe standard pentru unităţile de săpătură, complexe
arheologice şi material special (vase întregi/întregibile, piese de metal, piatră prelucrată etc.). De
asemenea, în ceea ce priveşte modalitatea de înregistrare a informaţiilor, au fost folosite metode
53

Este de remarcat faptul că echipa de cercetare a sitului Tărtăria-Podu Tărtăriei vest a avut un aru deosebit prin expertiza
domnului Vlad Rumega în domeniul topografiei arheologice.
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descriptive uzuale în arheologie, texte descriptive, desene - grund şi profil, fotografii, măsurători
altimetrice şi topografice etc. Astfel, au fost realizate planuri şi profile (generale şi de detaliu), cât şi
fotografii în format digital pentru diferitele stadii de cercetare ale complexelor
(conturare/secţionare/finalizare).

Ţinând

cont de toate acestea, la încheierea cercetărilor - desfăşurate pe o perioadă de
aproximativ 4 luni şi acoperind o suprafaţă de aproximativ 5 ha, din care circa 2 ha reprezentând
săpătură arheologică în suprafaţă deschisă - s-a trecut la următoarea etapă, anume cea a documentării
şi analizei preliminare post-săpătură.
Desigur, odată cu finalizarea cercetării arheologice în teren, cel mai important demers îl
reprezintă procesarea datelor post-săpătură a datelor referitoare la vestigiile arheologice cercetate 54 ,
precum şi conservarea-restaurarea55 şi inventarierea bunurilor arheologice mobile. Dată fiind
amploarea cercetărilor în teren şi natura sitului, cantitatea de material arheologic rezultată este
impresionantă. Ori, în conformitate cu principiile şi practicile ce definesc o cercetare arheologică,
obiectivele strategice referitoare la salvgardarea patrimoniului arheologic în contextul unei abordări de
tip „păstrare prin înregistrare" sunt atinse numai prin derularea adecvată a unor asemenea activităţi,
care vizează evidenţa patrimoniului arheologic mobil (inclusiv clasarea unora dintre bunurile
descoperite) şi valorificarea rezultatelor cercetărilor, în special prin publicarea acestora (prin articole,
studii sau chiar volume cu caracter monografic). Deşi a trecut aproape un an şi jumătate de la
încheierea cercetărilor arheologice preventive de la Tărtăria-Podu Tărtăriei vest, procesul de
restaurare a materialului arheologic este încă departe de a fi încheiat. Acest fapt se datorează, pe de o
parte, cantităţii şi complexităţii descoperirilor (în special dacă ne referim la piesele de bronz şi fier din
depozitele Tărtăria I şi II, dar şi a celor din inventarul complexelor investigate), iar pe de altă parte
capacităţii limitate a unor instituţii muzeale - fie ele chiar de rang naţional - de a gestiona descoperiri
de asemenea amploare.

DATE GENERALE PRIVIND STRATIGRAFIA SITULUI

Pornind de la observaţiile efectuate pe profilurile secţiunilor magistrale deschise în diverse
puncte ale sitului a putut fi stabilită secvenţa stratigrafică generală a zonei investigate. În urma
deschiderii sondajelor şi cercetării suprafeţelor arheologice s-a putut observat prezenţa mai multor
niveluri având caracteristici variabile în funcţie de morfologia terenului. Ţinând cont de diversitatea
lor pe întreaga suprafaţă a sitului a fost selectat pentru exemplificarea stratigrafiei generale profilul
magistral de N al suprafeţelor S 1x, Sv 111 , S1v, Sv 11 , Svi, S 111 , Su şi S1, care porneşte de la km 14+220 şi se
opreşte la km 14+500, fiind ilustrată porţiunea dintre km 14+360 şi km 14+440 (PI. XIX). Totodată
trebuie menţionat faptul că km 14+220 coincide cu cea mai înaltă cotă (237,75 m de la nivelul mării) a
porţiunii cercetate din sit. Din acest punct şi până la km 14+540 panta are o cădere de 10 m, cotă
măsurată la nivelul actualului drum comunal DC705E.
Pe întreaga lungime mai sus menţionată, stratul de sol vegetal are grosimi ce variază între 0,05
m şi 0,40 m. Pe alocuri, datorită lucrărilor agricole s-au observat fragmente ceramice, bucăţi de
chirpici şi piese metalice chiar în componenţa acestuia. Următorul strat are o grosime constantă de
0,40---0,60 m fiind reprezentat de un sediment negru compact, pigmentat destul de puternic cu
fragmente de chirpici şi având un conţinut ridicat de material arheologic. Acesta corespunde cu ceea
54

Procesarea datelor post-săpătură este, în chip firesc, un demers colectiv, realizat după cum urmează: arhiva documentară de
cercetare & baze de date - Corina Borş, Luciana Irimuş, Vlad Rumega; topografie arheologică şi cartări - Vlad Rumega;
triere material ceramic - Luciana Irimuş, Vlad Rumega; studiu ceramică - Luciana Irimuş, Corina Borş; studiu piese de
metal - Corina Borş; evidenţă materiale arheologice - Corina Borş, Luciana Irimuş, Marius Streinu (2013); desen material
arheologic - Luciana Irimuş (ceramică), Sebastian Dobrotă (2012 - ceramică), Alexandra Dolea (2012 - ceramică), Alina
Muşat (2012 - ceramică), Georgiana Duc man (2013 - piese metal); fotografii piese arheologice - Marius Amarie, Luciana
Irimuş, Vlad Rumega.
55
Dorim şi pe această cale să mulţumim în mod deosebit doamnelor Gabriela Dragomir şi Ileana Zahariade - restauratori
ceramică, doamnei Mariana Rogojină - restaurator metal şi domnilor Francisc Dozsa şi Alexandru Dozsa - restauratori
metal şi mai tinerilor lor colaboratori: Mădălina Voicu, Radu Bălănescu, Mihai Duca şi Paul Popa pentru activitatea lor
legată de restaurarea lotului de material arheologic provenit din situl Tărtăria-Podu Tărtăriei vest.
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ce poate fi identificat drept „stratul de cultură" hallsttatian. Per ansamblu, sub stratul preistoric de
cultură a fost observată existenţa solului galben, steril din punct de vedere arheologic.
Începând cu km 14+350 şi până la km 14+430 s-a observat existenţa unui strat de pământ
maron-cenuşiu, situat între stratul de sol negru(= strat de cultură) şi solul galben, acesta adâncindu-se
până la -2,00 m (raportat la nivelul actual de călcare în punctul maxim, înregistrat în suprafaţa de
cercetare Sm în dreptul km 14+410). Acest strat ar putea să constituie un indiciu pentru existenţa în
trecut a unei zone mlăştinoase/umede care se întindea, atât spre S, depăşind suprafaţa de cercetare Sv
şi şanţul preistoric sudic (identificat cu sigla CPL 004/CPL 118), cât şi spre N în zona neafectată de
lucrările de construire a autostrăzii. În suprafaţa de cercetare Sv acest strat are o pigmentaţie
feruginoasă, datorată - cel mai probabil - descompunerii în timp a florei acvatice (stuf, papură). (PI.
XX)
Pe traseul acestei alveolări, în zona profilului nordic al Sv1 şi Sm, în 3 puncte aflate la 8-10 m
distanţă unul de celălalt s-au efectuat sonde cu mijloace mecanice până la 3 m adâncime; în partea
inferioară a acestora a fost vizibil stratul nativ de pietriş. Din punct de vedere pedologic, zona în
discuţie este încadrată cernoziomurilor argiloiluviale tipice 56 . (PI. XIX)
În jumătatea de Ea suprafeţei S 1 şi carourile cu număr impar din suprafaţa de cercetare Sxm sa observat absenţa aproape în totalitate a stratului de cultură, motiv care ar explica şi raritatea
complexelor în această porţiune a sitului. Cel mai probabil, în această parte a sitului lucrările agricole
au afectat cvasi-integral depunerea arheologică, dacă ţinem cont de faptul că înspre E stratul de cultură
hallstattian reapare. De asemenea, este de menţionat faptul că observaţiile efectuate pe profilul
magistral estic al suprafeţei S I (= secţiunea magistrală S001 trasată perpendicular pe axul viitoarei
autostrăzi în dreptul km l 4+500) nu indicau continuarea locuirii spre E. Ulterior în zona
corespondentă, chiar pe limita estică a terasei pe care este situat situl, către traseul actual al DC705E sa dovedit că există o continuare a locuirii preistorice (hallstattiene) suprapusă de urmele incendiate ale
unei fortificaţii medievale (CPL 151 ).
În urma deschiderii mai multor sondaje (S 019-S 025 , S021S031 ) pe traseul acestei fortificaţii s-a
observat prezenţa unui val de pământ cu palisadă incendiată, iar şanţul ce va fi existat imediat la E, a
fost afectat în mare măsură de construirea drumului comunal DC705E. Sub nivelul fortificaţiei, stratul
de cultură hallsttatian are grosimi variabile. În acest nivel au fost conturate mai multe complexe,
inclusiv un şanţ în formă de „V" (CPL 155), orientat aproximativ NNV-SSE cu o lăţime de 1-1,40 m.
(PI. XXI-XXIII)
În ceea ce priveşte şanţul preistoric sudic (CPL 004/CPL 118) a putut fi stabilit cert că acesta
delimitează situl pe latura sa de S (PI. XI, XII, XVI). Umplutura sa era compusă din pământ negrucenuşiu, închis, cu pigment de chirpici. În funcţie de caracteristicile terenului, în profilurile
transversale ale multiplelor sondaje perpendiculare efectuate pe traseul său 57 au fost realizate
observaţii de detaliu care indică în diverse puncte micro-straturi de textură, cromatică şi grosimi
diferite. Per ansamblu, forma şanţului în secţiune este convexă, având o deschidere maximă de 5-6 m
şi o adâncime ce variază între 1,50 şi 1,80 m de la nivelul actual de călcare, cu menţiunea că în
suprafaţa S1v acesta este mai puţin adânc. Pe traseul şanţului au apărut multiple infiltraţii de apă
(izvoare naturale ?) care puteau alimenta şanţul în mod natural, menţinând constant un mediu umed.
Către limitele de V şi de E ale sitului s-a putut observa că fundul şanţului străpungea straturile de
pietriş nativ. (PI. XX, XXIV-XXVIII)
Având în vedere cel puţin două descoperiri ulterioare nivelului de depuneri hallstattiene,
respectiv tezaurul monetar databil în secolele 11-1 a. Chr. găsit în extremitatea sa vestică (Svm, sondaj
Date conţinute de Harta Geologică a României (scara I :200.000), realizată de Institutul Geologic al României, disponibilă
on-line la adresa http://earth.unibuc.ro/download/harta-geologica-a-romaniei-scara-l-200-000 (accesată în data de
20.01.2013).
57
Pe traseul CPL 004/CPL 118, de la V la E au fost efectuate 34 de sondaje transversale după cum urmează: în suprafaţa Svm
- sondajele CPL 004 C, X, Y, D (4 sondaje); în suprafaţa S 1v - sondajele CPL 004 Q, H, R, G, F, S, T, I, U, V, J (I I
sondaje); secţiunea magistrală S003 = CPL 004A (acesta este primul sondaj pe traseul şanţului deschis încă din etapa de
diagnostic 2011, ulterior fiind extins); în suprafaţa Sv 11 - sondajele CPL 004 N, E, O, P, PI (5 sondaje); în suprafaţa Sv sondajele CPL 004 M, L, K (3 sondaje); secţiunea magistrală S008 sud reprezintă cel mai vestic sondaj pe traseul CPL 118;
în suprafaţa S 111 - sondajele CPL 118 I, H, G, F (4 sondaje); în suprafeţele S 11 şi S1 - sondajele CPL 118 C, D, A, 8, E (5
sondaje). (PI. X)
56
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CPL 004D) şi o fibulă de bronz datând din epoca romană descoperită în porţiunea sa mediană (Svu,
sondajul CPL 004P), se poate avansa ca ipoteză de lucru posibilitatea ca acest şanţ sudic să fi fost
vizibil la peste cinci secole faţă de orizontul cronologic al depunerilor atribuite perioadei Hallstatt-ului
mijlociu (Ha B3-C, secolele IX-VIII a. Chr., perioada stilului ceramic Basarabi).

SCURTĂ PREZENTARE A DESCOPERIRILOR ARHEOLOGICE

Într-o descriere preliminară sumară, majoritatea descoperirilor arheologice din cadrul sitului
vest aparţin unui habitat preistoric delimitat (?) pe laturile de S şi E. Trebuie
însă precizat faptul că în ceea ce priveşte şanţul sudic preistoric nu au fost surprinse indicii în legătură
cu structuri defensive complementare precum un val sau o palisadă; în aceste condiţii stabilirea
funcţionalităţii acestei structuri, respectiv caracterul per ansamblu al sitului preistoric constituie
obiective ale cercetărilor ulterioare. De asemenea, absenţa unor elemente constructive de tipul
pereţilor, podinelor, vetrelor etc. in situ, dar şi a gropilor de par în cazul majorităţii complexelor
cercetate, precum şi numărul mare de vase întregi/întregibile asociate cu un număr mare de piese de
metal (bronz şi fier) ne fac să fim rezervaţi - cel puţin pentru moment - în stabilirea funcţionalităţii
certe a structurilor investigate, în special în sensul interpretării lor ca urme ale unor locuinţe. Acestor
observaţii li se adaugă cele trei descoperiri cu caracter excepţional efectuate în partea sudică a sitului,
anume două depozite de bronzuri 58 (încadrabile în aşa numita serie Bâlvăneşti-Vinţ I Ha C59 ) (PI.
XXXIX-XL, L-LIII) şi un posibil mormânt (?) colectiv 60 (CPL 114), conţinând 6 schelete şi un
craniu, asociate cu ceramică specifică stilului Basarabi şi mici piese de bronz şi fier (PI. LIX-LX).
Astfel, este clar faptul că - inclusiv în acest stadiu incipient al procesării datelor post-săpătură descoperirile databile în perioada Hallstatt-ului mijlociu sugerează că situl Tărtăria - Podu Tărtăriei
vest este unul cu totul aparte în cadrul repertoriul descoperirilor de tip Basarabi. În acest sens sunt de
luat în considerare cele peste 150 de vase întregi/întregibile descoperite în inventarele unor complexe
(PI. XXXVI-XXXVIII), cele peste 100 de piese de metal (întregi şi fragmentare) 61 descoperite în
acelaşi context, raportat la stadiul actual al cercetărilor cu privire la perioada stilului ceramic Basarabi
în spaţiul intracarpatic şi, în general, în bazinul carpatic al Dunării. Sunt de asemenea de remarcat
numeroasele vase cu decor specific acestui stil ceramic, varietatea lor tipologică, dar şi cantitatea
foarte mică de oase de animal. Un alt factor de natură să determine o abordare prudentă în ceea ce
priveşte stabilirea tipului de sit şi funcţionalitatea marii majorităţi a complexelor cercetate este
determinat de gradul semnificativ de perturbare antropică contemporană a părţii superioare a
depunerilor arheologice.
Totuşi, în stadiul actual de analiză a materialului arheologic descoperit pot fi formulate
succinte consideraţii preliminare asupra categoriilor funcţionale ale structurilor cercetate. Astfel, per
ansamblu complexele arheologice cercetate pot fi încadrate în următoarele categorii: (posibile)
bordeie/locuinţe semi-adâncite (poate mai corect spus construcţii semi-adâncite), gropi menajere
(structuri de tip refuse pit), gropi de ofrandă (conţinând mai multe vase întregi/întregibile), gropi de
provizii şi gropi fără funcţionalitate certă. Se adaugă descoperirile cu caracter deosebit, respectiv cele
două depozite de bronzuri, depunerea funerară (mormânt?) colectiv(ă), şanţul sudic preistoric (în care
au fost descoperite mai multe vase întregi/întregibile, piese de metal şi resturi de schelete umane) (PI.
XVI) şi fortificaţia cu palisadă incendiată, databilă în perioada Evului Mediu timpuriu.
Tărtăria-Podu Tărtăriei
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Cu privire la caracterul de unicitate a acestei descoperiri raportat la stadiul actual al cercetării, vezi pagina unnătoare şi

infra

secţiunea

Concluzii.

Rusu 1963, 177-21 O; Petrescu-Dâmboviţa 1977, 161-164; Metzner-Nebelsick 2005, 327-328
60
În stadiul actual al cercetării, cele mai apropiate analogii pentru această descoperire par a fi cele două morminte (depuneri
funerare) colective de la Gomolava; pentru detalii, vezi Tasic 1972; Tasic 2004, 11.
61
Este de remarcat - chiar şi în stadiul preliminar de procesare şi analiză post-săpătură a datelor - numărul de câteva ori mai
mare al pieselor de metal (întregi şi fragmentare) provenite din inventarele unor complexe din situl Tărtăria raportat la cele
cinci piese de metal (bronz şi fier) - cunoscute anterior anului 2012 - asociate descoperirilor de ceramică de tip Basarabi în
aria intracarpatică; pentru detalii în acest sens, vezi Ursuţiu 2002, 57-60.
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Cercetarea arheologică efectuată în perioada martie-iulie 2012 pe traseul autostrăzii Al:
Orăştie-Sibiu, lot 1, în raza administrativă a satului Tărtăria (corn. Săliştea, jud. Alba), punct Podu
Tărtăriei vest, a condus la investigarea completă a zonei afectate de viitoarele lucrări de construire a
autostrăzii Al din cuprinsul sitului arheologic Al-OSl/sit 7 (km 14+100-14+540 şi zona nordică de
relocare a DC705E), astfel fiind delimitate şi cercetate 269 complexe şi contexte arheologice. În
condiţiile şi circumstanţele prezentate a fost cercetat integral tot perimetrul ce urma să fie afectat de
lucrările de construire ale autostrăzii şi relocarea drumului comunal menţionat. Analiza distribuţiei
spaţiale a complexelor arheologice şi observaţiile stratigrafice indică în mod cert faptul că situl este
numai parţial afectat de construirea autostrăzii pe latura sa sudică şi estică, astfel că la nord de traseul
acesteia rămân porţiuni importante din acesta. (PI. XI, XV, XIX)
Cercetarea arheologică preventivă prezentată a confirmat numai parţial datele preliminare
fumizate de studiul de diagnostic arheologic (teoretic şi de teren) din anul 2011. Astfel, în cazul de
faţă este vorba de un sit cu un singur nivel de locuire pentru cea mai mare parte din suprafaţa sa
(excepţie făcând zona sa extrem estică), depunerea arheologică fiind semnificativ afectată de
intervenţii antropice recente (în special lucrări agricole); observaţiile stratigrafice şi materialul
arheologic descoperit (ceramică, piese de metal) nu susţin ipoteza, formulată prin studiul de
diagnostic din toamna anului 2011, conform căruia în cadrul sitului ar fi existat urme de locuire
încadrabile în epoca bronzului.
Analiza preliminară a materialului arheologic descoperit (ceramică, piese de metal) arată
faptul că - din punct de vedere cronologic - această staţiune preistorică (aşezare/arie de depunere ?)
se datează în perioada Hallstatt-ului mijlociu, respectiv perioada stilului ceramic Basarabi (Ha 8 3-C,
secolele IX-VIII a. Chr. 62 ), fiind de subliniat prezenţa în inventarul complexelor a numeroase vase
ceramice întregi şi întregibile (atât ceramică decorată, dar şi vase de uz comun) şi piese din bronz şi
fier (întregi sau fragmentare).
Cele mai importante descoperiri arheologice efectuate în cadrul sitului Tărtăria-Podu
Tărtăriei vest sunt indicate succint în cele ce urmează.
CPL 116 - Depozitul Tărtăria I. Acesta constituie cel mai mare şi complex depozit de piese
de bronz şi fier databil la nivel de Ha C 1 (aparţinând aşa-numitei serii Bâlvăneşti-Vinţ/respectiv
orizontul de depuneri de bronzuri VI = DFS VI 63 ) descoperit în zona actuală a României şi - destul de
probabil 64 - din zona arcului carpatic şi a bazinului Dunării Mijlocii şi de Jos. De asemenea, este cel
dintâi depozit din acest orizont cronologic găsit într-o săpătură arheologică la nivelul ţării noastre;
conţine peste 300 de piese - arme, unelte, piese de port şi de harnaşament - inventariate preliminar
până în acest moment şi intrate în restaurare, fiind de aşteptat ca la finalizarea acestui proces să fie
identificate peste 400 de piese per total. (PI. XXXIX, L-LII)
CPL 122 - Depozitul Tărtăria II. Şi acesta se datează, de asemenea, la nivel de Ha Ci,
respectiv este încadrabil în aşa-numita serie Bâlvăneşti-Vinţ/orizont VI de depuneri de bronzuri= DFS
VI. Este cel de-al doilea depozit din acest palier cronologic descoperit într-o săpătură arheologică la
nivelul ţării noastre, iar împreună cu depozitul Tărtăria I reprezintă o depunere cu caracter de unicat,
atât prin natura sa, cât şi prin condiţiile de descoperire (anume faptul că până la descoperirea acestor
două depozite astfel de depuneri - la nivelul perioadei Ha C 1 - nu mai fuseseră găsite în contextul
unor cercetări arheologice, cu atât mai puţin două astfel de depuneri votive asociate unui singur
context) ţinând cont de datele cunoscute până în prezent cu privire la civilizaţia Hallstatt-ului mijlociu
în zona arcului carpatic şi a bazinului Dunării Mijlocii şi de Jos. Din componenţa sa fac parte circa 50
de arme şi piese de port de bronz şi fier, între care se distinge un „colan" compus din 7 torquesuri, o
piesă cu caracter de unicat la nivelul actual de cunoaştere privitor la civilizaţia hallstattiană în bazinul
carpatic al Dunării 65 , cel puţin în ceea ce priveşte starea sa de conservare. (PI. XL, L-LII)
CPL 114 - „mormânt" colectiv. Este vorba despre o descoperire funerară cu caracter aparte,
conţinând 6 schelete umane depuse - la acelaşi nivel - în poziţii şi cu orientări diverse, având în
În chip evident sunt de notat toate convenţiile de definire şi utilizare a acestor repere cronologice generale.
Pare 1999; Metzner-Nebelsick 2002
64
Sunt cunoscute o serie de descoperiri comparabile în ceea ce priveşte structura depunerii în spaţiul actual al Serbiei şi
Ungariei; pentru detalii, vezi Kemenczei 2005, Bratu 2009, 185-186.
65
Vezi semnalările mai vechi cu privire la posibile piese similare din componenţa depozitului de la Bâlvăneşti, vezi Berciu
1942.
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inventar 12 piese de bronz şi fier, respectiv un al 7-lea craniu uman şi 3 căniţe tipice pentru stilul
ceramic Basarabi. (PI. XXXVI-XXXVIII)
Fragmente de schelete umane au mai fost descoperite în următoarele contexte: CPL 004F
(M8), CPL 004H (M9), CPL 004K (MIO), CPL 004H (Ml l-Ml3), CPL 004R/CPL 186 (Ml4) şi CPL
242 (Ml5).
CPL 004/CPL 118 - şanţ de delimitare/apărare din zona sudică a aşezării hallstattiene,
amenajat într-o viroagă naturală alimentată de izvoare subterane, un „mediu umed" în care sau în a
cărui vecinătate au fost făcute în perioada Hallstatt-ului mijlociu diverse depuneri (votive), anume
fragmente de schelete umane (M8-Ml3), vase ceramice, piese de metal sau cele două depozite de
piese de bronz şi fier. (PI. XVI)
66
Aşa cum am amintit, în inventarele complexelor cercetare au fost descoperite peste 150 de
vase întregi/întregibile provenind din inventarele complexelor cercetare şi nivelul de cultură
hallstattian (unele vasele au fost descoperite ca atare din timpul săpăturii, iar acestora li se adăugă cele
care au fost reîntregite în timpul procesului de triere şi restaurare). Acesta este unul dintre cele mai
consistente şi diversificate loturi de material ceramic provenit din cercetarea unui sit de tip Basarabi
raportat la teritoriul actual al României. De asemenea, sunt de menţionat cele peste I 00 de piese de
metal (bronz - peste 90 şi fier - peste 50) - provenind din inventarele complexelor cercetare, nivelul
de cultură hallstattian şi passim, acesta fiind - foarte probabil - unul dintre cele mai semnificative
loturi de piese din bronz şi fier (exceptând, desigur, cele două depozite de piese de bronz şi fier)
provenit din cercetarea unui sit hallstattian din aria intracarpatică.
Acestor descoperiri datate în perioada mijlocie a primei epoci a fierului li se adaugă şi:
• CPL 152 - tezaur monetar constituit din 238 de monede (denari republicani şi imitaţii) de
argint, databil în secolele II-I a. Chr. 67 ;
• CPL 151 - palisadă (incendiată) databilă - cel mai probabil - în perioada Evului Mediu
timpuriu (secolele X-XII?).

*

**
În continuare, ţinând cont de amploarea descoperirilor arheologice efectuate în cuprinsul
sitului Tărtăria-Podu Tărtăriei vest, cât şi de stadiul preliminar al analizei post-săpătură a datelor şi
materialelor arheologice, respectiv al restaurării loturilor de ceramică şi piese din metal (atât cele din
componenţa depozitelor Tărtăria I şi Tărtăria II, dar şi cele descoperite în inventarul unor complexe)
sunt prezentate preliminar, pentru exemplificare, o serie de date cu privire la unele complexe
arheologice.
CPL 002 (dimensiuni: 5,20 x 2,40 m; adâncime: 0,35 m68 ) (PI. XXIX, XLV)
Complexul s-a conturat, imediat după decaparea stratului vegetal, sub forma unei pete cu
formă ovală, de culoare neagră, în una din secţiunile de diagnostic 2011 (S 511 ), limitele sale nefiind
stabilite în acel moment. În campania 2012 secţiunea de sondaj a fost extinsă pentru cercetarea acestui
complex. Complexul se afla într-o zonă în care terenul a fost arat mult mai adânc decât în restul
sitului, astfel că s-a păstrat numai partea sa inferioară. Umplutura consta dintr-un sediment de culoare
neagră-cenuşie, amestecat cu pigmenţi de chirpici şi cărbune, iar în partea de SE avea o consistenţă
sfărâmicioasă. Inventarul complexului este compus din fragmente ceramice lucrate cu mâna, bucăţi
mici de chirpici (cu şi fără amprente) şi câteva fragmente de oase de animal. A vând în vedere
dimensiunile mari ale gropii, putem presupune că aceasta reprezintă resturile unei locuinţe semiadâncite, deşi nu au mai fost surprinse alte elemente caracteristice (vatră, gropi de par etc.) unei
asemenea structuri.
66

Această cifră include, atât vasele restaurate până în acest moment, dar şi cele prelevate în timpul efectuării săpăturii şi cele
identificate preliminar în cursul procesului de triere a materialului ceramic. Este posibil ca la finalizarea procesului de
restaurare această cifră să se modifice.
67
Studiul numismatic al tezaurul monetar este în curs de realizare de către dr. Delia Moisil (MNIR - Cabinet numismatic).
Dorim să mulţumim - şi pe această calea - dr. Delia Moisil pentru analiza tezaurului, cât şi doamnei Marina Rogojină
(MNIR - Secţia Restaurare) pentru conservarea-restaurarea pieselor numismatice din cadrul acestui tezaurul monetar.
6
x Adâncimile complexelor sunt indicate de la nivelul de conturare al acestora.

26

UN.VOC SIT DE TIP BASARABI. RAPORTARHEOL001C PRELIMINAR. TĂRTĂRIA-PODU TĂRTĂRIEI VEST

CPL 013 (dimensiuni: 1,30 x 1,06 m; adâncime: 0,20 m S/0,80 m N) (PI. XXX, XLVI)
Complexul a apărut la limita de E a suprafeţei de cercetare S111 , intrând în profilul acesteia.
După secţionarea sa a fost vizibil faptul că erau în fapt două gropi întretăiate. Cea din partea de S, de
dimensiuni mai mici, este puţin adâncă şi aparent este „tăiată" de cea din partea de N. Groapa nordică
era umplută cu pământ de culoare neagră cu urme de chirpici şi cărbune, în timp ce cea sudică avea o
umplutură de culoare brună-cenuşie cu urme de chirpici. După conturare în groapa sudică a fost
descoperită o aglomerare de chirpici mărunţit, iar imediat lângă aceasta resturile unei piese din fier
(fibulă?). Groapa din partea de N se adânceşte cu aprox. 0,60 m şi are formă relativ circulară în plan,
pereţii săi fiind uşor cuptorîţi. Pe fundul acestei gropi au fost găsite mai multe vase sparte pe loc,
inclusiv căni şi vase de provizii de dimensiuni medii. De asemenea, au mai fost găsite alte fragmente
ceramice, chirpici şi câteva oase de animal. Poziţia vaselor în interiorul gropii sugerează că este
posibil ca aceasta să fie o groapă de ofrandă şi nu neapărat una de provizii.
CPL 021 (dimensiuni: Dmax = 7 m; adâncime: 0,70 m) (PI. XXXI, XLVII)
Complexul s-a conturat imediat sub stratul vegetal, ca o pată de formă circulară, neregulată de
mari dimensiuni. În umplutura de culoare neagră bine pigmentată cu chirpici şi cărbune, care era tot
mai deschisă la culoare până spre galben în partea inferioară, au apărut mai multe vase parţial
întregibile, precum şi o aglomerare de chirpici mărunţit (probabil resturile unei vetre ?). În partea
inferioară a gropii a fost găsit un craniu de animal mare (bovideu/cal ?). Din inventarul gropii mai fac
parte o bilă de lut şi un obiect fragmentar din bronz. Ţinând cont de caracteristicile şi inventarul său,
acest complex reprezintă probabil resturile unei locuinţă semi-adâncite de mari dimensiuni.
CPL 025 (dimensiuni: Dmax = 5,60 m; adâncime: 0,86 m) (PI. XXXII)
Acest complex de mari dimensiuni a fost vizibil încă de la suprafaţă, astfel că la decaparea
stratului de vegetal o parte din umplutura gropii a fost deranjată. Conturul gropii nu a putut fi stabilit
precis de la început. După o serie de răzuieli succesive s-a dovedit a fi vorba de două gropi distincte,
cea de mari dimensiuni continuând să fie identificată cu sigla CPL 025. În partea de SSV peretele
gropii se cuptorea uşor. În partea de NE a apărut o zonă de arsură, cu bucăţi de lipitură (posibil resturi
de vatră/perete prăbuşit), însă nu foarte puternic arsă. Sub aceasta a fost observat un pat de bolovani de
râu. Groapa pare să fi fost uşor înclinată pe direcţia NE-SV. În umplutura de culoare neagră cu urme
de chirpici şi cărbune au apărut mai multe fragmente ceramice, oase de animal, pietre şi chirpici. Este
foarte posibil ca acest complex să constituie resturile unei locuinţe semi-adâncite.
CPL 066 (dimensiuni: 3,80 x 3,60 m; adâncime: 0,67 m) (PI. XXXIII, XLIX/1-2)
Acest complex de mari dimensiuni a apărut la cca -0,20 m de la nivelul actual de călcare,
limitele sale fiind relativ neclare. După răzuieli succesive s-a putut contura o groapă de formă
aproximativ circulară, iar în partea de SE o posibilă groapă de par (CPL 064). După golirea
complexului au fost observate alte două gropi de par asemănătoare, în partea de V şi cea de N. La
circa O, 1O m de la nivelul de conturare a apărut o aglomerare de lipitură făţuită, posibil resturile unei
podele de lut. Umplutura complexului consta dintr-un sediment negru cu urme de chirpici şi cărbune,
foarte bine tasat. Inventarul complexului cuprinde fragmente ceramice lucrate cu mâna, inclusiv vase
întregibile, resturi de chirpici (cu şi fără amprente) şi o bilă de lut. Ţinând cont de caracteristicile şi
inventarul său, acest complex este probabil o locuinţă semi-adâncită.
CPL 074 (dimensiuni: Dmax = 3,90 m; adâncime: 0,60 m) (PI. XXXIV, XLVIII)
Complexul a fost observat sub forma unei pete de formă circulară, neregulată, fiind afectat în
partea superioară de lucrări agricole modeme. Imediat după decaparea stratului de sol vegetal au
început să apară aglomerări de ceramică şi chirpici, dispuse pe mai multe straturi. În partea de SE s-a
conturat o groapă de par, iar în partea de NE a apărut un „pat" de ceramică, în care puteau fi observate
mai multe vase întregibile. Masa relativ compactă de fragmente ceramice se extindea spre V şi partea
centrală a gropii. În partea de SV a gropii a fost găsită o aglomerare de chirpici. După secţionarea şi
golirea complexului, o altă groapă de par a apărut în partea nordică a acestuia. Umplutura gropii
conţinea pământ negru, puternic pigmentat cu chirpici şi cărbune, solul devenind tot mai gălbui către
baza complexului. Din inventarul gropii provin, pe lângă ceramică lucrată cu mâna şi chirpici, câteva
obiecte fragmentare din bronz şi fier, oase de animale, jetoane de lut, o bilă şi o mărgea din lut. Este
foarte posibil ca acest complex să reprezinte resturile unei locuinţe semi-adâncite.
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CPL 110 - CPL 113 (dimensiuni CPL 110: 4,SO x 3,30 m; adâncime: 0,6S m) (PI. XXXV,
XLIX/3)
CPL 110 era unul de mari dimensiuni; a fost secţionat „în cruce" pentru a stabili cât mai exact
relaţia cu gropile (de par?) observate în imediata sa vecinătate, anume în zona de NE (CPL 111), de
SE (CPL 112) şi către SSV (CPL 113).
În urma secţionării s-a observat că cea mai mare cantitate de material ceramic (inclusiv două
vase întregibile) şi osteologic se concentra în cadranul de NV. S-a observat că de jur-împrejurul
complexului exista o treaptă, groapa având formă oval-alungită şi pereţi tronconici. Umplutura consta
din pământ negru amestecat cu pigmenţi de chirpici şi cărbune în care au apărut fragmente ceramice,
chirpici cu şi fără amprente, lipitură de vatră, o cute şi oase de animal (răspândite). Ţinând cont de
caracteristicile şi inventarul său, acest complex este probabil o locuinţă semi-adâncită de mari
dimensiuni.
CPL 111 a apărut la 0,3S m NE de CPL 11 O, sub forma unei pete (cu diametru de 0,6S m), de
culoare brună-cenuşie, foarte slab pigmentată cu chirpici şi fără material arheologic. Pereţii sunt
tronconici, fundul convex; adâncimea de la conturare este de -0, l S m.
CPL 112 a fost observat la 0,6S m SE de CPL 110, sub forma unei pete (cu diametru de 0,60
m), de culoare brună-cenuşie. S-a observat aceeaşi umplutură ca şi în cazul CPL 111, fără material
arheologic. Pereţii sunt tronconici; adâncimea de la conturare este de -0, l S m.
CPL 113 era direct săpat în „treapta" observată în interiorul CPL 11 O. S-a conturat ca o
groapă de formă ovală, cu dimensiuni de 0,8S x 0,70 m. Ca şi în cazul CPL 111 şi CPL 112 în
umplutura sa nu exista material arheologic. Pereţii sunt tronconici, fundul convex; adâncimea de la
conturare este de -0,30 m.
CPL 114 69 (dimensiuni: 4 x 3,SO m) (PI. XXXVI-XXXVIII)
Complex de mari dimensiuni, cu formă aproximativ circulară la nivelul de conturare. După
începerea secţionării, în partea de Na complexului au apărut două obiecte din bronz şi mai multe oase
friabile. Ulterior s-a constatat că aceste oase, situate în partea de NV a gropii, sunt umane. De
asemenea, în timpul cercetării complexului, în partea de NE au apărut resturi osteologice care
aparţineau unui al doilea individ. Treptat, pe măsură ce săparea complexului a continuat, în aceeaşi
70
jumătate nordică a gropii au apărut în total resturile a 6 defuncţi (de vârste diferite ). Adâncimea
nivelului la care fuseseră depuşi cei 6 indivizi era de -0,60 m de la nivelul de conturare. Defuncţii au
fost marcaţi cu sigle de la MI la M6 după cum urmează:
• M 1 - aşezat pe o parte, uşor „întors" din bazin, craniul orientat spre E;
• M2 - dispus central în colţul de NV al complexului, între Ml şi M3; aşezat pe partea
stângă, cu membrele inferioare îndoite până la bazin, orientat SE (craniu)-NV (membre
inferioare);
• M3 - aceeaşi poziţie ca M2, situat în partea dorsală a acestuia, având membrele inferioare
parţial suprapuse peste cele ale lui M2;
• M4 - situat în zona centrală a complexului, în poziţie chircită, cu faţa orientată spre E;
• MS - aşezat pe partea dreaptă, cu picioarele îndoite până la bazin, cu faţa orientată spre
SE;
• M6 - situat imediat la S de MS, „lipit" de acesta, aşezat în decubit dorsal, cu craniul
îndreptat spre MS.
Scheletele aveau o stare precară de conservare, fiind extrem de prost păstrate in situ; în unele
cazuri au mai putut fi observate numai amprentele oaselor.
În jumătatea sudică a complexului, pe acelaşi nivel la care în jumătatea nordică fuseseră
observate cele 6 schelete, nu au mai apărut alte resturi osteologice umane. După demontarea celor 6
schelete, s-a putut observa că acestea fuseseră depuse pe un strat subţire, uniform de pământ galben.
Toate resturile osteologice umane descoperite în cadrul sitului sunt în prezent analizate de către domnul Gabriel Vasile,
care urmează să elaboreze studiul antropologic. Îi mulţumim şi pe această cale pentru acest demers.
70
Datele prezentate au caracter preliminar, fiind în curs de pregătire un articol având ca temă această descoperire funerară cu
caracter aparte. Din observaţiile efectuate cu ocazia săpării complexului, cele 6 schelete par să fie: doi indivizi adulţi
(situaţi în partea de ENE a gropii, notaţi cu siglele M5 şi M6), un copil (situat aproximativ în centrul gropii, notat cu sigla
M4 ), respectiv trei adolescenţi (în partea de VNV a gropii, notaţi cu siglele M 1 la M3 ).
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După

efectuarea unei noi răzuieli, în partea de SE a complexului s-a conturat o altă groapă de formă
ovală, care se adâncea cu aproximativ 0,40 m faţă de nivelul pe care fuseseră depuşi cei 6 indivizi. În
această groapă (notată cu sigla CPL 114B) au apărut un craniu uman, o cană (depusă în poziţie
verticală imediat lângă craniu) şi fragmente ceramice.
Aproximativ în centrul complexului CPL 114, s-a conturat o altă pată de culoare închisă,
având formă circulară; aceasta avea diametrul de 0,40 m şi se adâncea la -0,50 m faţă de nivelul pe
care au fost depuşi cei 6 indivizi.
La prelevarea scheletelor au apărut 12 mici piese din bronz şi fier, care constituie - foarte
probabil - inventarul funerar al celor 6 defuncţi.
CPL 147 (dimensiuni: 1,80 x 1,20 m; adâncime: 0,30 m) (PI. XLI, LV)
Complexul s-a conturat imediat după îndepărtarea stratului de sol vegetal, sub forma unei pete
de dimensiuni medii şi formă neregulată. Umplutura gropii este constituită dintr-un sediment negru
amestecat cu chirpici şi cărbune mai ales în zona vaselor. În partea inferioară a gropii se aflau mai
multe vase ceramice fragmentare, sparte pe loc. Din inventarul gropii mai provin alte fragmente
ceramice, o bucată mare de râşniţă şi o lamă de cuţit din fier. Poziţia vaselor în interiorul gropii
sugerează că aceasta ar putea fi o groapă de ofrandă.
CPL 183 (dimensiuni: 1,90 x 1,70 m; adâncime: 0,70 m) (PI. XLII, LVI)
Această groapă a fost identificată la demontarea martorului stratigrafic median din partea
vestică a suprafeţei de cercetare Srn. Umplutura gropii constă dintr-un sediment negru cu urme de
chirpici şi cărbune, iar la baza complexului a fost observat un strat de pietriş. La aproximativ 0,50 m
de la nivelul de conturare a fost observat un grup compact de vase sparte pe loc, respectiv patru căni,
două vase pântecoase şi o căniţă. Dispunerea vaselor şi modul lor de conservare par să indice faptul că
acestea au fost depuse (intenţionat). De la nivelul vaselor sparte pe loc pereţii gropii se cuptoreau către
baza complexului. Printre vase au mai fost descoperiţi câţiva galeţi de râu, dar şi oase de animal (arse
şi nearse) şi obiecte din bronz. Dispunerea vaselor în interiorul gropii pare să indice că aceasta ar fi
putut fi o groapă de ofrandă.
CPL 190 (dimensiuni: 1,25 x 1,15 m; adâncime: 0,20 m) (PI. XLIII, LVII)
Imediat după decaparea stratului vegetal au devenit vizibile contururile mai multor vase,
depuse într-o groapă de formă aproximativ circulară. Partea superioară a gropii a fost puternic afectată
de lucrări agricole contemporane. Umplutura gropii consta într-un sediment negru cu pigment de
chirpici, având consistenţă lutoasă, foarte bine tasată. După curăţare, au fost identificate 6 vase
întregibile, aşezate unul lângă altul, printre acestea fiind şi un platou deosebit de friabil, aproape
imposibil de prelevat. Vasele erau aşezate direct pe sol, iar în afara acestora nu a mai fost găsit alt
material arheologic. Poziţia vaselor în interiorul gropii sugerează că este posibil ca aceasta să fie o
groapă de ofrandă.
CPL 237 (dimensiuni: 1,20 x 1 m; adâncime: 0,70/0,80 m) (PI. XLIV, LVIII)
Complexul a fost conturat imediat după decaparea stratului vegetal, iniţial sub forma unei pete
de formă ovală (dimensiuni: 1 x 0,60 m), de culoare brună-oranj, în centrul acesteia fiind observate
resturi de lipitură de vatră(?), chirpici şi o serie de fragmente ceramice (CPL 237 B). La secţionare, la
-0,20 m faţă de resturile de vatră, a fost observată o a doua groapă, de formă relativ circulară, situată
aproximativ la sud de CPL 2378. Aceasta era suprapusă de resturile de vatră numai în capătul său
nordic. În inventarul complexului se aflau mai multe vase sparte pe loc, aşezate unele peste altele.
Umplutura gropii constă dintr-un sediment negru, pigmentat cu urme de chirpici şi cărbune. Pereţii
gropii (cu vase sparte in situ) erau drepţi.
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*
**
O imagine de ansamblu asupra dimensiunii şi complexităţii descoperirilor arheologice
realizate în cadrul sitului Tărtăria-Podu Tărtăriei vest este prezentată în tabelul-anexă. Acesta conţine
informaţii preliminare despre asocierea principalelor categorii de material (vase întregi/întregibile,
fragmente consistente de chirpici, schelete şi fragmente de schelete umane, oase de animal - inclusiv
prelucrate, piese din metal şi piatră prelucrată), respectiv raportul dintre ceramica atipică ş1 cea
caracteristică stilului Basarabi.
Datele statistice obţinute din analiza preliminară post-săpătură indică următoarele:
• au fost descoperite vase întregi/întregibile în 81 de complexe, respectiv 31,39% din total;
• a fost descoperită ceramică tipică stilului Basarabi în 202 de complexe, respectiv 78,29%
din total;
• a fost descoperită în asociere ceramică atipică şi tipică stilului Basarabi în 200 de
complexe, respectiv 77 ,51 % din total;
• au fost descoperite piese de bronz (întregi, fragmentare sau urme) în 44 de complexe
(inclusiv depozitele Tărtăria I şi Tărtăria II), respectiv 17,05% din total;
• au fost descoperite piese de fier (întregi, fragmentare sau urme) în 25 de complexe
(inclusiv depozitele Tărtăria I şi Tărtăria II), respectiv 9,68% din total;
• au fost descoperite piese din metal (bronz şi fier) în 59 de complexe (inclusiv depozitele
Tărtăria I şi Tărtăria II), respectiv 22,86% din total;
• au fost descoperite resturi osteologice animale în 49 de complexe, respectiv 18,99% din
total;
• au fost descoperite oase animale cu urme de prelucrare numai în cazul a 3 complexe,
respectiv 1, 16% din total;
• a fost descoperit material litic (piatră prelucrată) în 26 de complexe, respectiv 10,06% din
total;
• au fost descoperite fragmente de chirpici şi lutuială în 98 de complexe, respectiv 37,98%.

CONCLUZII

Toate descoperirile efectuate în cadrul sitului arheologic Tărtăria-Podu Tărtăriei vest vin să
nuanţeze - pe de o parte - concluziile studiului de diagnostic arheologic şi reconfirmă în mod evident
un fapt de altfel bine cunoscut anterior - printr-o serie de se11U1alări şi descoperiri întâmplătoare, dar
şi prin cercetări mai vechi, de mai mică sau mai mare amploare -, anume potenţialul arheologic
semnificativ privind perioada Hallstatt-ului mijlociu existent de-a lungul văii mijlocii a Mureşului
(zona Alba Iulia-Orăştie). (PI. IV)
Astfel, cercetarea arheologică preventivă a părţii sudice a sitului Tărtăria-Podu Tărtăriei vest
a furnizat date şi descoperiri arheologice se11U1ificative. Construcţia viitoarei autostrăzi a afectat numai
parţial acest sit şi, în aceste condiţii, a creat premisele pentru cercetarea în suprafaţă a părţii sudice a
unei importante zone de habitat preistoric, databil în perioada mijlocie a primei epoci a fierului (mai
exact aşa-numita perioadă a culturii Basarabi). De asemenea, în limita estică a acestuia a fost
documentată o secvenţă ocupaţională încadrabilă în epoca medievală timpurie (?), respectiv un sistem
de fortificaţie (val cu palisadă, incendiată). Rămâne un deziderat de perspectivă clarificarea motivului
pentru care a fost construită această fortificaţie, având în vedere că nu au fost descoperite - pentru
moment - alte structuri (de locuire?) databile în aceeaşi epocă. Este mai mult decât evident faptul că
situl continuă spre nord, către DN7 şi valea Mureşului, astfel că trebuie avută în vedere parcurgerea cât mai curând posibil - procedurii de clasare a acestui perimetru pentru institu1rea unui regim
(minimal) de protecţie juridică şi iniţierea unui program de cercetare arheologică cu caracter
programat în această zonă.
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În ceea ce priveşte aşezarea hallstattiană, datele stratigrafice şi materialul arheologic
descoperit în campania 2012 oferă argumente foarte solide pentru a considera situl Tărtăria-Podu
Tărtăriei vest, respectiv situl arheologic situat pe terasa superioară (stângă) a Mureşului, la S de DN7
şi la V actualul traseu al DC705E, drept unul deosebit de important pentru studierea perioadei
Hallstatt-ului mijlociu (aşa-numita perioadă a stilului ceramic Basarabi) în aria intracarpatică şi în
bazinul carpatic al Dunării.
Depozitele Tărtăria I şi Tărtăria II reprezintă depuneri cu caracter de unicat, atât prin natura
lor (reunind deopotrivă elemente de prestigiu social şi meşteşug), cât şi prin contextul cert de
descoperire, raportat la civilizaţia Hallstatt-ului mijlociu în zona arcului carpatic şi a bazinului Dunării
mijlocii şi de jos. Analiza aprofundată a acestor descoperiri, cu caracter excepţional pentru preistoria
României şi a zonei Europei Centrale şi de Sud-Est, poate aduce noi repere pentru cunoaşterea
perioadei Hallstatt-ului mijlociu în aria intracarpatică şi în bazinul carpatic al Dunării 71 . Studiul în
detaliu, axat pe elemente de tipologie, chorologie şi analiză elementală, al celor două depozite de
bronzuri va determina o mai bună înţelegere a modelelor de difuziune a diverselor piese de metal
asociate „cercului de forme traco-cimrnerian"72 , prin analizarea relaţiilor „culturale" (de schimb) ale
spaţiului carpatic cu zona nord-pontică, cea vest-balcanică şi cea est-alpină, în primele secole ale
mileniului I a. Chr., într-un moment de referinţă pentru pre- şi protoistoria spaţiului central şi sud-est
european. Depozitele de bronzuri datate la nivelul secolelor IX-VII a. Chr. marchează ultima etapă a
unui fenomen cultural-istoric de primă importanţă al epocii metalelor, anume depunerea votivă 73 a
pieselor din metal. Analiza compoziţiei depozitelor de bronzuri, cu precădere a celor de la finalul
epocii metalelor, altfel spus din zorii protoistoriei europene, în special prin depăşirea abordărilor strict
cronologice şi aprofundarea modelelor de răspândire a variilor categorii de artefacte asociate, oferă
numeroase posibilităţi pentru valorificarea acestei categorii de izvoare arheologice. Într-o atare
perspectivă, depozitele de bronzuri trebuie înţelese drept vestigii materiale ale unor practici rituale,
având posibile conotaţii de ordin religios, caracteristice unor spaţii relativ vaste la nivel european.
Analiza structurală a acestor categorii de ofrande preistorice şi studierea, cu cât mai mare acurateţe, a
contextelor lor de depunere sunt direcţii noi de cercetare în domeniu, care deschid noi posibilităţi
pentru înţelegerea unor manifestări spirituale din timpuri străvechi.
De remarcat că structura depunerii este deosebit de complexă în cazul depozitelor Tărtăria I şi
II, acestea reunind arme, unelte, piese de port şi de harnaşament ce pot fi asociate pe de o parte
spaţiului vest-balcanic, dar şi celui nord-pontic (PI. Lill). Astfel, printre obiectele de sorginte
răsăriteană se numără o serie de piese de harnaşament (zăbală, faleră cu „zornăitoare", butoni ajuraţi)
şi de port (pandantiv), iar în cazul celor de origine meridională o serie de piese de port (fibule ochelari,
fibulă cu nodozităţi, torquesuri, ace de păr). Caracterul de „complex închis" al ambelor depozite oferă
premisele certe ale unei documentări extrem de riguroase a structurării acestor depuneri, cât şi ale unor
cercetări pluridisciplinare privind analiza elementală a pieselor componente. Nu în ultimul rând se
adaugă resturi de natură organică, prelevate cu ocazia descoperirii, investigarea acestora aducând noi
elemente. Deopotrivă, o asemenea abordare în detaliu va permite o mai bună corelare a sistemelor
cronologice utilizate pentru prima jumătate a mileniului I a. Chr. în zona Europei Centrale şi de SudEst, inclusiv ţinând cont de cele mai recente contribuţii în domeniu datorate Carolei MetznerNebelsick sau lui Christopher Pare; în acest mod pot fi înţelese mai bine o serie de manifestări
culturale din pre- şi protoistoria spaţiului european.
În egală măsură, o altă direcţie deosebit de importantă a analizei post-săpătură vizează studiul
ceramicii descoperite în cuprinsul acestui sit. Prin dimensiunea, complexitatea şi diversitatea sa, acest
lot ceramic creează premisele aprofundării şi reconsiderării opiniilor cu privire la stilul ceramic
Basarabi. De remarcat că - pentru moment - din repertoriul de forme specific stilului amintit, lipsesc
în cazul sitului Tărtăria-Podu Tărtăriei vest două forme caracteristice, respectiv vasul de tip
„fructieră" şi strachina cu margine lată, răsfrântă spre exterior. De asemenea, în ceea ce priveşte
Vulpe 1986; Lăszl6 2001; Petrescu-Dâmboviţa 2001; Vulpe 2001
Pentru aşa-numitele bronzuri cimmeriene sau de tip „bird cage", vezi Bouzek 1971 (cu bibliografia mai veche); pentru
consideraţii mai recente asupra noţiunii de „orizont traco-cimmerian", vezi Sauter 2000 (publicaţie disponibilă on-line la
adresa http://www.kimmerier.de/kap02100.htm, accesată în data de 16.05.2013); Metzner-Nebelsick 2002.
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Hansen 1992
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motJv1stJca acestui stil ceramic, analiza preliminară
descoperirile de tip Basarabi din zona Tărtăria par
primelor două faze 74 .

post-săpătură
să

indice

tinde

existenţa

să reconfirme faptul că
materialului caracteristic

*
**
În încheiere, trebuie amintit faptul că a fost propusă, la începutul anului 2013, întreprinderea
- în regim de urgentă - tuturor demersurilor ştiinţifice şi legale necesare pentru clasarea zonei situate
la N de traseul autostrăzii ca „monument istoric de categorie A", respectiv perimetrul delimitat la V
de valea Cioarei, la N de traseul DN7 şi calea ferată Arad-Alba Iulia, la E de Valea Tărtăriei ş1
actualul traseu al DC705 E şi la S de traseul autostrăzii Al.
Notă: Mulţumiri
Tărtăria

domnului Marius Amarie pentru fotografiile pieselor din
II, utilizate la realizarea planşelor L-LII.
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Siglă

Ceramcă

Ceramică

complex

atipică

tipică

Vase întregi
sau
întregibile

Fragmente
chirpici

Fngmente
oase
animal

X

Oase
prelucrate

Ceramică

Bronz

Fier

- alte
categorii

Piatră
prelucrată

X

CPLOOI
CPL 002

X

X

X

CPL003

X

X

X

CPL004

X

X

CPLOOS

X

X

CPL 006

X

X

CPL007

X

CPL 008

X

X

X

X

X

X

X

X
X

CPL009

X

X

CPLOIO

X

X

X

CPL012

X

X

X

CPL013

X

X

X

CPLOl4

X

X

X

CPLOIS

X

X

X

CPL 016

X

X

X

CPL017

X

X

X

CPL 018

X

X

X

CPL019

X

X

CPL 020

X

CPL021

X

X

CPL 022

X

X

CPLOll
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CPL023

X

CPL 024

X

CPL02S

X

X

X

CPL 026

X

X

X

CPL027

X

X

X

X

X

X

CPL028

X

X

X

CPL029

X

X

X

CPL030

X

X

CPL031

X

X

CPL 032

X

CPL033

X

CPL034

X

CPL03S

X

CPL036

X

X

CPL037

X

X

X

X

X

X

X

X
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Siglă

Ceramcii

Ceramică

complex

atipică

tipică

CPL 038

X

X

X

X

CPL041

X

X

CPL042

X

X

CPL043

X

X

CPL039

Vase întregi
sau
întregibile

Fragmente
chirpici

Fragmente
oase
animal

X

X

X

Oase
prelucrate

Ceramică

Bronz

Fier

-alte
categorii

X

Piatră
prelucrată

X

X

X

CPL040

CPL044

X

X

X

X

CPL045

X

X

CPL 046

X

X

CPL047

X

X

X
X

X
X

CPL 048

X

X

CPL049

X

X

CPL 050

X

X

CPL051

X

X

CPL 052

X

X

X

CPL053

X

X

X

CPL 054

X

X

CPL 056

X

X

CPL057

X

X

CPL 058

X

X

CPL060

X

X

X

CPL061

X

X

X

CPL 062

X

X

CPL063

X

X

CPL064

X

CPL065

X

CPL066

X

X

CPL067

X

X

CPL068

X

X

CPL069

X

X

CPL 070

X

X

CPL071

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

CPL055

X

X
X

X

CPL059

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

CPL072
CPL073

X

CPL074

X

X

X

X

X

CPL075
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Siglă

Ceramică

Ceramică

complex

atipică

tipică

Vase întregi
sau
întregibile

Fragmente
chirpici

Fragmente
oase
animal

Oase

Ceramică

prelucrate

- alte
categorii

Bronz

Fier

Piatră
prelucrată

CPL076

X

CPL077

X

X

CPL 078

X

X

CPL079

X

X

CPL 080

X

X

CPL 082

X

X

CPL083

X

X

CPL084

X

X

CPL085

X

X

X
X

X

X

X

X

X

CPL081

CPL086

X

X

CPL087

X

X

CPL 088

X

X

CPL089

X

X

CPL 090

X

X

CPL 091

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X

X

CPL 092
CPL093

X

X

CPL094

X

X

CPL095

X

CPL 096

X

CPL097

X

CPL 098

X

CPL099

X

X

CPL 100

X

X

CPL 101

X

X

CPL 103

X

X

CPL 104

X

X

CPL 105

X

X

CPL 107

X

X

CPL 108

X

X

CPL 109

X

CPL llO

X

X

X

X

X
X

X

X

CPL 102

X

X

CPL 106
X

X

X

X

X
X

X

X

CPL 111
CPL ll2
CPL 113
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Vase întregi
sau
întregibile

Siglă

CeranKă

Ceramică

complex

atipică

tipică

X

X

X

X

X

CPL 115

X

X

X

CPL 116

X

X

X

CPL 117

X

X

CPL 118

X

X

CPL 120

X

X

CPL 1208

X

X

X

CPL 121

X

X

X

CPL 122

X

X

X

CPL 123

X

X

X

X

X

CPL 127

X

X

CPL 128

X

X

X

X

CPL 114
(Ml - M7)
CPL 114
B

Fragmente
chirpici

Fragmente
oase
animal

Oase

Ceramică

prelucrate

- alte
categorii

X

X

Bronz

Fier

Piatră
prelucrată

X

X

X
X

X

X

X

X

X

CPL 119

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CPL 124
CPL 125
CPL 126

X

X

CPL 129
CPL 130
CPL 131
CPL 132
CPL 133
CPL 134
CPL 135
CPL 136

X

X

CPL 137

X

X

CPL 139

X

X

CPL 140

X

X

CPL 141

X

X

X

CPL 142

X

X

X

X

X

X

CPL 138

X

X

CPL 143
CPL 144

X

X

CPL 145

X

X

X

CPL 146

X

CPL 147

X

X

X

X

X
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Siglă

Cerarrică

Ceramică

complex

atipică

tipică

CPL 148

X

X

CPL 149

X

X

CPL 150

X

X

CPL 151

X

X

X

CPL 152

X

X

X

CPL 153

X

X

X

CPL 154

X

X

CPL 155

X

X

X

X

CPL 156

X

X

X

X

CPL 157

X

CPL 158

X

X

X

CPL 159

X

X

X

CPL 160

X

X

X

CPL 161

X

X

CPL 162

X

CPL 163

X

Vase întregi
sau
întregibile

Fragmente
chirpici

Fragmente
oase
animal

Oase
prelucrate

Ceramică

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CPL 166

X

X

CPL 167

X

X

CPL 168

X

X

CPL 169

X

X

CPL 170

X

X

CPL 171

X

X

X

X

X

X

X

CPL 174

X

X

CPL 175

X

CPL 176

X

X

CPL 177

X

X

X

X

CPL 181

X

X

CPL 182

X

X

CPL 183

X

X

CPL 184

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CPL 165

X

Piatră
prelucrată

X

X

CPL 164

CPL 173

Fier

X

X

CPL 172

Bronz

-alte
categorii

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

CPL 178
CPL 179

X

X

CPL 180

X

X

X

X

X

X

X
X

CPL 185
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Siglă

Cerari:ă

Ceramică

complex

atipică

tipică

Vase întregi
sau
întregibile

CPL 186

X

X

X

CPL 187

X

X

Fragmente
chirpici

Fragmente
oase
animal

X

Oase
prelucrate

Ceramică

Bronz

Fier

- alte
categorii

Piatră
prelucrată

CPL 188
CPL 189
CPL 190

X

X

CPL 191

X

X

X

X

CPL 192

X

X

X

CPL 193

X

X

X

X

CPL 198

X

X

CPL 199

X

X

CPL200

X

X

CPL201

X

X

X

CPL202

X

X

X

CPL203

X

X

CPL 204

X

X

CPL205

X

X

CPL206

X

X

X

X

X

CPL 194
CPL 195
CPL 196

X

X

X

X

X

CPL 197

X

X
X

X

X

X

X

X

CPL207
CPL208

X

X

CPL209

X

X

CPL210

X

X

CPL211

X

X

CPL 212

X

X

X

CPL213

X

X

X

CPL 216

X

X

CPL217

X

X

X

X

X

X

X

X

CPL 214
CPL215

CPL 218

X

CPL219

X

CPL 220

X

X

CPL221

X

X

X

X

X

X

CPL 222
CPL223

X
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Vase întregi
sau
întregibile

Siglă

Cerarrică

Ceramică

complex

atipică

tipică

CPL 224

X

X

CPL225

X

X

CPL226

X

X

X

CPL227

X

X

X

CPL 228

X

X

X

CPL229

X

X

X

CPL 230

X

X

X

CPL231

X

X

CPL 232

X

X

CPL233

X

X

CPL 234

X

X

CPL235

X

X

X

CPL 236

X

X

X

CPL237

X

X

CPL 238

X

X

X

CPL239

X

X

X

CPL 240

X

X

X

CPL241

X

X

X

Fragmente
chirpici

Fragmente
oase
animal

Ceramică

X

Fier

Piatră
prelucrată

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

CPL 242

X

X

X

X

CPL244

X

X

CPL245

X

X

X

X

CPL 246

X

X

X

X

CPL247

X

X

X

X

CPL 248

X

X

CPL249

X

X

CPL250

X

X

CPL251

X

X

CPL252

X

X

CPL253

X

X

CPL254

X

CPL255

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CPL256

X

X

X

CPL257

X

X

X

CPL 258

X

X

X

Dat fiind stadiul actual al trierii materialului arheologic, pentru moment nu au fost incluse în tabel

descoperit în stratul de

Bronz

-alte
categorii

X

CPL243

Notă:

Oase
prelucrate

cultură.

42

X

informaţii

X

privind materialul

Harta iosefină a Transilvaniei
(1769-1773)

Harta austriaca ( 1869-191 O)

Hartă sovietică (după

Cartografierea zonei cercetate de-a lungul timpului

PI. I

1945)

a. Ortofotoplan din 2005 suprapus de
delimitarea iniţială a sitului

b. Imagine

satelitară

din 05 .06.2012

Încadrarea zonei cercetate pe ortofotoplanuri ş i imagini satelitare (2005, 2012)

PI. II

_

Tartărla

- Podu

Tartărlel

vest

( \ ~pătură Horedt 1942-1943

fI

Descoperiri de tip Basarabi în imediata vecinătate a sitului Tărtăria-Podu
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CERCETĂRI ARHEOLOGICE PREVENTIVE LA BALOMIRU DE CÂMP (JUD. ALBA)

EMIL DUMITRAŞCU, ALEXANDRU

RAŢIU,

ALEXANDRA DOLEA

PREVENTIVE ARCHAEOLOGICAL RESEARCH AT BALOMIRU DE CÂMP (ALBA COUNTY)

The archaeological research at Balomiru de Câmp (Şibot commune, Alba County) was undertaken in
the framework of Autostrada National Research Project and was carried out in April-May 2012. The
archaeological excavations led to the discovery of 13 archaeological complexes: a Roman building and its
debris, 8 dwellings and 2 kilns from the Early Medieval period.
The Roman building represents an annex of a rural Villa type complex from the 2"d-3'd c. Due to
intensive agricultural works and natural phenomena, the only preserved part of the building is the foundation.
Out of the numerous findings discovered in the building's context we can mention a stamped ceramic lamp
(FA VOR I F) and two tile fragments bearing the stamp of a local manufacturer (L S).
The medieval dwellings belong to a settlement from the l l 1h-13 1h c.; the structure 's size cannot be
accurately determined at this point of the investigations. The artefacts found in the dwellings are similar to other
finds of early medieval period made along the Mureş Valley. Among them we can mention a large quantity of
pottery (such as ceramic cauldrons, cooking pots and pot lids along with metal artefacts (an iron spur, an
arrowhead, a spearhead etc.)
A particular feature of the site is represented by the wide spread network of modem draining ditches
covering an important area of the investigation area, which overlap or cut in some cases the archaeological
complexes making their stratigraphy difficult to interpret.
KEYWORDS:

preventive archaeology, early medieval dwellings, the Mureş Valley, Early Medieval pottery
arheologie preventivă, locuinţe medievale timpurii, Valea Mureşului, ceramică medievală

CUVINTE CHEIE:

timpurie

CONSIDERAŢII

GENERALE

Cercetările

arheologice de la Balomiru de Câmp (corn. Şibot, jud. Alba) au fost efectuate în
cadrul Proiectului National de Cercetare „Autostrada" 1• Evaluarea teoretică a urmărit realizarea unei
documentări de arhivă, cât mai complete, asupra diverselor categorii de surse istorico-arheologice
(texte, fotografii, hărţi, schiţe etc.) şi a referinţelor bibliografice relevante, dar şi a celor
aerofotografice de arhivă, precum şi realizarea unor observaţii directe pe teren (în perimetrul vizat)
pentru identificarea zonelor susceptibile să conţină vestigii arheologice, având în vedere semnalările
anterioare.
Cercetările arheologice cu caracter preventiv, efectuate în primăvara anului 2012, în perioada
martie-mai, au confirmat potenţialul arheologic, semnalat anterior, fiind identificate şi cercetate
exhaustiv 13 complexe arheologice: o clădire din epoca romană, opt locuinţe medievale, două
cuptoare de exterior şi două şanţuri moderne 2.

În urma solicitării firmei STRABAG S.R.L. adresate Muzeului Naţional de Istorie a României, între cele două părţi s-a
încheiat un contract de prestări servicii în vederea efectuării cercetărilor arheologice preventive pe traseul viitoarei
autostrăzi A I Orăştie-Sibiu, Lot I Orăştie-Sebeş (km O ---> km 24+ I 00), în scopul întocmirii documentaţiilor necesare
derulării procedurii de descărcare de sarcină arheologică, în conformitate cu cerinţele legale aplicabile. (PI. 1/2).
2
Cercetările au fost întreprinse de către o echipă a MNIR, în baza autorizaţiei nr. 36/12.03.2012 eliberată de MCPN-DPC.
Cercetarea s-a desfăşurat între km l 1+300şikml1+370 ai viitoarei autostrăzi Al Orăştie-Sibiu, tronson Orăştie-Sebeş;
vezi CCA 2013, 212-238, nr. 115, 116, 131-139.
1
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Obiectivele campaniei de cercetare arheologică preventivă în teren au constat în identificarea
spaţiale, a elementele constitutive a tuturor vestigiilor, cât şi recuperarea tuturor
artefactelor şi ecofactelor descoperite, date fiind caracteristicile structurilor de habitat identificate (PI.
distribuţiei

II).

În cele ce urmează vom prezenta rezultatele cercetării arheologice preventive efectuate în
perimetrul sus-menţionat realizate de către o echipă de arheologi din cadrul Muzeului Naţional de
Istorie a României (MNIR)şi al Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane (MCDR).

CADRUL FIZICO-GEOGRAFIC

Localitatea Balomiru de Câmp este situată în lunca râului Mure{ Începând din zona oraşului
situat la 17 km est de Balomiru de Câmp, Mureşul pierde contactul cu Podişul Transilvaniei,
traversând o zonă, mărginită la nord de Munţii Apuseni, iar la sud de Munţii Sebeşului formând un
culoar relativ îngust şi o luncă. Acest culoar este o parte a aşa numitului „canal al Mureşului", vechi
4
braţ de mare, care făcea legătura între bazinul panonic şi cel transilvan . În dreptul localităţii Balomiru
de Câmp, râul Mureşul formează trei meandre în formă „de ac de păr".
Pentru zona de referinţă, solul poate varia de la cel de mlaştină (mâl argilos) acoperit, după
anotimp, de apă în cantitate mai mare sau mai mică, la cel de lăcovişte (foarte bogat în substanţe
organice), sau la cel aluvionar fin (mâl), constituit din pături suprapuse şi îngroşat, după fiecare
revărsare de apă, de nisipuri, pietrişuri, bolovănişuri ori îngrămădiri de blocuri colţuroase, în funcţie
de treapta de relief în chestiune. Date fiind aceste caractere structurale compoziţia chimică a solului
poate avea un conţinut diferit de calcar, argilă, silice, materii organice, săruri 5 .
Din punct de vedere administrativ, situl se află în limitele localităţii Balomiru de Câmp,
comuna Şibot, fiind situat la 0,50 km SE faţă de sat şi aproximativ I 90 m S de DN 7 Sibiu - Deva, la
poalele unui promontoriu cu o diferenţă de nivel de circa 40 m (PI. 1/2). La V de sit, la o distanţă de
circa 200 m curge Pârâul Sărăţii, utilizat ca reper pentru numele punctului de cercetare arheologică, iar
la aproximativ 1 km N curge râul Mureş. În partea de SE se află o mlaştină (cu o suprafaţă de circa
1600 mp) creată în jurul unui heleşteu, fapt ce contribuie la irigarea excesivă a zonei.
Sebeş,

SCURT ISTORIC AL CERCETĂRILOR DIN ZONA DE REFERINŢĂ

Lunca Mureşului este o zonă foarte bogată în descoperiri arheologice care se încadrează
epocilor istorice. Cercetările prilejuite de construcţia autostrăzii în zona dintre localităţile
Sebeş şi Orăştie au scos la iveală noi situri arheologice care au îmbogăţit considerabil cunoaşterea
istoriei locale 6 .
Studiul hărţilor vechi 7, în special a celor iosefine (1769-1773) şi francisco-iosefine (18061869) este de asemenea relevant pentru cunoaşterea aspectelor legate de amenajarea terenurilor din
zonă în secolele XVIII-XIX, dar şi pentru localizarea unor obiective arheologice cu toponimie
schimbată. Pornind de la toate aceste date, am putut face observaţii privind şi reţeaua de drumuri şi
rute comerciale din zonă, informaţie relevantă în studiul analitic al descoperirilor arheologice.
În zona localităţii Şibot, erau semnalate, până în anul 2012, două staţiuni arheologice: o
aşezare aparţinând culturii Coţofeni (3500-2500 a. Chr.) şi elemente constructive din perioada romană
majorităţii

1

Orghidan 1969, 112

~ Orghidan 1969, 122

Mihăilescu 1969, 236-237
"CCA 2013, 212-238, nr. 115, 116, 131-139
7
Pentru studiul cartografic am folosit platforma open-source www.lazarus.elte.hu care conţine hărţi vechi geo-referenţiale pentru
întregul spaţiu austro-ungar; hărţile pentru zona de referinţă se găsesc la link-ul http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/200e/4 l5

~
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(cărămizi şi ţigle) localizate la ramificarea drumului de la gara Şibot spre satul Vinerea

8

În cadrul
campaniei de cercetări arheologice din cadrul aceluiaşi Proiect Naţional de Cercetare „Autostrada" au
fost identificate şi cercetate exhaustiv o aşezare rurală cu necropolă şi cartier meşteşugăresc 9 (la 1 km
V de sit), dar şi o importantă aşezare medievalăJO.
Pe teritoriul localităţii Balomiru de Câmp este indicată şi existenţa unei aşezări neolitice' 1
(cultura Starcevo-Criş, aproximativ mileniul VII a. Chr.). De asemenea, în arealul satului Balomiru de
Câmp au fost identificate structuri de habitat aparţinând culturii Coţofeni 12 . Listei descoperirilor din
jurul localităţii Balomiru de Câmp se adaugă şi câteva descoperiri datând din epoca bronzului 13 şi din
prima epocă a fierului, culturile Gava (secolele XIII-IX a. Chr.) şi Basarabi (secolele IX-VII a.
Chr.) 14 •
Pentru epoca romană s-au descoperit fragmente ceramice sporadice şi materiale de
15
construcţie • În vatra actuală de locuire a satului au fost identificate fragmente ceramice aparţinând
epocii arpadiene 16 (secolele XI-XII).
.

CONSIDERAŢII DE ORDIN METODOLOGIC

Având în vedere natura şi caracteristicile sitului, metodologia de lucru a fost adaptată şi
prin trei etape: documentarea şi studiul istoric (evaluare teoretică), evaluarea de teren
(diagnostic arheologic) şi cercetarea arheologică propriu-zisă (săpătură arheologică preventivă).
Echipa de cercetare în teren, coordonată de dr. Adela Bâltâc în calitate de responsabil
17
ştiinţific, a fost alcătuită din patru arheologi , din cadrul MNIR, respectiv ai MCDR.
Cercetarea arheologică a început prin trasarea a opt secţiuni (cu lăţimea de 2,2 m şi lungimi
variind între 6 şi 27 m, care au avut scopul de a delimita situl în partea sa de SV. În momentul în care
s-a observat o concentrare a descoperirilor de material arheologic s-a decis deschiderea unei unităţi de
cercetare în suprafaţă (S 010), concomitent cu trasarea unei secţiuni magistrale cu o lungime de 93 m
(S 009).
Analiza situaţiei stratigrafice din ce-a de-a doua secţiune de sondaj (S 014) a dus la
deschiderea unor noi secţiuni de sondaj, orientate NE-SV, pentru a delimita situl şi în partea sa de NE.
Astfel, a fost posibilă delimitarea zonei cu vestigii arheologice între km l 1+350 şi l 1+410, zonă
investigată prin deschiderea unor unităţi de cercetare în suprafaţă. În funcţie de situaţiile înregistrate sa optat pentru decopertare cu mijloace mecanice (excavator cu cupă de taluz, cu lăţimea de 2,20 m),
pentru identificarea şi săparea complexelor, s-a recurs exclusiv la săpătura manuală.
În ceea ce priveşte modalitatea de înregistrare a informaţiilor, au fost folosite metode
descriptive uzuale în arheologie, respectiv însemnările de teren (carnet de săpătură, desene, fotografii,
măsurători altimetrice şi topografice etc.). Înregistrarea grafică s-a constituit, atât din desene tehnice
de planuri şi profile arheologice, cât şi din fotografii realizate în format digital. Înregistrarea
stratigrafiei verticale s-a realizat contextual.
structurată

Moga, Ciugudean 1995, 180-181, nr. 179; în acelaşi repertoriu sunt semnalate şi descoperiri sporadice, respectiv fragmente
ceramice aparţinând culturilor Coţofeni, Wietenberg, monede romane sau ceramică din perioada medievală.
9
CCA2013,230-231,nr.137
1
CCA 2013, 229, nr. 136
11
Popa 2011, 46; descoperire situată la circa I km nord de situl cercetat de noi, în punctul „Gura Văii Cioarei".
12
În punctele „După Sat'', „Gura Văii Cioarei", „Satu Vechi"şi „Săteşti", vezi Popa 2011, 99.
13
În punctele „Gura Văii Cioarei", „Săteşti'', „După Sat", „Cimitirul Ortodox'', ultimele trei aducând informaţii despre
cultura Wietenberg, vezi Popa 2011, 154, 169, 221.
14
În punctele „După Sat" şi „Satu vechi'', vezi Popa 2011, 266.
15
În punctele „Băltoci'', „După Sat'', „Gura Văii Cioarei" şi „Săteşti", vezi Popa 2011, 353.
16
Popa 2011, 404, 406
17
Colectivul de cercetare a fost format din dr. Adela Bâltâc - responsabil, Alexandra Dolea, Emil Dumitraşcu, dr. Alexandru
Raţiu (MNIR), dr. Gică Băeştean (MCDR Deva).
8
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STRATIGRAFIA GENERALĂ A SITULUI

Pentru a avea o imagine cât mai sugestivă asupra stratigrafiei generale a sitului de la Balomiru
de Câmp strategia iniţială de cercetare a presupus trasarea unor secţiuni magistrale de-a lungul axului
autostrăzii, completate cu un profil perpendicular, în zona cu concentrare maximă a descoperirilor
arheologice. Astfel, la nivel general, a fost stabilită următoarea succesiune stratigrafică, de sus în jos
(Pl. VIII):
1) Nivel de sedimente de culoare cafenie, afânate, cu resturi vegetale şi fragmente ceramice
antrenate reprezentând stratul de arătură contemporană, situat de la nivelul actual de călcare (O) până
la cota de -0,30 m;
2) Nivel de sedimente de culoare neagră friabile, cu mult material tegular şi fragmente
ceramice în compoziţie, de la cota de -0,30 m până la -0,65/0,70 m;
3) Nivel de sedimente brun, lutos, fără urme de intervenţie antropică, de la cota de -0,70 m
sondat până la cota de -1, 1O m;
4) Lentile de pietriş aluvionar; acestea apar în poziţii diferite în compoziţia nivelului 2.
În cadrul etapei de cercetare arheologică preventivă stratigrafia verticală a sitului, şi implicit
complexele identificate, s-a făcut contextual şi anume au fost definite următoarele contexte
arheologice:
Context 1 - nivelul vegetal actual, de culoare brun cenuşiu închis (negru), cu textură siltică
(prăfoasă) nisipoasă, structură agregată datorată bioturbaţiei faunei, grad de compactare scăzut,
frecvente rădăcini actuale şi urme de rădăcini, permeabil, cu foarte puţine materiale contemporane
remaniate, rar şi materiale arheologice, în special fragmente tegulare, cu o depunere de 0,30 m;
Context 2 - nivel antropic, discontinuu, sediment de culoare cenuşiu mediu, textură siltică
nisipoasă, structură granulară, omogen, compact, conţine fragmente ceramice de mici dimensiuni,
oase, pigmenţi de cărbune, fragmente tegulare în poziţie secundară, cu o depunere de 0,45 m;
Context 3 - sediment de culoare neagră-cenuşie, textură siltică nisipoasă, structură granulară,
relativ eterogenă, constituind umplutura complexelor arheologice din perioadă romană, cu o depunere
de 0,25-0,50 m;
Context 4 - sediment de culoare neagră-cenuşie, textură siltică nisipoasă, structură granulară,
relativ eterogenă, constituind umplutura complexelor arheologice de perioadă medievală, conţine
fragmente ceramice, oase, pigmenţi de cărbune, fragmente de vatră, cu o depunere de 0,55-0,80 m;
Context 5 - sediment de culoare neagră-cenuşie, structură granulară, relativ eterogenă,
constituind umplutura complexelor arheologice de perioadă modernă (şanţurile de desecare), conţine
fragmente ceramice, oase, fragmente de ţigle romane, sticlă contemporană, cu o depunere de 0,200,60 m;
Context 6 - strat de argilă, de culoare galbenă, compact, omogen, permeabil, ce conţine
carbonaţi, ce aparţine bazei terasei. Acesta reprezintă nivelul nominalizat de arheologi cu titulatura de
steril arheologic, cu o depunere de 0,30 m;
Context 7 - nivelul steril, sediment de culoare alb-gălbui, siltic, friabil, conţine carbonaţi şi
este echivalent din punct de vedere arheologic contextului nr. 3, stratigrafic fiind situat sub acesta, cu
o depunere de 0,20 m.
Clădirea din epoca romană apare în anumite porţiuni încă din contextul 1, cel vegetal, fapt cc a
generat atenţie sporită în acele zone. Lucrările agricole intense desfăşurate în perimetrul cercetat chiar
până în toamna anului 2011 au distrus în bună măsură nivelul superior al clădirii din epoca romană
(PI. V). Nivelul de amenajare al clădirii, cercetat în contextul 2, este observabil atât în plan, cât şi în
profilul secţiunii magistrale S 009 (Pl. VIII).
Celelalte complexe sunt observabile doar din contextul 2, în care au fost amenajate, fiind
săpate până în solul steril. Această situaţie stratigrafică este, de asemenea, observată foarte clar în
profilul magistral (Pl. VIII).
Datorită fenomenelor geologice care au generat formarea văii Pârâul Sărăţii şi a pantelor ce-l
înconjoară, stratigrafia sitului a suferit anumite perturbaţii. Acest fenomen a fost documentat în
secţiunile S 001-S 006, amplasate în extremitatea vestică a sitului, aproape de Pârâul Sărăţii.
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SCURTĂ DESCRIERE A COMPLEXELOR ARHEOLOGICE

Descoperirile arheologice din cadrul sitului Balomiru de Câmp-Pârâul Sărăţii se încadrează în
categoria complexelor de habitat rural, databile în două epoci distincte. Acestea au fost afectate de o
reţea de canale de desecare, care suprapune şi secţionează majoritatea complexelor arheologice
cercetate.
Primul context de locuire, din punct de vedere cronologic, este cel al clădirii romane (Cpl 3).
Aceasta este construită din piatră legată cu pământ, dar nu oferă nici un indiciu referitor la
funcţionalitatea sa. Materialul roman colectat este relativ puţin, singurul element notabil de datare
fiind materialul tegular, găsit din abundenţă (PI. V).
Al doilea context de locuire este cel al locuinţelor semi-îngropate, databile în epoca medievală
timpurie. Acestea sunt dispuse în jurul clădirii romane, una dintre ele (Cpl 6) chiar suprapunând colţul
de nord-est al acesteia (PI. IX). Locuinţele semi-adâncite au fost încadrate tipologic pe baza formei şi
a elementelor constructive (cuptoare de interior şi exterior), iar cronologic au fost încadrate pe baza
materialului ceramic descoperit. Locuinţele medievale par să fie grupate în jurul clădirii romane, din
structura acesteia fiind folosite piatră şi ţigle pentru diverse amenajări interioare, în special pentru
cuptoare.
Materialul arheologic descoperit în contextul locuinţelor medievale este numeros, comparativ
cu celelalte descoperiri din sit. Dintre acestea se remarcă prin număr fragmentele ceramice, nelipsind
însă descoperiri de obiecte din metal, precum arme sau piese de echipament militar (PI. XX).
Şanţurile de desecare au afectat atât clădirea romană, cât şi locuinţele medievale. Zona în care
se află concentrate complexele arheologice în cadrul sitului este situată foarte aproape, la circa 70- l 00
m, de o mlaştină. Nivelul 2 din stratigrafia sitului cuprinde urme consistente de inundaţie, materialul
arheologic de mici dimensiuni fiind răspândit în tot acest nivel într-un mod uniform. Totodată, apariţia
lentilelor din pietriş aluvionar, la diferite adâncimi şi în diferite puncte, demonstrează clar o situaţie
caracteristică pentru o zonă inundabilă. În acest context, prezenţa şanţurilor modeme menţionate este
pe deplin explicabilă. Orientarea generală a şanţurilor este NNE-SSV, cu mici variaţii. Materialul
descoperit în umplutura acestor şanţuri variază de la materiale ceramice şi de construcţie romane la
sticlă modernă sau contemporană.
Clădirea

din epoca romană (Cpl 3) este constituită dintr-un zid perimetral din piatră de râu
legată cu pământ, descoperit în elevaţie pe o singură asiză (PI. IX). Aceasta a fost cercetată în trei
unităţi de săpătură: S 009, S 010 şi S 015. Clădirea are formă dreptunghiulară; se păstrează doar zidul
perimetral, fără compartimentări, cu grosime caracteristică clădirilor din epoca romană (circa 0,70 m).
Dimensiunile clădirii sunt de 20 x 11 m, iar orientarea acesteia este N-S.
Zidul perimetral este întrerupt în diferite porţiuni, motivele fiind multiple: o locuinţă semiadâncită din secol al Xii-lea (Cpl 6), o reţea de şanţuri moderne sau numeroasele lucrări agricole
contemporane (PI. IX). Tocmai din cauza acestor numeroase sincope în zidul clădirii, nu s-a putut
documenta arheologic existenţa unei căi acces în interiorul acesteia.
În interiorul incintei formată de ziduri s-a descoperit un nivel compact şi consistent de
dărâmătură format din ţigle de acoperiş, toate fragmentare şi, pe alocuri, fragmente de bârne
carbonizate natural. Acest nivel de dărâmătură al acoperişului clădirii se află la acelaşi nivel cu nivelul
pe care a fost „zidită" asiza de pietre ce formează zidul perimetral. O eventuală podea nu a putut fi
determinată arheologic, ci numai un nivel de pământ mai negru şi mai dens a fost observat sub
acoperişul prăbuşit doar în interiorul zidului perimetral.
La cercetarea locuinţei nr. 3 (Cpl 6), care secţionează zidul de nord-est al clădirii, s-a putut
observa faptul că nu există groapă de implantare a zidului, nici fundaţie. Astfel, se poate deduce că
această unică asiză păstrată face parte dintr-un zid de susţinere al unei suprastructuri din lemn, cu rol
de fundaţie supraterană. Pentru spaţiul interior al clădirii s-a observat lipsa oricărei compartimentări.
Stratigrafia clădirii este una foarte simplă, ilustrată elocvent şi în profilul magistral al sitului
(PI. VIII). Amenajarea zidurilor şi acoperişul prăbuşit se află la interferenţa nivelului vegetal
(contextul 1) cu nivelul de cultură (contextul 2) în care se află amenajată clădirea şi în care sunt săpate
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locuinţele semi-adâncite. Între cele două niveluri se interpun pe alocuri lentile de pietriş aluvionar. De
menţionat că

nivelul de cultură este compus dintr-un pământ negricios, posibil un nivel de băltire,
anterior perioadei medievale.
Materialul arheologic descoperit în contextul clădirii este foarte sărac, compus în mare parte
din fragmente tegulare, mici fragmente ceramice din epoca romană şi din obiecte din fier, piroane şi
cuie (PI. XX). Din analiza ceramicii rezultă apartenenţa acestuia la perioada romană, secolele II-III p.
Chr. Materialul tegular este format doar din ţigle şi olane, dintre acestea menţionăm două fragmente
de ţiglă ştampilate cu ştampila L S (PI. XIX/49-50).
O parte a materialului roman descoperit în cadrul sitului provine din şanţurile moderne care
traversau clădirea sau din contextele aferente complexelor medievale. Prezenţa ceramicii romane în
contextele medievale se datorează faptului că gropile locuinţelor semi-adâncite au fost săpate în
apropierea clădirii romane.
Dintre artefactele descoperite în contextul sau în imediata apropiere a clădirii menţionăm: o
amforă de masă/ulcior amforoidal fragmentar (nr. cat. 1), un fragment de bol/farfurie din ceramică fină
(nr. cat. 4), fragmente din ulcioare, fragmente de oale de bucătărie şi mai multe fragmente dintr-un vas
de provizii de dimensiuni mari (nr. cat. 13, PI. XV/13).
În afara fragmentelor de vase ceramice menţionăm şi un fragment dintr-un opaiţ ştampilat (PI.
XV/14). Din opaiţ se păstrează doar rezervorul şi o parte din bordură, iar din ştampilă se poate citi, pc
primul registru, FA VO(R), şi litera F(ecit), pe registrul inferior. Literele A şi V se află în ligatură, iar
litera R este ilizibilă. Tipul opaiţului nu se poate determina, dar tipul ştampilei este cunoscut în
literatura de specialitate ca aparţinând unui producător local, probabil din Pannonia 18 •
Materialul tegular este specific perioadei din care face parte clădirea. Toate piesele descoperite
sunt fragmentare şi constituie părţi din ţigle de acoperiş. Între acestea s-au descoperit două fragmente
cu ştampile, diferite, dar cu aceeaşi marcă: două litere, imprimate separat, respectiv L şi S. Ştampila
este imprimată adânc în pasta crudă, nu are chenar, iar literele au dimensiunile de 3, 7 x 1, 7 cm.
În aşezarea şi necropola de la Şiboe 9 , cercetate în cadrul aceluiaşi proiect, s-au descoperit
câteva analogii pentru aceste ştampile (PI. 1/2). De asemenea ştampilele de tip L S sunt semnalate în
alte trei situri romane de pe valea Mureşului: la Deva, Alba Iulia (Apulum) şi Micia 20 . O altă
descoperire este semnalată la Cârjiţi (mun. Deva), dar ştampila apare sub forma I S, considerată a fi o
21
variantă a aceleiaşi ştampile • După toate probabilităţile ştampila se referă la o marcă de producător
civil, iar literele sunt iniţiale pentru nomen gentile (Laberius, Laertius, Lucius etc.) şi un cognomen
(Sabinus, Saturninus, Silvanus etc.) 22 • Provenienţa materialului este greu de precizat, unii autori oferă
ca soluţiefig/ina de la Micia 23 , pe când alţii înclină spre centrul urban şi militar de la Apulum 24 • Având
în vedere lipsa de argumente solide ale autorilor citaţi, dar şi aria de răspândire a ştampilei, se pot lua
în considerare ambele teorii privind provenienţa fără a exclude existenţa unui centru de producţie
necercetat încă.
Funcţionalitatea clădirii de epoca romană este incertă. Totuşi, în această privinţă, probabil că
se pot elimina ipotezele de locuire, spaţiul interior al clădirii, dar şi forma şi dimensiunile acesteia,
fiind improprii şi atipice unei funcţionalităţi de acest fel. Luând în consideraţie cercetările făcute în
cazul analogiilor prezentate, putem presupune existenţa la Balomiru de Câmp-Pârâul Sărăţii a unei
anexe cc a aparţinut probabil unui complex rural de tip vil/a. Supoziţia e susţinută şi de periegheza în
afara zonei cercetate la circa 30-40 de metri N de clădire, unde s-au descoperit numeroase fragmente
tegulare, ceramică romană şi piatră de râu folosită la constrncţii.
Analogii pentru acest tip de construcţie s-au descoperit în Dacia Superior în conexiune cu
25
complexe de tip vil/a. Cea mai apropiată analogie este cea de la Ciumăfaia , unde chiar dacă
18

Loeschckc 1919, 296; Alicu 1994, 20
Infonnaţic pentru care îi mulţumim, şi pe această cale, colegei dr. Adela Bâltâc.
20
!DR IIl/3, 202, la-Ic
21
!DR IIl/3, 43. Nu există fotografii sau desene ale ştampilei, se menţionează însă că litera I este greu lizibilă, deci ar putea fi
de fapt litera L.
22
!DR IIl/3, 202
23
Floca el a/ii 1974, 111
24
Branga 1980, 145-146, fig. 85-86
25
Mitrofan 1973, 133-135, fig. 4
19

108

CERCETĂRI ARllEOLOGICE PREVENTIVE LA BALOM/RU DE CÂMP (JUD. ALBA)

dimensiunile sunt mai mici, proporţiile şi forma clădirii sunt foarte asemănătoare. Mai amintim în
26
27
acelaşi sens descoperirile de la Apahida (jud. Cluj), Hobiţa-Grădişte (jud. Hunedoara) sau cele
28
29
două descoperiri de la Apoldu de Sus, din punctele Curtea Velii şi Levejoare • În toate aceste cazuri
clădirea mare, nepartajată, a fost considerată fie grajd/hambar, fie o curte îngrădită (în cazurile unde
nu s-a descoperit acoperişul prăbuşit în interiorul clădirii).
Descoperirea clădirii din epoca romană de la Balomiru de Câmp se situează firesc în peisajul
urbanistic şi rural al Daciei romane. În apropierea clădirii a fost, de-a lungul timpului, semnalat şi
cercetat un important drum roman 30 . Valea Mureşului şi drumul construit aici de romani, probabil în
timpul împăratului Traian, a constituit principala cale de acces spre Pannonia dinspre provincia Dacia.
De la Apulum spre vest porneşte, pe malul drept al Mureşului, un drum care se bifurcă31 imediat după
castrul de la Cigrnău (Germisara?). O arteră merge spre capitala provinciei, Vipia Traiana şi ajunge la
Dunăre la Aque, iar o a doua arteră se îndreaptă spre Pannonia prin Micia - Veţel 32 . În cadrul aşezării
rurale de la Şibot - „În Obrej" 33 s-a cercetat, printre altele, şi o porţiune dintr-un drum roman de piatră
care era orientat aproximativ E-V şi trecea foarte probabil la mică distanţă de clădirea romană de la
Balomiru de Câmp. Desigur, acest drum se află pe malul drept al Mureşului, dar nu este exclus ca
reţeaua de drumuri din perioada antică să fi acoperit ambele laturi ale acestui râu.
Clădirea romană de la Balomiru de Câmp este situată în proximitatea acestui drum, la
jumătatea distanţei dintre Apulum şi Cigrnău. Cum am menţionat anterior, la circa 1 km în aval de sit
s-a descoperit o aşezare rurală importantă din epoca romană (PI. 1/2). În aceste condiţii putem
concluziona că descoperirea de epocă romană de la Balomiru de Câmp face parte, cel mai probabil,
dintr-o aşezare rurală de tip vil/a. Aceasta ar fi fost amplasată (cum era şi firesc) în apropierea unui
drum şi a unei aşezări, aşa cum sfătuiau şi agronomii romani 34 .
Complexele din epoca medievală cuprinde opt locuinţe (dintre care trei distruse) şi două
cuptorare de tip „gospodăresc", de exterior. Faptul că aceste complexe aveau instalaţie de combustie,
dar şi forma, în general rectangulară, şi dimensiunile destul de mari au condus la concluzia că avem de
a face cu locuinţe 35 . Din cauza faptului că partea superioară a acestora a fost distrusă de lucrările
agricole sau de amenajările contemporane, nu au fost identificate intrările în incinte, situaţie întâlnită
şi în alte aşezări medievale 36 . Nu a fost surprinsă o relaţie stratigrafică a cuptorului ţărănesc şi
locuinţele semi-adâncite, dar materialul ceramic descoperit în contextul acestuia îl situează cronologic
în aceeaşi perioadă.
Datarea complexelor s-a făcut pe baza materialului ceramic descoperit în abundenţă în
contextele arheologice aferente complexelor. Cel mai important element de datare l-au constituit
căldările de lut, descoperite în număr mare, care ne-au permis o încadrare cronologică în perioada
secolelor XII-XIII 37 .
Locuinţa 1 (Cpl 1) este o locuinţă semi-adâncită, situată în suprafaţa S O11, care a fost iniţial
identificată într-o secţiune de diagnostic arheologic în campania 2011 (PI. X). Forma locuinţei în plan
este trapezoidală, orientarea NE-SV, iar adâncimea maximă a gropii locuinţei este de 0,20 m, de la
nivelul la care a fost observată, iar dimensiunile generale ale complexului sunt 3,95 x 2,58 m, având o
suprafaţă de circa 10,2 m2• În urma cercetării, s-a stabilit că această locuinţă dispunea de cuptor de

26

Mitrofan 1973, 132-133, fig. 3
Floca 1953, 752-753
28
Branga 1986, 145, fig. 24C
29
Branga 1986, 164, fig. 38
30
Fodorcan 2003, 55-56
31
Petolescu 2010, 180-181, 385, fig. 22
32
Petolescu 2010, 180-181, 385, fig. 22
33
CCA 2013, 230-231, nr. 137
34
Pentru o discuţie mai amplă pe tema amplasamentului şi tipologiei construcţiilor de tip vi/la, cât şi pentru bibliografie, vezi
Bâltâc 2011, 138-140
35
Ioniţă 2009, 11
36
Ioniţă 2009, 14
37
Diaconu 1956, 432--433; Lukacs 1984, 320-321; pentru o discu!ie mai amplă pe tema căldărilor de lut din Transilvania,
vezi Cosma 1996, 234.
27
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interior în zona de nord-est, iar în colţul de vest au fost identificate resturile unei vetre, fapt observabil
şi la alte complexe din cadrul acestui sit.
Materialul descoperit este format din fragmente ceramice ce au aparţinut unor vase precum
căldări, vase de provizii, un fragment de fund de vas cu marcă de olar (nr. cat. 17), oale (nr. cat. 36, 41
şi 42), străchini (nr. cat. 15, 16) şi fragmente osteologice animale. În contextul locuinţei a fost
descoperit şi un vas roman (oală, nr. cat. 9)
Locuinţa 2 (Cpl 5) a fost cercetată în suprafaţa S O15, dar forma şi dimensiunile ei nu au putut
fi stabilite. Complexul a fost distrus în mare parte de şanţurile de desecare ce traversau longitudinal şi
latitudinal situl arheologic; în acest punct şanţurile moderne/contemporane se intersectau.
Materialul ceramic este format din: fragmente de oale (nr. cat. 27, 37), un capac - fragmentar
(nr. cat. 47), dar şi ceramică romană - un fund de vas (nr. cat. 8) şi un fragment de bol (nr. cat. 5).
Locuinţa 3 (Cpl 6), cercetată în S 010 şi parţial în S 009, suprapune colţul de nord-est al
clădirii romane (PI. XII). Groapa locuinţei a fost săpată într-un sediment negricios, semi-compact
(context 2), iar umplutura gropii (context 4) este de culoare brun-negricioasă, dar mai puţin compactă,
fiind evidentă legătura dintre aceasta şi întreruperea zidului clădirii romane (context 3). Locuinţa are
forma unui patrulater cu colţurile rotunjite, iar în colţul de nord-est a fost amenajat cuptorul. Acesta
avea o formă circulară, cu o calotă semisferică în partea superioară, ulterior prăbuşită în interior. Vatra
cuptorului este constituită dintr-o lutuială pe pământ, fără substrucţie şi are un diametru maxim de 0,8
m. Adâncimea maximă a gropii locuinţei este de 0,58 m, de la nivelul de amenajare a clădirii romane,
iar dimensiunile generale ale complexului sunt 2,72 x 2,68 m, având o suprafaţă de circa 7,3 m2 .
Materialul descoperit în contextul locuinţei este format dintr-o cantitate mare de fragmente
ceramice din epoca medievală, aparţinând mai multor tipuri de vase precum: căldări (nr. cat. 18, 19,
21, 22, 25), vase de provizii, oale (nr. cat. 29, 32, 33), străchini etc. Din materialul metalic descoperit
menţionăm un cuţit din fier (nr. cat. 57). De asemenea, a fost descoperit şi un număr de resturi
osteologice animaliere.
Locuinţa 4 (Cpl 7) a fost identificată în suprafaţa S O1O. Forma este patrulateră cu colţurile
rotunjite; dimensiunile generale sunt 3 x 3 m, având o suprafaţă de circa 9 m2 (PI. XIII). Complexul
este săpat în sedimentul negricios ce formează nivelul de cultură (contextul 2); umplutura gropii
(context 4) este de culoare brună-negricioasă cu pigmenţi de cărbune, fragmente ceramice şi fragmente
de os. Orientarea complexului este N-S, iar aceasta dispune de un cuptor de interior situat în colţul de
sud-est.
Cuptorul este de dimensiuni medii, având diametrul de circa 0,68 m; în profil s-a surprins şi o
parte din cupolă, înaltă de 0,32 m. Acesta are o amenajare formată din pietre de jur-împrejurul vetrei.
Vatra este simplă, formată dintr-o lutuială solidă, ce nu prezintă refaceri ulterioare. După toate
aparenţele pietrele sunt spoliate din zidul perimetral al clădirii din epoca romană.
Materialul arheologic recoltat include fragmente ceramice provenite de la: oale (nr. cat. 27, 28,
30, 31, 32, 34, 35, 38, 39), castroane (nr. cat. 15, 16), căldări (nr. cat. 20, 23), un urcior (nr. cat. 21),
dar şi multe fragmente atipice.
Materialul arheologic din metal este reprezentat de un vârf de săgeată din fier şi un fragment
dintr-o pereche de pinteni, toate într-o stare de conservare precară.
Locuinţa 5 (Cpl 8) este un complex din epoca medievală, identificat în S 010. Forma gropii
este de patrulater neregulat, nivelul de amenajare aflându-se în nivelul de cultură (context 2).
Umplutura gropii (context 4) conţine sediment de culoare brună, afânat, în care se găsesc fragmente
tegulare romane la un loc cu ceramică medievală. Adâncimea maximă a complexului este de circa 0,42
m, iar dimensiunile acestuia de 3,57 x 2,85 m, având o suprafaţă de 10,2 m2 • Forma gropii acestei
locuinţe este de patrulater cu colţurile rotunjite, fără vatră de interior (PI. XIV). Orientarea locuinţei
este NE-SV.
Materialul descoperit este format din fragmente ceramice aparţinând mai multor tipuri de vase
medievale, precum căldări, oale (nr. cat. 43) şi un capac (nr. cat. 46); alături de ceramica medievală a
fost descoperit şi un număr, mai puţin însemnat, de fragmente ceramice din epoca romană, dintre care
amintim două ulcioare (nr. cat. 2, 3) şi o farfurie (nr. cat. 6). De asemenea, au fost descoperite şi
fragmente osteologice animale, aparent fără urme de prelucrare.
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Locuinţa

6 (Cpl 9) a fost cercetată în suprafaţa S 035 şi a fost distrusă de unul dintre şanţurile
de desecare (PI. XI). Forma şi dimensiunile iniţiale ale locuinţei nu au putut fi stabilite, fiind
identificată doar adâncimea maximă a gropii locuinţei care este de 0,44 m. Acest complex a fost
surprins în plan doar de la nivelul 3, steril arheologic, din cauza interferenţei şanţului de desecare
modem. În urma cercetării, s-a stabilit că această locuinţă probabil a avut un cuptor de interior sau o
vatră, deoarece s-a observat în partea inferioară a acesteia un nivel de arsură bogat în cărbuni, cenuşă
şi pietre.
Materialul descoperit în contextul locuinţei este format dintr-o cantitate redusă de fragmente
ceramice medievale şi romane, căldări, oale, un fragment dintr-un bol roman (m. cat. 7), un capac (m.
cat.48) etc., dar şi numeroase fragmente osteologice animale.
Locuinţa 7 (Cpl I O) este un complex din epoca medievală, identificat în S OI O (PI. X).
Adâncimea maximă a gropii locuinţei este de 0,45 m, de la nivelul unde a fost observată; forma
acesteia este neregulată, iar dimensiunile generale ale complexului sunt 3,62 x 2,79 m, având o
2
suprafaţă de circa I O, I m • Acest complex a fost sesizabil în plan doar de la nivelul 3 (context 6), steril
arheologic. În urma cercetărilor, s-a stabilit faptul că acest complex nu avea vatră de interior, deşi în
umplutura acesteia au fost identificate urme sporadice de arsură (pigmenţi de cărbune).
Materialul descoperit este format din fragmente ceramice aparţinând mai multor tipuri de vase
medievale, precum căldări, vase de provizii, oale, străchini. De asemenea, au mai fost descoperit şi un
vârf de suliţă (m. cat. 53) şi un cuţit din fier de mici dimensiuni (m. cat. 56).
Locuinţa 8 (Cpl 11) a fost identificată şi cercetată în suprafaţa S 035. Particularitatea acesteia
este faptul că zona de nord şi est este distrusă de unul dintre şanţurile de desecare (PI. XIII). Forma
locuinţei este rectangulară cu colţurile rotunjite, iar adâncimea maximă a gropii este de 0,45 m, de la
nivelul la care a fost observată. Dimensiunile generale ale complexului sunt 1,94 x 1,81 m. Acest
complex a fost surprins în teren doar de la nivelul 3, steril arheologic, din cauza interferenţei şanţul de
desecare modem. În urma cercetării s-a stabilit că această locuinţă nu avea cuptor de interior, fapt
observabil şi la alte complexe de dimensiuni mai mici din cadrul acestui sit.
Materialul arheologic descoperit este format dintr-o cantitate redusă de fragmente ceramice
(căldări, vase de provizii, oale, străchini etc.) şi câteva fragmente osteologice animale.
Cuptorul 1 (Cpl 13) Este un cuptor, de uz gospodăresc 38 , separat de celelalte complexe
arheologice, dar probabil în strânsă legătură cu locuinţele aflate în zonă, respectiv locuinţa 1, locuinţa
2 sau locuinţa 8. Instalaţia de foc, de formă ovală, unde se afla vatra (dimensiuni 1, 17 x 0,97 m), era
delimitată printr-un aliniament de pietre de o groapă de deservire situată în faţa gurii cuptorului.
Groapa avea formă patrulateră cu colţurile rotunjite, având o suprafaţă de circa 2 m2 (dimensiuni 1,57
x 1,26 m) (PI. XIV). În umplutura acesteia s-au descoperit mai multe pietre ce făceau parte din
amenajarea cuptorului, precum şi materiale arheologice şi zoo-arheologice.
Cuptorul 2 (Cpl 2) a fost distrus în mare parte de fenomenele hidrologice amintite. Din acesta
se păstrează doar vatra, cercetată în secţiunea S 009 (PI. III). Nu au fost identificate materiale
arheologice în contextul cuptorului. Este cel mai estic complex arheologic cercetat din cadrul acestui
sit.
Materialul arheologic descoperit în cadrul complexelor medievale este bogat numeric, dar
redus tipologic. Acesta a fost împărţit în două mari categorii, ceramică şi obiecte din metal, fiecare
dintre acestea cuprinzând câteva sub-categorii.
Tipologia materialului ceramic de factură medievală este foarte simplă. La Balomiru de Câmp
s-au descoperit trei tipuri de vase: căldări, oale (de forme şi tipuri diverse) şi castroane/străchini. În
catalogul selectiv prezentat la finalul excursului nostru am inclus doar o mică parte a materialului
descoperit39 , în general piese uşor determinabile morfologic şi tipologic.
Castroanele sunt cele mai reduse numeric dintre descoperirile de fragmente ceramice
medievale de la Balomiru de Câmp. Acestea sunt bitronconice, cu buza dreaptă teşită, pastă semigrosiră, degresantul folosit fiind mica, nisipul şi oxizii de fier. Decorul este format din registre

38
39

Mai multe despre acest tip de instalaţii, dar şi bibliografie, vezi la Ioniţă 2009, I6, PI. I89.
Materialul ceramic a fost în mare măsură descoperit fragmentar; piesele atipice sunt dominante ca pondere în cadrul
descoperiri lor.
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multiple de linii drepte şi vălurite, incizate cu un pieptene special pe umerii şi corpul vasului, uneori
chiar şi pe cantul buzei (nr. cat. 16).
40
Căldările din lut sunt prezente în toate locuinţele medievale cercetate . Vasele de acest tip au
corpul tronconic sau cilindric, cu buza profilată spre interior (uneori foarte puţin şi spre exterior).
Pasta este semi-grosieră; degresantul este nisipul fin sau materialele organice, iar la suprafaţă piesele
sunt lustruite uşor. Particularitatea acestui tip de vase o constituie sistemul de prindere al „toartei",
anume două perechi de perforaţii în cantul buzei dispuse diametral, fiecare la o distanţă de circa 2 cm
faţă de perechea sa. În zona perforaţiilor, buza vasului este mai lată. Prin aceste perforaţii se petrecea o
sfoară cu rol de toartă. Nu s-a descoperit nici un fragment cu decor aparent.
Oalele sunt cele mai frecvente descoperiri din cadrul locuinţelor medievale. Materialul
descoperit este în general fragmentar, iar tipologia s-a putut stabili doar pe baza fragmentelor din buză
sau bază. Oalele au corpul zvelt, buza evazată şi uşor răsfrântă, cu cantul drept sau rotunjit. Pasta este
semi-grosieră, iar degresantul folosit este variat: nisip, mică, particule organice etc. Culoarea pastei
variază de la gri-albăstrui la roşu-deschis, majoritatea au urme de ardere secundară. Decorul este
variat, cuprinzând registre de linii orizontale sau în val, incizate, împunsături şi alveole, excizate în
pasta crudă.
Obiectele din metal sunt reprezentate prin şase descoperiri: trei piese de armament/
echipament militar (un vârf de săgeată, un vârf de suliţă şi un fragment dintr-o pereche de pinteni), trei
unelte casnice (un fragment de foarfece şi două cuţite casnice) şi cinci piroane (PI. XX). Dintre
acestea, doar armamentul este în măsură să ofere informaţii de natură cronologică.
Vârful de săgeată este fragmentar, descoperit în stare de conservare foarte precară. Vârful
este din tipul „cu aripioară" 41 , înmănuşarea se face printr-o tijă terminată cu un tub cilindric (nr. cat.
54). Datarea pentru acest tip de săgeţi este largă; piese de acest tip apar în zona Transilvaniei în
secolul al X-lea şi continuă să existe pe întreaga perioadă a Evului Mediu timpuriu (secolele X-XIII p.
Chr.).
Vârful de suliţă este din fier, are un corp foliform, cu tub de înmănuşare şi îi lipseşte o parte
din vârf (nr. cat. 53). Având în vedere caracteristicile morfologice şi starea de conservare nu se pot
emite opinii pentru încadrarea tipologică sau datarea obiectului.
Pintenii, respectiv fragmentul de pinteni (nr. cat. 55), se află într-o stare de conservare prea
precară pentru a putea discuta despre tipologie sau datare42 .
Piroanele şi cuiele sunt piese comune pentru descoperirile arheologice din cadrul clădirilor
din epoca romană. Piesele descoperite la Balomiru de Câmp se încadrează în registrul tipic pentru
provincia Dacia43 •
Complexe moderne/contemporane
Situl arheologic de la Balomiru de Câmp-Pârâul Sărăţii nu a fost afectat doar de lucrările
agricole specifice Luncii Mureşului. Din cauza zonei mlăştinoase, pentru a desţeleni terenul în cursul
ultimelor decenii s-au săpat în zonă mai multe şanţuri de desecare. Acestea neîngrijite în timp s-au
ramificat, cu concursul inundaţiilor ocazionale provenind de la Pârâul Sărăţii sau chiar de la râul
Mureş. Planul acestor amenajări, dar mai ales intersecţia lor cu complexele arheologice, au fost
observate arheologic, atât în plan, cât şi în numeroase profile (PI. VIII). Umplutura şanţurilor modeme
conţinea material de construcţie roman, ceramică romană şi medievală, dar şi obiecte contemporane
(plastic, sticlă etc.).
Intersectând longitudinal şi transversal traseul viitoarei autostrăzi, reţeaua de şanţuri modemecontemporane a distrus zidul de nord-vest al clădirii romane, dar şi locuinţele medievale Cpl 11 şi Cpl
9 (PI. XI).
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În unele cazuri este vorba de fragmente foarte mărunte, motiv pentru care nu au fost ilustrate în lucrarea de faţă.
Canache, Curta 1994, 183, 217, fig 1
Cosma 2004-2005, 177-210
Gudea 1989, 562-569, 1008-1011, pi. CXLIX-CLII
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în perioada martie-mai 2012 pe traseul viitoarei autostrăzi
A 1 Orăştie-Sibiu, în zona localităţii Balomiru de Câmp, a condus la cercetarea exhaustivă a zonei de
est a sitului arheologic, fiind descoperite 11 complexe de locuire: o clădire romană, opt locuinţe şi
două cuptoare de exterior din epoca medievală.
Studiul materialului arheologic descoperit permite o încadrare cronologică a complexelor în
două epoci istorice: romană şi medievală (vezi supra). Materialul din epoca romană a fost descoperit
în mare parte în afara contextului arheologic aferent clădirii romane, în special din cauza zonei
mlăştinoase în care se afla situl, dar şi a numeroaselor şanţuri de desecare care intersectează repetat
complexul din epoca romană.
Materialul din epoca medievală a fost descoperit în contextele arheologice corespunzătoare
locuinţelor semi-îngropate, contribuind în mare măsură la datarea acestora. Încadrarea cronologică în
intervalul secolelor XII-XIII a fost tăcută în special pe baza „căldărilor din lut" prezente din
abundenţă în toate complexele cercetate. Limitele aşezării medievale au fost determinate pe trei dintre
laturi, singura necunoscută fiind latura de sud-est unde limita de expropriere a condiţionat cercetarea
arheologică. Dat fiind faptul că locuinţa 1 este poziţionată foarte aproape de limita menţionată putem
presupune existenţa unor complexe similare şi în afara ariei cercetate.
Recunoaşterea pe teren efectuată la nord-vest de traseul viitoarei autostrăzi, între traseul
autostrăzii A 1 şi actualul traseu al lui DN7, a oferit. indicii semnificative privind existenţa în acest
areal a unei alte clădiri romane, sau a unui grup de clădiri, de dimensiuni mai mari, clădire aflată foarte probabil - în legătură cu clădirea cercetată în 2012 (Cpl 3). Aceste descoperiri vin să aducă noi
date pentru cercetarea epocii romane din zona văii Mureşului, zonă cu o importanţă specială privind
studiul căilor de comunicaţiei şi sistemul defensiv al Daciei romane.
Cercetarea

arheologică efectuată

*
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3. Ulcior; Cpl 8; 59/2048; 0 = 0,08 m, Hp = 0,035
m; pastă fină, portocalie (7;5YR, 6/6); conţine
incluziuni mărunte albe şi brune, mica în suprafaţă
şi în secţiune, orificii foarte mici; fragment buză şi
gât; decor: caneluri pe buză şi sub ea; Popilian
1976, 187, pl. XLIII/457; Rusu-Bolindeţ 2007, 429,
661, pi. XCIX/604.
Platouri/farfurii/boluri (PI. XV)
4. Platou; Cpl 3; 61/2053; 0 = 0,24 m, Hp = 0,035
m; pastă fină, brun-gălbuie deschis (IOYR, 6/4),
posibil să fi avut firnis, acum exfoliat; conţine
incluziuni mărunte albe şi gri, mica în suprafaţă şi
în secţiune; fragment buză şi corp; Williams 1989,
40, fig. 4.
5. Farfurie/bol; Cpl 5; 40/2099; 0 = 0,08 m, Hp=
0,017 m; pastă foarte fină, portocalie (7 ;5YR, 6/6);
conţine incluziuni mărunte albe şi brune, mica în
suprafaţă şi în secţiune, orificii foarte mici;
Fragment picior; Prezintă urme foarte slabe de
firnis roşu (2;5YR, 6/6); Popilian 1976, 216, pi.
LXX/877-880.
6. Farfurie/bol; Cpl 8; 62/2045; 0 = 0,20 m, Hp =
0,04 m; pastă semi-fină, gri (lOYR, 5/1); conţine
incluziuni mărunte brune şi gri, mica în suprafaţă şi
în secţiune; fragment buză şi corp; decorul este
format dintr-un guler răsfrânt şi puternic profilat
situat sub buză; urme de vopsea neagră la exterior;
Popescu 1956, 163, fig. 104/8, 12; Gudea 1989,
490-491, pi. LXXII/6, LXXlV/7-10; Gudea 1996,

I. CERAMICĂ DIN EPOCA ROMANĂ (SEC. li-III P. CHR.)

Ulcioare/amforete (PI. XV)
1. Amforetă/Ulcior amforoidal; Cpl 4; 60/2021; 0 =
0,14 m, Hp = 0,155 m; pastă semi-fină, brun
45
deschis-gălbuie (1 O YR, 6/4
); cu incluziuni
mărunte albe, gri, şamotă, cu mica în suprafaţă şi în
secţiune; fragmente din buză, gât, umăr şi toarte;
Rusu-Bolindeţ 2007, 426, 665, pi. CIII/630.
2. Ulcior; Cpl 8; 58/2045; 0 = 0,07 m, Hp = 0,028
m; pastă fină, portocalie (7;5YR, 6/6); conţine
incluziuni mărunte albe şi brune, mica în suprafaţă
şi în secţiune, orificii foarte mici; fragment buză şi
gât; decor: caneluri pe buză şi sub ea; Popilian
1976, 187, pl. XLIIl/457; Rusu-Bolindeţ 2007, 429,
661, pi. XCIX/604.
Catalogul prezentat este selectiv, dar proporţional, iar
numerele de ordine ale obiectelor coincid cu ilustraţia.
Vocile din catalog sunt prezentate după următoarele
criterii şi în această ordine: tip obiect; context
arheologic; număr de inventar provizoriu; dimensiuni;
descriere material; descriere obiect; decor obiect (după
caz); bibliografie/analogii. Au fost folosite următoarele
abrevieri: 0 = diametrul fragmentului/a vasului/a
capului de piron, H = înălţime, p = păstrată, L =
lungime, 1= lăţime, Gr =grosime.
45
Pentru redarea culorilor s-a folosit Munsell 1994.
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FA VO(R) F, aplicată pe baza plată; ştampila are 2
registre: pe primul rând se poate citi FA VO,
existând o ligatură între literele A şi V, iar ultima
literă, R, este destul de ştearsă; pe al doilea registru
avem litera F care este prescurtarea cuvântului
FECIT; nu poate fi determinat din punct de vedere
tipologic; urme de ardere secundară pe partea
dorsală; Leoschcke 1919, 296; Alicu 1994, 20.

55, 222, pi. XXXVIll/2-4, Matei, Bajusz 1997,
123, pi. LXV/I.
7. Farfurie/Bol; Cpl 9; 5312090; 0 buză = O, 18 m,
0 bază = 0,146 m, H = 0,049 m; pastă semigrosieră, brună (7;5YR, 516); conţine incluziuni
mărunte şi medii albe, brune şi gri, mica în
suprafaţă şi în secţiune; fragment, profil complet;
Prezintă urme de ardere secundară; Vegas 1973, 46,
fig; 6, Tipo 15.
8. Farfurie/Bol; Cpl 5; 41/2099; Hp = 0,018 m;
pastă fină, brun deschis-gălbuie (lOYR, 6/4);
conţine incluziuni rare şi mărunte albe, brune şi gri,
mica rară în suprafaţă, orificii mărunte şi rare;
fragment din bază; decor: cu 3 palmete la exterior;
Hayes 1972, 350, fig. 72/1; Filip 2008, 62-64, 474,
pi. CLXXXVIIl/D VI. I.
Oale (PI. XV)
9. Oală; Cpl I; 26/2059; 0 = O, 12 m, 0 bază =
0,146 m, Hp = 0,018 m; pastă semi-fină, gri închis
(5Y, 4/1); conţine incluziuni mărunte albe, brune şi
gri, mica în suprafaţă şi în secţiune; fragment bază
inelară; fragment nedeterminabil tipologic.
10. Oală; Cpl 12; 51/2045; 0 = 0,12 m, Hp = 0,082
m; pastă semi-fină, brună (7;5YR, 5/4); Conţine
incluziuni mărunte şi mijlocii albe, gri şi brune,
mica în suprafaţă şi în secţiune; fragment bază;
decor: 2 caneluri deasupra bazei şi mai sus, pe corp;
fragment nedeterminabil tipologic;
11. Oală; Cpl 12; 8/2078; 0 = 0,13 m, Hp = 0,061
m; pastă semi-fină, brună închis la interior, grialbăstrui în suprafaţă (IO B, 51 I); degresantul este
constituit din nisip fin; fragment buză şi corp;
Popilian 1976, 181, pi. XXXVl/362-364.

II. CERAMICĂ MEDIEVALĂ (SEC. XI-XIII P. CHR.)
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Castroane/străchini

(PI. XVII)
15. Castron; Cpl 7; 31/2035; 0 = 0,16 m, Hp = 0,03
m; pastă semi-grosieră, brună-gălbuie; conţine
incluziuni mărunte albe, brune şi gri (7;5YR, 4/6);
mica în suprafaţă şi în secţiune; fragment buză;
decor: un decor de linie în val incizată, dedesubt un
registru de linii orizontale, paralele, incizate;
prezintă urme de ardere secundară;
16. Castron; Cpl 7; 15/2040; 0 = 0,14 m, Hp =
0,041 m; pastă semi-grosiera, brună-gălbuie
(7;5YR, 4/6); conţine incluziuni mărunte albe,
brune şi gri, mica în suprafaţă şi în secţiune;
fragment buză; decor: un decor de linie în val
incizată, dedesubt două registre de linii orizontale,
paralele, incizate; prezintă urme de ardere
secundară;

17. Vas; Cpl 1; 57 /2036; 0 = indeterminabil, Gr =
0,006 m; pastă semi-grosieră, brună la interior, grialbăstruie spre exterior (7;5YR, 5/4); conţine
incluziuni mărunte albe şi gri, mica în suprafaţă şi
în secţiune; fragment bază; decor: la exterior are un
„X" marcat în relief, ce reprezintă o marcă de olar;
urme de ardere secundară la exterior; Cosma 1992,
232-235, pi. IX/7; Ţiplic et a/ii 2004, 201, fig. 3/1,
r; Ioniţă 2009, pi. 267/la.

Capace (PI. XV)
12. Capac; Cpl IO; 28/2049; 0 = 0,19 m, H = 0,059
m; pastă semi-grosieră, gri-albăstrui în centru,
gălbui-roşcată în suprafaţă (5YR, 516); conţine
incluziuni mărunte şi medii albe, brune şi gri, mica
în suprafaţă şi în secţiune; fragment cu buton de
prindere; prezintă urme de ardere secundară;
Popilian 1976, 219, pi. LXXIIl/932; Rusu-Bolindeţ
2007, 422, pi. XCVIIl/594; Rembart 2009, Taf;
24/K233.

Căldări

(PI. XVI)
18. Căldare; Cpl 6; 34/2084; 0 = 0,30 m, Hp=
0,043 m; pastă semi-grosieră, brună foarte închis la
mijloc, brună în suprafaţă (7;5YR, 4/6); conţine
incluziuni mărunte albe, brune şi gri, mica în
suprafaţă şi în secţiune; fragment buză cu 2
urechiuşe de prindere perforate, orientate spre
interiorul vasului; urme de ardere secundară;
Diaconu 1958, 425, fig. 4/1; Cosma 1992, 232-235,
pi. XIll/2; Ţiplic et a/ii 2004, 205, fig. 7/m, g;
Ioniţă 2009, pi. 273/D3.
19. Căldare; Cpl 6; 33/2084; 0 = 0,30 m, Hp =
0,035 m; pastă semi-grosieră, brună în suprafaţă
(7;5YR, 516); conţine incluziuni mărunte albe,
brune şi gri, mica în suprafaţă şi în secţiune;
Fragment buză cu 2 urechiuşe de prindere perforate,
orientate spre interiorul vasului; urme de ardere
secundară; Cosma 1992, 232-235, pi. Xlll/2; Ţiplic
et a/ii 2004, 205, fig. 7/m, g; Ioniţă 2009, pi.
273/D3.

Vase de stocare (PI. XV)
13. Chiup; Cpl 4; 47/2081; 0 = 0,41 m, Hp = 0,097
m; pastă grosieră, gri la mijloc, gri deschis în
suprafaţă
(4/N); conţine incluziuni mărunte,
mijlocii şi mari albe, gri, galbene şi brune, mica în
suprafaţă şi în secţiune; Fragment buză şi corp;
decor: o canelură pe umăr; Popilian 1976, 114-116,
chiup tipul I, nr; 746, pi. LXI); Rusu-Bolindeţ
2007, 426-427, pi. CIV/636.
Varia (PI. XV)
14. Opaiţ; Cpl 3; 29/2089; 0 bază = 0,04 m, Hp =
0,028 m; pastă fină portocalie (7;5YR, 6/6), fără
incluziuni, cu mica în suprafaţă şi în secţiune;
fragment din rezervorul circular, cu ştampila
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Autorii doresc să mulţumească dr. Mihai Gabriel
Vasile (MNIR) pentru ajutorul acordat în datarea
lotului de material ceramic din epoca medievală.
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20. Căldare; Cpl 7; 20/2035; 0 int; = 0,28 m, Hp =
0,072 m; pastă semi-grosieră, gri în centru, brună în
suprafaţă (7;5YR, 5/6); Conţine incluziuni mărunte
şi medii albe, brune şi gri, mica în suprafaţă şi în
secţiune; fragment buză şi corp; urme de ardere
secundară la exterior; Ţiplic et a/ii 2004, 205, fig.
7/m, g; Ioniţă 2009, pi. 273/BIV5.
21. Căldare; Cpl 6; 35/2084; 0 = 0,26 m, Hp =
0,042 m; pastă semi-grosieră, gri la mijloc, brună în
suprafaţă exterior fragment (ardere secundară), bej
închis în suprafaţă interior fragment (I OYR, 5/1 );
conţine incluziuni mărunte albe şi gri, mica în
suprafaţă şi în secţiune; fragment buză cu o
urechiuşă de prindere perforată, orientată spre
interiorul vasului; Diaconu 1958, 425, fig. 4/1;
Cosma 1992, 232-235, pi. XIII/2; Ţiplic et a/ii
2004, 205, fig. 7/m, g; Ioniţă 2009, pi. 273/Dl.
22. Căldare; Cpl 6; 36/2084; 0 = 0,30 m, Hp =
0,054 m; pastă semi-grosieră, brună deschis la
mijloc, brună în suprafaţă (7;5YR, 4/6); conţine
incluziuni mărunte albe, brune şi gri, mica în
suprafaţă şi în secţiune; fragment buză cu 2
urechiuşe de prindere perforate, orientate spre
interiorul vasului; urme de ardere secundară;
Diaconu 1958, 425, fig. 4/1; Cosma 1992, 232-235,
pi. Xlll/2; Ioniţă 2009, pi. 273/D3;
23. Căldare; Cpl 7; 19/2035; 0 = 0,20 m, Hp =
0,058 m; pastă semi-grosieră, neagră în centru,
brună-gălbuie în suprafaţă (IOYR, 5/4); conţine
incluziuni mărunte albe, brune şi gri, mica în
suprafaţă şi în secţiune; fragment buză cu o
urechiuşă de prindere perforată, orientată spre
interiorul vasului; urme de ardere secundară la
exterior; Cosma 1992, 232-235, pi. XIV11; Ioniţă
2009, pi. 264, 24;
24. Căldare; Cpl 4; 23/2047; 0 = 0,30 m, Hp = 0,04
m; pastă semi-grosieră, gri închis la interior, bej în
suprafaţă (7;5YR, 4/1); conţine incluziuni mărunte
albe, brune şi gri, mica în suprafaţă şi în secţiune;
fragment buză cu 2 urechiuşe de prindere perforate
(între care una fragmentară), orientate spre
interiorul vasului; Diaconu 1958, 425, fig. 4/1;
Ioniţă 2009, pi. 274/A-A';
25. Căldare; Cpl 6; 32/2084; 0 = 0,34 m, Hp = 0,08
m; pastă semi-grosieră, gri închis albăstrui la
interior, bej închis în suprafaţă (5PB, 3/1); conţine
incluziuni mărunte albe şi gri, mica în suprafaţă şi
în secţiune; fragment buză cu 2 urechiuşe de
prindere perforate, orientate spre interiorul vasului;
Diaconu 1958, 425, fig. 4/1; Cosma 1992, 232-235,
pi. XIII/2; Ţiplic et a/ii 2004, 205, fig. 7/m, g;
Ioniţă 2009, pi. 273/BII4.
26. Căldare; Cpl 12; 9/2072; 0 = 0,38 m, Hp =
0,096 m; pastă semi-grosieră, gri închis-albăstruie
(5PB, 4/1 ); conţine incluziuni mărunte şi mijlocii
albe şi gri, mica în suprafaţă şi în secţiune;
fragment buză; Diaconu 1958, 425, fig. 4/1; Ioniţă
2009, pi. 273/Bl2;

Oale (PI. XVII-PI. XVIII)
27. Oală; Cpl 7; 16/2040; 0 = 0,16 m, Hp = 0,061
m; pastă semi-grosieră, gri închis la mijloc, brună
închis în suprafaţă (7;5YR, 5/6); conţine incluziuni
mărunte albe, brune şi gri, mica în suprafaţă şi în
secţiune; fragment buză cu canelură pentru capac;
Decor: un registru de 6 linii paralele, orizontale,
incizate; urme de ardere secundară; Ţiplic et a/ii
2004, 203, fig. 5/d; Ioniţă 2009, pi. 246/69.
28. Oală; Cpl 7; 11/2035; 0 = 0,135 m, Hp = 0,05
m; pastă semi-grosieră, gri la mijloc, roşcat-gălbuie
în suprafaţă (7;5YR, 6/6); Conţine incluziuni
mărunte albe, brune şi gri, mica în suprafaţă şi în
secţiune; Fragment buză cu canelură pentru capac;
decor: un registru de linii în val pe umărul vasului;
urme de ardere secundară; Berciu 1957, 352, pi. III,
14; Ţiplic et a/ii 2004, 201, fig. 3/n; Ioniţă 2009, pi.
273/111 2.
29. Oală; Cpl 6; 37/2089; 0 = 0,20 m, Hp = 0,07 m;
pastă semi-grosieră, neagră la mijloc, brună în
suprafaţă (7;5YR, 5/4); conţine incluziuni mărunte
şi mijlocii albe, brune şi gri, mica în suprafaţă şi în
secţiune; fragment buză şi corp; decor: 3 caneluri
paralele; urme de ardere secundară; Ţiplic et a/ii
2004, 201, fig. 3/n; Ioniţă 2009, pi. 257, Il/1984, 1.
30. Oală; Cpl 7; 14/2040; 0 = 0,20 m, Hp = 0,088
m; pastă semi-grosieră, gri închis la mijloc, brună în
suprafaţă (7;5YR, 5/6); conţine incluziuni mărunte
albe, brune şi gri, mica în suprafaţă şi în secţiune;
prezintă urme de ardere secundară; fragment buză
şi corp; decor: un registru de alveole şi 2 registre de
linii paralele incizate; Berciu 1957, pi. II, 7, 352;
Cosma 1992, 232-235, pi. X/12; Ioniţă 2009, pi.
245, 55, pi. 257I Il/1984, 1; Ţi plic et a/ii 2004, 202,
fig. 4/c.
31. Oală; Cpl 7; 42/2040; 0 = 0,18 m, Hp = 0,078
m; pastă semi-grosieră, neagră la mijloc, roşcat
gălbuie
în suprafaţă (7;5YR, 6/6); conţine
incluziuni mărunte albe, brune şi gri, mica în
suprafaţă şi în secţiune; fragment buză cu canelură
pentru capac; decor: registru de alveole oblice;
urme de ardere secundară; Ioniţă 2009, pi. 243/32;
Ţipi ic et a/ii 2004, 205, fig. 7li.
32. Oală; Cpl 7; 2/2021; 0 = 0,18 m, Hp = 0,068 m;
pastă semi-grosieră, gri la mijloc, brună în suprafaţă
(7;5YR, 4/6); conţine incluziuni mărunte albe şi gri,
mica în suprafaţă şi în secţiune; Fragment buză cu
canelură pentru capac; decor: 3 registre de linii
orizontale, paralele, incizate; urme de ardere
secundară; Ţiplic et a/ii 2004, 205, fig. 7/c; Ioniţă
2009, pi. 272N 6.
33. Oală; Cpl 6; 38/2089; 0 = 0,18 m, Hp = 0,079
m; Pastă semi-grosieră, gri la mijloc, brună-gălbuie
în suprafaţă (7;5YR, 5/6); conţine incluziuni
mărunte albe şi gri, mica în suprafaţă şi în secţiune;
fragment buză şi corp; Prezintă urme de ardere
secundară; decor: 3 registre de decor liniar în val,
intercalată o canelură; Ţiplic et a/ii 2004, 20 I, fig.
3/o, l; Ioniţă 2009, pi. 255/20.
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34. Oală; Cpl 7; 18/2035; 0 = 0,12 m, Hp = 0,059
m; pastă semi-grosieră, brună (7;5YR, 516); conţine
incluziuni mărunte albe şi gri, mica în suprafaţă şi
în secţiune; Fragment buză şi corp; decor: 3 linii
orizontale, paralele, incizate pe buză la exterior, un
registru de linii paralele, orizontale, incizate pe
umăr; urme de ardere secundară; Ţiplic et a/ii 2004,
201, fig. 3/n.
35. Oală; Cpl 7; 43/2035; 0 = 0,12 m, Hp = 0,03 m;
pastă semi-grosieră, brună-gălbuie ( 1OYR, 5/4);
conţine incluziuni mărunte albe, brune şi gri, mica
în suprafaţă şi în secţiune; Fragment buză şi corp;
decor: reţea de linii oblice făcute cu rotiţa pe umăr;
urme puternice de ardere secundară; Ţiplic et a/ii
2004, 201, fig. 3/n; Ioniţă 2009, pi. 272/11 8, pi.
271/p.
36. Oală; Cpl 1; 64/2094; 0 = O, 18 m, Hp = 0,049
m; pastă semi-grosieră, roşuiegălbuie (5YR, 4/6);
conţine incluziuni mărunte şi medii albe şi gri, mica
în suprafaţă şi în secţiune; fragment buză şi corp;
decor: un registru de 3 linii paralele pe umăr Ţiplic
et a/ii 2004, 201, fig. 3/n; Ioniţă 2009, pi. 272/lll 2;.
37. Oală; Cpl 5; 27/2063; 0 = 0,16 m, Hp = 0,07 m;
pastă semi-grosieră, gri în centru, brun intens în
suprafaţă (7;5YR, 5/6); conţine incluziuni mărunte
şi mijlocii albe, brune şi gri, mica în suprafaţă şi în
secţiune; fragment buză cu canelură pentru capac şi
corp; decor: o nervură pe umăr; urme de ardere
secundară la exterior; Ţi plic et a/ii 2004, 201, fig.
3/1; Ioniţă 2009, pi. 260/ 20.
38. Oală; Cpl 7; 1/2021; 0 = 0,16 m, Hp = 0,056 m;
pastă semi-grosieră, gri în centru, roşiatică-gălbuie
în suprafaţă (5YR, 4/6); conţine incluziuni mărunte
şi mijlocii albe, brune şi gri, mica în suprafaţă şi în
secţiune; fragment buză şi corp; decor: un registru
de 8 linii orizontale paralele pe umăr; urme de
ardere secundară la exterior; Ţiplic et a/ii 2004,
201-202, fig. 3/o, fig. 4/c; Ioniţă 2009, pi. 272/l 4.
39. Oală; Cpl 7; 12/2035; 0 = 0,13 m, Hp = 0,037
m; pastă semi-grosieră, gri închis în centru, roşcată
gălbuie
în suprafaţă (7;5YR, 6/6); conţine
incluziuni mărunte brune şi gri, mica în suprafaţă şi
în secţiune; fragment buză cu canelură pentru capac
şi corp; decor: un registru de linii orizontale
paralele exteriorul buzei, 2 registre de decor în
valuri, iar dedesubt un început de decor cu linii
orizontale paralele pe umăr; urme de ardere
secundară la exterior; Ţiplic et a/ii 2004, 203, fig.
5/f; Ioniţă 2009, pi. 272NI 6.
40. Oală; Cpl 7; 3/2021; 0 = 0,12 m, Hp = 0,05 m;
pastă semi-grosieră, gri în centru, roşiatică-gălbuie
în suprafaţă (5YR, 5/6); conţine incluziuni mărunte
brune şi gri, mica în suprafaţă şi în secţiune;
Fragment buză cu canelură pentru capac şi corp;
decor: decor în valuri şi 2 registre de linii orizontale
paralele pe umăr; urme de ardere secundară la
exterior; Cosma 1992, 232-235, pi. IX/9; Ioniţă
2009, pi. 272/117, pi. 271/ h;
41. Oală; Cpl 1; 25/2019; 0 int; = 0,24 m, Hp =
0,047 m; pastă semi-grosieră, gri foarte închis în

centru, gri deschis-măsliniu în suprafaţă (5Y, 6/2);
conţine incluziuni dese mărunte şi mijlocii, albe,
brune şi gri, mica în suprafaţă şi în secţiune;
fragment buză şi corp; decor: un registru de 4 linii
orizontale paralele pe umăr; urme de ardere
secundară la exterior; Ţiplic et a/ii 2004, 203, fig.
5/b; Ioniţă 2009, pi. 272/l 4.
42. Oală; Cpl l; 24/2019; 0 = 0,16 m, Hp = 0,041
m; pastă semi-grosieră, brună foarte închis cu
nuanţe gri în centru, nagră-albăstruie în suprafaţă
(5PB, 2;511); conţine incluziuni mărunte şi mijlocii,
albe şi gri, mica în suprafaţă şi în secţiune;
fragment buză şi corp; decor: un registru de 4 linii
orizontale paralele pe umăr; Ţiplic et a/ii 2004, 202,
fig. 4/b; Ioniţă 2009, pi. 272, III 5.
43. Oală; Cpl 8; 4/2045; 0=O,17 m, Hp = 0,077 m;
pastă semi-grosieră, gri-albăstruie în centru, brună
deschis-oliv în suprafaţă (2;5Y, 5/3); conţine
incluziuni mărunte şi mijlocii, albe şi gri, mica în
suprafaţă şi în secţiune; fragment buză şi corp;
decor: 4 caneluri pe corp; Ţiplic et a/ii 2004, 201,
fig. 3/a; Ioniţă 2009, pi. 272/III 4.
44. Oală; Cpl 9; 52/2090; 0 = O, 13 m, Hp = 0,09 m;
pastă grosieră, roşie închis (2;5YR, 3/3); conţine
incluziuni mărunte albe şi gri, mica în suprafaţă şi
în secţiune; fragment bază plată; urme de ardere
secundară la exterior; Ţi plic et a/ii 2004, 201, fig.
3/r; Ioniţă 2009, pi. 251/140; Marcu-Istrate 2007,
262, pi. 38/5.
45. Oală; Cpl 12; 10/2072; 0 = 0,11 m, Hp = 0,052
m; pastă semi-grosieră, gri (2;5YR, 5/1 ); conţine
incluziuni mărunte şi medii albe, brune şi gri, mica
în suprafaţă şi în secţiune; fragment bază şi corp;
urme de ardere secundară; Ţiplic et a/ii 2004, 201,
fig. 3/r; Ioniţă 2009, pi. 256, 28.
Capace (PI. XVIII)
46. Capac; Cpl 8; 65/2045; 0 buton = 0,042 m,
Hp= 0,04 m; pastă grosieră, gri-albăstrui ( 1O B,
5/1 ); conţine incluziuni mărunte şi medii albe,
brune şi gri, mica în suprafaţă şi în secţiune;
fragment capac cu buton de prindere; Popa 2011,
426, pi. 172/3.
47. Capac; Cpl 5; 3912099; 0 buton= 0,058 m, H =
0,058 m; pastă grosieră, gri-verzui în centru, brun
deschis-gălbui în suprafaţă (IOYR, 4/4); conţine
incluziuni mărunte şi medii albe, brune şi gri, mica
în suprafaţă şi în secţiune; fragment capac cu buton
de prindere; urme de ardere secundară; Popa 2011,
508, pi. 187/13.
48. Capac; Cpl 9; 17/2095; 0 buton= 0,046 m, H =
0,05 m; pastă grosieră, gri-oliv în centru, brună în
suprafaţă (7;5YR, 4/4); conţine incluziuni mărunte
şi medii albe, brune şi gri, mica în suprafaţă şi în
secţiune; fragment capac cu buton de prindere; în
mijlocul butonului de prindere are un orificiu
aproximativ circular, adânc de cca; 0,01 m; urme de
ardere secundară; Popa 2011, 508, pi. 187/4, 13.
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tubul de înmănuşare; Canache, Curta 1994, 183,
217, fig I.
55. Pinten din fier; Cpl 7; 67/2039; L = 0,098 m; H
= 0,03 m; are un ghimpe biconic prins de un corp
semi-circular; piesa se păstrează fragmentar,
lipsindu-i un braţ de prindere; Cosma 2004-2005,
177-210.

(PI.

XIX)
49. Tegulă; Cpl 3; 30/2051; L = 0,123 m, I= 0,115
m, gr; = 0,03 m; pastă grosieră, roşie-închis
(2;5YR, 4/8), cu incluziuni mărunte şi mijlocii,
albe, brune, gri, mica în secţiune şi în suprafaţă;
fragment ţiglă cu urmele a două litere (LS)
executate în pasta crudă; litera L se păstrează
fragmentar; IDR lll/3, 202, la-Ic; Floca et a/ii
1974, 111; Branga 1980, 145-146, fig. 85-86.
50. Tegulă; Cpl 3; 22/2054; L = 0,18 m, I= O, 092
m, gr; = 0,025 m; pastă grosieră, roşiatică (2;5YR,
4/3), cu incluziuni mărunte şi mijlocii, albe, brune,
gri, mica rară în secţiune şi în suprafaţă; fragment
ţiglă cu urmele a două litere (LS) executate în pasta
crudă; Litera L se păstrează fragmentar; urme de
ardere secundară în suprafaţă; IDR lll/3, 202, la-Ic;
Floca et a/ii 1974, 111; Branga 1980, 145-146, fig.
85-86.
51. Tegulă; Cpl 3; 45/2053; L = 0,065 m, I =O, 53
m, gr; = 0,024 m; pastă grosieră, roşcată-gălbuie
(5YR, 4/6), incluziuni mărunte şi mijlocii, albe,
brune, gri, mica în secţiune şi în suprafaţă;
fragmentară; are o urmă fragmentară de 2 degete;
Wikander 1993, fig. 44--45, p; 114;
52. Tegulă; Cpl 3; 44/2052; L = 0,106 m, I= 0,071
m, gr; = 0,028 m; pastă grosieră, roşu închis
(2,5YR, 4/8), incluziuni mărunte şi mijlocii, albe,
brune, gri, mica în secţiune şi în suprafaţă;
fragmentară; are o urmă fragmentară de talpă picior
stâng (primele 3 degete şi o mică porţiune din
suprafaţa plantară); Wikander 1993, 114, fig. 4445;

Unelte (PI. XX)
56. Cuţit din fier; Cpl I O; 69/2043; L = O, 105 m;
Lamă= 0,089 m; I= 0,015 m; de mici dimensiuni,
cu lama foliformă ascuţită pe o singură parte; se
păstrează lama întreagă şi o parte din pedunculul de
prindere în plăsele.
57. Cuţit din fier; Cpl 6; 71/2086; L = 0,017m;
Lamă= 0,195 m; I= 0,018 m; lama dreptunghiulară
cu vârful triunghiular, tăişul pe o singură parte;
Starea de conservare este precară, lama este ciobită
în multe locuri.
58. Foarfece; Cpl 7; 70/2030; L = 0,210 m; Lamă=
0,121 m; I = 0,019 m; piesă din fier, cu lama
triunghiulară alungită, mânerul format dintr-o tijă în
formă de ,,s''; din foarfece se păstrează doar
jumătate, în locul de îmbinare având un nit;
Ţânţăreanu 2010, 345, pi. LXXXV/I.
Piroane şi cuie (PI. XX)
59. Piron; Cpl 3; 72/2086; L = 0,140 m; 0 cap =
0,035 m; piesă din fier, corpul este pătrat în
secţiune; Gudea 1989, 562-569, 1008-1011, pi.
CXLIX-CLII.
60. Piron; Cpl 3; 73/2030; L = 0,097 m; 0 cap =
0,020 m; piesă din fier, corpul este pătrat în
secţiune; Gudea 1989, 562-569, 1008-1011, pi.
CXLIX-CLII.
61. Piron; Cpl 3; 74/2030; L = 0,101 m; 0 cap =
0,027 m; piesă din fier, corpul este pătrat în
secţiune; Gudea 1989, 562-569, 1008-1011, pi.
CXLIX -CLII.
62. Piron; Cpl 3; 75/2030; L = O, 102 m; 0 cap =
0,025 m; piesă din fier, corpul este pătrat în
secţiune; Gudea 1989, 562-569, 1008-1011, pi.
CXLIX-CLII.
63. Piron; Cpl 3; 76/2030; L = 0,110 m; 0 cap =
0,018 m; piesă din fier, corpul este pătrat în
secţiune; Gudea 1989, 562-569, 1008-1011, pi.
CXLIX-CLII.

IV. PIESE DIN METAL

Echipament militar (PI. XX)
53. Vârf de suliţă; Cpl IO; 66/2042; Lp = O, 128 m; I
= 0,029 m; 0 = 1,28 m; piesă din fier, corp
foliform, cu tub de înmănuşare, lipseşte o parte din
vârf.
54. Vârf de săgeată; Cpl 7; 68/2024; L = 0,088 m;
!max = 0,028m; 0 = 0,012m; piesă din fier, corp
triunghiular cu colţurile înspicate; înmănuşarea se
face printr-o tijă terminată cu un mic tub cilindric;
starea de conservare este precară, piesa se păstrează
fragmentar, lipsindu-i un colţ din vârf şi o parte din
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ABOUT THE LOWER DANUBE FRONTIER DURING THE PRINCIPATE

The scholarly stand point to see the large rivers as borders is due to the imagination of modem
historians rather than to the mapping literary, epigraphic, and archaeological data. The achievement of the great
historical atlases and their diffusion as teaching and research material, since mid I 91h c. up to now, has
fundamentally influenced the way for reconstructing the historical past. Thus, one of the basic issues was to
delimit territories inhabited by various populations, the trend being to separate them by natural borders or
barriers. The location ofthe fortifications on the Danube should not be judged only from the view ofthe military
strategic value, but mainly in terms of the opportunities to set up port facilities, as the river was firstly a supply
route. As a resuit, the significance of the Roman fortification works should be argued by understanding of the
communication system.
The inclusion of a vast territory located north to the Danube is atypical should we consider the previous
enlargement of the Roman borders. The campaigns of the Roman armies carried out in here during the I 51 c. AD
were interpreted as being designed to enforce onto the populations in this area a client status. In addition, certain
modem authors argued for a so-called "security area/safety space".
The article discusses the situation of the limes at the Lower Danube and the related armies during the I st c.
AD. The first major moment, involving the displacement of Legions V Macedonica and XI Claudia at Troesmis,
respectively at Durostorum is linked to the period between Trajan's two Dacian campaigns, when the extension of
the Roman fortifications' network along the Lower Danube may be recorded. The second important moment in the
history of the limes in Lower Moesia was the displacement of Legion V Macedonica at Potaissa, during the
Marcomannic Wars fought by Marcus Aurelius. Under such circumstances, the limes sector under the surveillance
ofthis legion went under the control of Legion I Italica, stationed at Novae, as evidenced by epigraphic finds.
KEYWORDS: Principate, frontier, Danube, armies, campaign
CUVINTE CHEIE: Principat, frontieră, Dunăre, armate, campanie

Reevaluarea rezultatelor cercetărilor arheologice de dată recentă, publicarea unui număr
impresionant de diplome militare, cât şi o oarecare efervescenţă produsă de organizarea unor
manifestări tematice prilejuite de împlinirea a 1900 de ani de la cucerirea Daciei, respectiv de la
inaugurarea Columnei lui Traian, sunt principalele cauze care au determinat creşterea considerabilă
a numărului studiilor dedicate acestei teme. Acest fapt nu poate decât să fie benefic, atât pentru
studiul campaniilor dacice cât şi pentru unele fenomene influenţate major de aceste evenimente, iar
lucrarea de faţă oferă câteva astfel de exemple.
Columna lui Traian ocupă un loc central în cadrul dezbaterilor privitoare la cucerirea
Daciei. Deşi din comentariile lui Traian despre campaniile dacice nu a putut fi reconstituit decât
un mic pasaj 1, în lucrarea lui Cichorius, şi ulterior, în cele mai multe interpretări istoriografice
regăsim opinia potrivit căreia columna reprezintă o masivă ilustrare a conţinutului acestei lucrări 2 •
Astfel, imaginea ar fi reflectat realitatea însăşi, descompusă şi prezentată într-o manieră fidelă.
Parcurgerea succesivă a scenelor nici nu are cum să nu influenţeze interpretarea, această
„modalitate de lectură" sugerând dispunerea în spirală a unui pergament sau microfilm. Nu pot să
nu observ faptul că metodologic cea mai mare parte a lucrărilor de sinteză asupra reliefurilor
*Această

lucrare a fost realizată în cadrul proiectului finaţat de Ministerul
II-ID-PCE-2012-4-0210.
1
Priscianus, VI, 13, 205: inde Berzobim, deinde Aizi processimus.
2
Cichorius 1900
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columnei lui Traian scrise în istoriografia românească se situează pe direcţia deschisă de
Cichorius, încercând să identifice topografic diferitele scene de pe monument, interpretând
scenele într-o succesiune cronologică coerentă 3 . Friza columnei oferă un Bildmedium, care
permite direcţii de citire atât pe orizontală cât şi pe verticală, întrucât, deopotrivă descriptiv şi
tematic, principalele elemente pot fi regăsite din orice parte aceasta ar fi fost privită 4 .
Modalitatea în care istoricii moderni au înţeles şi interpretat date literare, epigrafice
referitoare la anumite campanii militare şi, implicit, la extinderea frontierelor a fost influenţată de
cele mai multe ori de calculele şi estimările făcute pe hărţi modeme, omiţându-se de cele mai
multe ori că această perspectivă oferă o raportare diferită faţă de raţionamentele de la care
porneau ofiţerii romani. Maniera în care sunt reprezentate cursurile marilor râuri ca frontiere se
datorează mai degrabă' unei imagini actuale pe care o au istoricii atunci când transpun cartografic
date literare, epigrafice sau arheologice. Realizarea marilor atlase istorice şi distribuirea lor ca
material didactic şi de cercetare au influenţat esenţial modalitatea de a reconstitui trecutul istoric.
Astfel, una dintre problemele fundamentale a fost delimitarea ocupării unor teritorii de către
diverse populaţii, tendinţa fiind aceea de separare a acestora prin graniţe sau bariere naturale. Aş
aminti tot aici şi faptul că actuala configuraţie a statelor modeme a afectat, la rândul său,
perspectiva prin care au fost interpretate anumite fenomene. Ca urmare, am putut observa tendinţa
unor istorici români de a trata diferit a:mmite segmente de pe cursul inferior al Dunării; în zona
dobrogeană, spre exemplu, au fost mult mai numeroase încercările de a identifica vaduri/zone de
trecere, decât pe o porţiune mult mai semnificativă, situată în amonte, care astăzi coincide cu
frontiera dintre două state moderne!
De cele mai multe ori, frontierele romane au fost înţelese prin prisma tendinţei omului
modern de a defini anumite entităţi regionale prin linii de separare, materializate prin graniţe
precise. Conceptul de frontieră îşi schimbă tot mai frecvent unele valenţele şi revine în actualitate şi
ca urmare a frecventelor dezbateri referitoare la funcţionarea şi extinderea spaţiului Schengen sau a
repoziţionărilor strategice din nordul Mării Negre. Termenii discuţiilor tehnice şi politice au ca bază
un concept european văzut prin prisma oportunităţilor, dar şi a riscurilor. În abordările istoriografice
ale frontierei romane se pot decela perspectivele în care accentul cade pe autoritatea centrală care
controla un teritoriu delimitat prin „Marele limes" şi perspectiva în care accentul cade pe zonele
periferice, potrivit unei concepţii minimaliste, în care frontierele erau cvasi-inexistente. Acestea au
fost mai degrabă zone critice de interacţiune, întrucât economia Imperiului depindea, într-o măsură
considerabilă, de relaţiile comerciale cu populaţiile din vecinătate. Existenţa frontierelor imperiale şi
a populaţiilor din proximitatea acestora a jucat un rol foarte important în ideologia politică a
Imperiului, fapt reliefat de textele literare antice, care relatează pe larg despre invazii şi aspecte
ţinând de perspectiva politică a împăraţilor, în detrimentul aspectelor economice sau relaţiilor dintre
comunităţile situate în zonele de frontieră 5 . Rezultatele cercetărilor arheologice furnizează o
multitudine de date referitoare la interacţiunea cu lumea barbară în zonele limitrofe şi nu numai.
Frontierele au fost mai degrabă un spaţiu de tranziţie, motiv pentru care clasificarea acestora în
„naturale" şi „artificiale", ar trebui înlocuită cu termeni ca „zone de separare" sau „zone de
legătură". Din această perspectivă, planificarea strategiilor militare s-ar fi făcut prin raportarea la
populaţiile întâlnite şi, implicit, la teritoriile ocupate de acestea şi nu invers.
Cucerirea Daciei a fost amplu dezbătută în literatura de specialitate prin prisma aspectului
particular pe care acest teritoriu îl are pe hărţile moderne. Extinderea frontierelor în acest spaţiu
(370 mile, adică I.OOO.OOO picioare romane) 6 , fiind considerat un exemplu clasic de

Pentru o scurtă evaluare a acestor interpretări vezi Ţentea 2014. Selectarea imaginilor şi dispunerea acestora pe episoade şi
scene reprezintă un ecou simplificat al „filmologiei" lui Malissard (1974) sau a compoziţiei de ansamblu a lui H. Stuart
Jones (191 O, 435--458). Lugli găseşte o soluţie conciliatoare, vorbind despre tripla semnificaţie a columnei, topografică,
istorică şi funerară, motivul ridicării ei fiind glorificarea armatei romane şi a Romei imperiale în onoarea lui Traian (Lugli
1943, 835-842).
4
Galinier 2007, 94-97; Strobel 2010, 236-238. În cea mai recentă lucrare a sa despre epoca lui Traian, Strobel se pronunţa
foarte plastic împotriva ideii de ,,Dokumentarfilm", propunând sintagma de „Bildmedium" (Strobel 20 I O).
5
Isaac 1990; Whittaker 1994
6
Nemeti 2011, 37-38, 46
3
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vulnerabilitate la nivelul presupusei strategiei generale a Imperiului Roman 7• Agrippa8, care a
împărtăşit probabil opinia predominantă a nordului Europei aplatizat, a plasat Oceanul la doar 400
mile de la Dunăre (PI. 1.1), subestimând considerabil distanţa până la Marea Baltică 9 . Cucerirea
întregului areal din Europa de est părea, aşadar, un obiectiv accesibil în timpul lui Traian. O jumătate
de secol mai târziu, Marcus Aurelius plănuia la rândul său să creeze noi provincii în nord, Sarmatia şi
Marcomannia (Historia Augusta, Marcus Aurelius 27.1 O), campanie în urma căreia, eventual, ar fi
putut să ajungă, din nou, la ocean 10• Sursele cartografice de care dispunem provin din activităţile de
exploratio realizate în timpul campaniilor militare sau din activitatea unor agrimensores, care au
măsurat teritoriul noilor provincii 11 • În acest context, amintim şi faptul că mai mulţi autori plasează
redactarea hărţii IX a lui Ptolemeu (bazată pe lucrări anterioare ca itineraria, periplus), pe care
figurează Dacia şi zona Dunării de Jos, în prima parte a secolului al Ii-lea, cândva după cucerirea
Daciei 12 .
Momentul definitoriu, care poate fi pus în legătură cu decizia construirii unui sistem defensiv
coerent în zona Dunării inferioare, a fost atacul sarmaţilor din iarna anului 1O1 asupra garnizoanelor
romane concentrate în arealul garnizoanelor legionare de la Novae şi Oescus 13 • Acest atac s-a datorat
în primul rând sarmaţilor roxolani, în acel moment aliaţi ai dacilor 14 . Aşa-numita diversiune moesică 15
a lui Decebal este mai degrabă o metaforă istoriografică, generată - în principal - de interpretarea
narativă a frizei de pe columna lui Traian. Atât reprezentarea dacilor alături de sarmaţi în scenele
respective, cât şi restituirea inscripţiei de la Adamclisi 16 pot fi văzute mai degrabă ca expresii ale
contextualizări unor episoade din bellum dacicum Traiani, din care dacii nu puteau lipsi. Istoricii care
l-au văzut pe Decebal ca fiind un rege al unui vast stat al dacilor, i-au atribuit acestuia o viziune
strategică aparte care, asemeni operaţiunilor din diversiunea moesică, nu credem că i-au aparţinut. Tot
din această perspectivă credem că au fost interpretate şi prea numeroasele direcţii prin care armata
17
romană ar fi atacat Regatul dacic .
Misiunea sarmaţilor a fost prădarea teritoriilor din dreapta Dunării 18 • Faptul că aceştia au atacat
armatele romane concentrate în nord-vestul provinciei, între Oescus şi Novae, este indicat de faptul că de
locul celei mai importante bătălii cunoscute, Nicopolis ad Istrum, se află situat în apropiere. După atacul
din iarna anului 1O1-102, în această zonă sunt atestate măsuri de suplimentare a efectivelor. La Oescus a
fost adusă legiunea XI C/audia 19 , pentru a suplini efectivele dislocate din legiunea V Macedonica. La
Novae, în locul efectivelor dislocate sau decimate din legiunea I Italica, a fost adusă o vexilaţie sau poate

Includerea unui întins teritoriu situat la nordul Dunării a fost atipică dacă luăm în considerare extinderile anterioare ale
frontierelor romane (Luttwak 1976, I 00; Bogdan Cătăniciu 1981; Petolescu 1986, 510-513; Poulter 1986, 528; Zahariade
1997, 603--606; Wheeler 2010, 1185-1227). Campaniile armatelor romane efectuate la nordul Dunării pe durata secolului I
p. Chr. au fost interpretate a fi avut scopul de a impune populaţiilor din acest areal un statut clientelar (Pârvan 1926, 733;
Syme 1971, 148-149; Pippidi 1967, 306), ocazii cu care unii autori moderni au fost de părere că a fost creată o aşa-numită
„zonă de securitate/spaţiu de siguranţă" prin mutarea a zeci de mii de transdanuviani la sudul Dunării şi interzicerea
constituirii ulterioare a unor noi aşezări civile. În timpul lui Augustus, Aelius Catus a mutat 50.000 de getae de la nordul
Dunării în Thracia (Strabo 7.3.10); sub Nero, Ti. Plautius Silvanus a mutat 100.000 de transdanuviani la sudul Dunării,
făcându-i plătitori de taxe (ILS 986).
8
Tierney 1964, 151-166
9
Nemeti 2011, 38
10
Mattern 1999, 61
11
Austin, Rankov 1995, 112 sqq.
12
Bogdan Cătăniciu 1988, 145-162; Nemeti, Bărbulescu 2007, 110; Nemeti 2011, 38
13
Trupele romane aflate sub comanda guvernatorului Moesiei Inferior erau concentrate aici într-o adevărată bază de
operaţiuni unde se adunau trupele provinciei. O situaţie similară o constituie arealul din zona fortificaţiilor Sirmium şi
Viminacium (Moesia Superior). Alte exemple de concentrări de trupe într-un areal bine conturat teritorial, în vederea
participării la campanii în teritorii extra-porvincial sunt Apsarus (Cappadocia) sau Syrene (Egipt) (Speidel 1986, 657--660;
Ruscu, Ruscu 1996, 227-228) precum şi Porolissum (Ruscu, Ruscu 1996, 227), Tibiscum sau Micia.
14
Pentru două evaluări mai recente, vezi Bârcă 2006, 18; Bârcă 2013, 117.
15
Pentru reunirea celor mai multe opinii, vezi mai recent Petolescu 2010, 140.
16
CIL III 12467 = AE 1965, 276; IDRE II 334: [devicto exerc]itu D[acorum el Sarmata]rum - Emilia Doruţiu-Boilă, C. C.
Petolescu.
17
Vezi nota 29.
18
Stefan 2005, fig. 235
19
ILB 62; Matei-Popescu 2010, 262
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întreaga legiune I Minervia, condusă de către viitorul împărat Hadrian 20 . Mutarea acestora din Germania
Superior, respectiv din Germania Inferior, precum şi a unor trupe auxiliare21 a avut aşadar rolul de a
întări o zona vulnerabilizată, respectiv de a compensa pierderile suferite în urma atacurilor roxolanilor.
Nu putem şti cu exactitate dacă în cursul anului 1O1 efective din trupele Moesiei Inferior vor fi fost
implicate în operaţiuni la nordul Dunării sau această decizie a fost luată doar în anul următor. Este
important de precizat faptul că implicarea armatelor din Moesia Inferior nu s-a petrecut concomitent cu a
celor din Moesia Superior sau Pannonia22 . Este mult mai probabil ca aceste trupe să fi participat masiv la
operaţiuni la nordul Dunării după atacul amintit al sarmaţilor roxolani.
Aceştia nu au participat la cea de-a doua campanie dacică a lui Traian, fapt care poate fi pus în
legătură cu încheierea unui armistiţiu după prima campanie, care va dura până la finele domniei
23
împăratului . Incursiunea lor la dreapta Dunării trebuie să fi început pe teritoriul Dobrogei, unde nu
întâmplător - după încheierea păcii în 102 - vor fi consemnate măsuri importante de consolidare a
frontierei.
Acum vor fi dislocate legiunea V Macedonica la Troesmis şi legiunea XI Claudia la
Durostorum; este un interval cronologic în care, potrivit surselor arheologice şi epigrafice, au fost
construite castrele de la Carsium (în anul 103)2 4, Rasova-Flaviana (105-108?)2 5, precum şi cel puţin o
parte dintr-un drum, potrivit miliarului descoperit la Sacidava (dedicat de cohors IV Gallorum, între
anii 103-105)26 • Această activitate de fortificare a cursului inferior al Dunării o vedem ca fiind o
expresie a acordului cu sarmaţii, materializată în teren sub forma unei delimitări teritoriale clare.
Dislocarea trupelor auxiliare trebuie evident pusă în corelaţie cu mutarea legiunilor la Durostorum şi
Troesmis2 7 .
În acest interval, sau cel mai târziu după cucerirea Daciei, au fost abandonate castrele de pe
cursul Dunării cuprinse între Viminacium şi Novae, cel puţin pe durata primei jumătăţi a secolului al
Ii-lea p. Chr. 28 . Trupele cantonate în aceste castre au fost dislocate în provincia nou creată la nordul
9
Dunării (din Moesia Superior), respectiv în anumite teritorii de la est de Olt (din Moesia Inferior)2 .
Discuţia privitoare la constituirea frontierei romane în arealul Dunării de Jos nu poate fi
separată, în prima parte a secolului al Ii-lea p. Chr„ de numeroasele mişcări de armate romane în
operaţiunile desfăşurate la nordul Dunării, pe teritoriul Munteniei. După sfărşitul războiului dacic al
lui Traian, teritoriile ocupate au avut statute diferite, fapt reflectat şi în diversitatea soluţiilor
administrative adoptate pentru un deceniu. Existenţa unor fortificaţii romane din zona colinară a

Prezenţa legiunii I Minervia la Novae a fost atestată prin ştampile tegulare descoperite în context arheologic bine datat.
Vezi şi discuţia la Matei-Popescu 2007, 290.
21
Matei-Popescu, Ţentea 2006a, 56--65
22
Matei-Popescu, Ţentea 2006, 100
23
Istoria Augusta, Hadrianus, 6, 6--8; Opreanu 1994, 207
24
Datare după numele guvernatorului Q. Fabius Postuminus ( 103 p. Chr.) - ISM V 94, p. 120-121; Opriş 2006, 241, fig. 1.
25
Datare după numele guvernatorului L. Fabius lustus (105-108 p. Chr.), Rasova (jud. Constanţa), Rădulescu, Bărbulescu
1981, 586-588, fig. 2; Opriş 2006, 241, fig. 2-3.
26
Rădulescu, Bărbulescu 1981, nr. 1, 353-356; pentru cohors IV Gallorum, vezi şi Matei-Popescu 2004, 208-210;
Matei-Popescu 2010, 32. Vezi şi discuţia la Opriş 2006, 237-242.
27
Până în timpul domniei lui Traian nu se cunoşteau fortificaţii romane pe malul drept al Dunării între bazele navale de la
Sexaginta Prisca (Ruse) şi Noviodunum (Isaccea), responsabilitatea supravegherii acestui trasei revenind unui praefectus
classis Flavia Moesice el ripae Danuvii (AE 1972, 572). Inscripţia, datată în timpul domniei lui Domitian (IDRE II 373),
pare a fi o dovada faptului că până în perioada lui Traian, ripa Danuvii se afla sub autoritatea prefectului flotei (MateiPopescu 201 O, 251 ). Singura descoperire epigrafică care atestă o prezenţă a armatei romane în această zonă, înainte de
Traian provine de la Aegyssus (CIL III 6221 = ISM V 286). Interesant de observat este faptul că întregul sector dunărean
corespunzător provinciei Moesia Inferior a fost supravegheat atât de classis Flavia Moesica, cât şi de flota legiunii I Italica
(Samowski, Trynkowski 1986, 536--541 ). Nu sunt cunoscute până acum atestările ale legiunii V Macedonica sau legiunii
XI Claudia care să poată fi puse în legătură cu activităţi portuare, sau cu existenţa unor flotile ale acestor legiuni care să
activeze pe cursul inferior al Dunării. Cu atât mai interesantă este absenţa atestărilor legiunii XI Claudia în aval de
Durostorum după plecarea legiunii V Macedonica de la Troesmis.
28
Mirkovic 2002, 757. În timpul lui Marcus Aurelius, apărarea Daciei a căzut în sarcina armatei Moesiei Superior, perioadă
de când datează probabil încercările de a restabili sistemul defensiv de-a lungul acestei porţiuni a Dunării. Revenirea la
sistemul defensiv care exista în timpul lui Traian s-a realizat în timpul lui Septimius Severus sau al lui Caracalla, când au
fost reluate staţionările de trupe în castrele de la Novae, Talia/a, Diana sau Pontes, reconstruindu-se frontiera până la
Acumincum (Mirkovic 2002, 762).
29
Matei-Popescu, Ţentea 2006, 100-101
20
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Munteniei (Drajna, Mălăieşti şi Târgşor) a implicat construirea mai multor scenarii privind avansarea
armatei Moesiei Inferior la nordul Dunării, urmărind rutele ce porneau din castrele legionare de la
sudul Dunării, Troesmis, Durostorum, Novae sau de la Barboşi, pe valea Siretului, pe valea Buzăului
30
şi pe Valea Ialomiţei . Scenariile potrivit cărora armatele romane din Moesia Inferior ar fi pătruns la
nordul Dunării pe multiple direcţii de atac, realizând adevărate învăluiri, au avut ca premisă teoretică
existenţa unui regat dac puternic, condus de Decebal. Folosind ca punct de pornire acest scenariu, unii
autori erau de părere că fortificaţiile romane amintite ar fi avut rolul ca, împreună cu altele presupuse a
fi funcţionat în zona Moldovei, să fii blocat toate văile care constituiau căi de acces spre Transilvania,
anihilând astfel posibilitatea unor atacuri surpriză ale dacilor după prima campanie dacică a
31
împăratului Traian (101/102) •
În opinia noastră, armatele romane au pornit în campaniile de la nordul Dunării din castrele
legionare de la Oescus şi Novae, urmând două direcţii distincte: aliniamentul Oltului, cât şi drumul de
pe linia numită transalutană, care ajunge în nord până la pasurile montane, şi asigură accesul spre sudestul Transilvaniei. Coloane de atac sau rutele dinspre Troesmis, Barboşi, pe drumul spre Poiana sau
direct spre Valea Buzăului, sau dinspre Durostorum către arealul zonelor subcarpatice din Muntenia
nu ar mai trebui căutate.
Organizarea unei frontiere riguroase nu putea fi realizată fără a se ţine seama de caracterul
nomad al populaţiilor situate în proximitatea acestui spaţiu, în cazul de faţă referindu-ne doar la
sarmaţi. Observarea caracterului fortificaţiilor liniare din zonele de contact cu aceştia indică o
preocupare aparte a romanilor în adoptarea unor soluţii optime pentru buna funcţionare a frontierelor 32 .
În urma negocierilor cu aceste populaţii, Hadrian redimensionează sistemul defensiv în
provinciile afectate, dislocând - într-o serie de puncte cheie - trupe auxiliare dintre care se disting cele
foarte mobile, datorită efectivelor de cavalerie. De asemenea, acesta optează pentru trupe neregulate
specializate. Se remarcă adaptabilitatea la particularitatea Daciei, gândirea în detaliu a unor soluţii
strategice şi, de ce nu, economice. Întreţinerea noilor trupe era mai ieftină, acestea fiind adaptabile,
probabil mai puţin pretenţioase la condiţiile existente în nou creata provincie.
Trupele auxiliare dislocate în unele zone colinare ale Munteniei au fost mutate în cea mai
mare parte în provincia Dacia lnferior33 (estul Olteniei şi în sud-estul Transilvaniei), iar vexilaţiile
legionare au fost retrase în castrele de la sudul Dunării. Tot acum sunt abandonate castrele de la
Drajna, Mălăieşti, Târgşor, Pietroasele, Voineşti, Rucăr şi, probabil, Buridava. Armata noii provincii
Dacia Inferior era compusă, cu două excepţii, din trupele auxiliare ale Moesiei Inferior detaşate la
34
nordul Dunării încă din timpul campaniilor dacice ale lui Traian .
Următorul moment important în istoria limesului din Moesia Inferior a fost mutarea legiunii V
Macedonica la Potaissa, în contextul războaielor marcomanice din timpul lui Marcus Aurelius. În
aceste condiţii, sectorul de limes aflat sub supravegherea legiunii V Macedonica a intrat sub controlul
legiunii I Italica, ce staţiona la Novae, după cum indică descoperirile epigrafice. În acelaşi timp,
atestările epigrafice ale legiunii XI Claudia de la Durostorum nu depăşesc spre nord Capidava, cu
excepţia ariei central nordice a Dobrogei. Distribuţia trupelor a rămas în cea mai mare parte
neschimbată de-a lungul perioadei Principatului, acestea staţionând cu predilecţie în fortificaţii dispuse
în vecinătatea Dunării.

30

31

32
33

34

Tocilescu 1900, 127; Pârvan 1923, 140-142; Petolescu 2001, 350; Zahariade, Lichiardopol 2006, 121, 126; Petolescu,
Matei-Popescu 2008, 359
Petolescu 1986, 510--513; Bogdan Cătăniciu 1997, 49-50; Petolescu, Matei-Popescu 2008, 359
Ţentea, Oltean 2009, 1515-1524
Matei-Popescu 2004, 173-242; Matei-Popescu 2010, 257-269
Petolescu, Matei-Popescu 2008, 365-366; Matei-Popescu 2010, 269
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***

Datorită

multitudinii de informaţii apărute în urma publicării a numeroase diplome militare, au
fost semnalate aspecte detaliate privitoare la trupele auxiliare, dislocarea şi rolul acestora. Dacă în
cadrul sistemului defensiv al provinciilor aceste trupe au un rol tactic, legiunile trebuie privite în
contextul strategiei gândite pentru zona respectivă 35 ; acest fapt poate fi observat în privinţa dislocării
legiunilor Moesiei Inferior pe durata secolului al Ii-lea p. Chr.
Amplasarea fortificaţiilor pe Dunăre nu trebuie judecată numai din perspectiva componentei
de strategie militară, ci şi prin prisma condiţiilor de amenajări portuare, deoarece râul era în primul
rând o rută de aprovizionare. Semnificaţia lucrărilor de fortificaţii romane trebuie să fie argumentată
36
aşadar de înţelegerea sistemului de comunicaţii • Termenul de „frontieră" nu este echivalent cu cel de
graniţă sau linie de separare între entităţi statale, provincii sau triburi. Acest fapt se poate observa în
arealul în discuţie din dovezile epigrafice care atestă încă de timpuriu classis Flavia Moesica 37 şi
semnificativ mai târziu unităţile de uscat, care la început au avut rolul de a asigura securitatea
transporturilor pe Dunăre.
După cum aminteam, hărţile antice erau ghiduri schematice realizate pentru uzul militarilor şi
al negustorilor, sub forma unor itinerarii rutiere, care conţineau scurte note explicative ale unor
obiective. Acestea nu erau redate într-o perspectivă geografică şi nici politică, întrucât frontierele, ca
limite ale Imperiului, nu erau marcate 38 . Din acest considerent am încercat să interpretăm unele
aspecte privitoare la frontiera romană de pe cursul inferior al Dunării în conexiune cu perspectiva pe
care ne-o oferă harta lui Ptolemeu (PI. 112) sau Tabula Peutingeriana (PI. 1/3) 39 . Spre exemplu, harta
semnată de Petrus Kaerius constituie o redescoperire a lui Ptolemeu, transpus într-o versiune care
reflectă şi realităţi medievale. Detaliul relevant pentru discuţia noastră îl constituie cursul inferior al
Dunării, reprezentat ca o proiecţie aproximativ liniară, uşor oblică spre gura de vărsare (PI. 11/1).
Diferenţele faţă de maniera de reprezentare din Tabula Peutingeriana (PI. 1/3) sunt minore, deşi
acestea sunt despărţite de un interval cronologic apreciabil. Perspective identice sunt întâlnite şi în
hărţile realizate mai târziu, chiar şi pe durata secolului al XVIII-iea (PI. 11/2-3). Această manieră de
reprezentare, destul de depărtată de realităţile geografice din teren, indică, pe lângă precauţia pe care
istoricii contemporani trebuie s-o aibă atunci când recompun realităţi istorice pe baza unor informaţii
la care anticii nu vor fi avut acces, şi o posibilă direcţie de studiu ce poate fi avută în vedere în
momentul în care sunt interpretate date istorice cunoscute, precum în cazul de faţă frontiera romană.
Din această perspectivă poate fi înţeles mai bine rolul legiunilor în arealul analizat. Ştampilele
tegulare atestate pe sectorul dunărean corespunzător provinciei Moesia Inferior indică activităţi de
41
transport şi supraveghere realizate de classis Flavia Moesica 40 şi de flota legiunii I Italica • Nu sunt
cunoscute până acum atestări ale legiunii V Macedonica sau ale XI Claudia care să poată fi puse în
legătură cu activităţi portuare sau cu existenţa unor flotile aparţinând acestor legiuni, care vor fi activat
pe cursul inferior al Dunării. Foarte interesante ni se par atestările sporadice ale legiunii XI Claudia în
aval de Capidava, mai ales după plecarea legiunii V Macedonica de la Troesmis. Nu acelaşi lucru se
poate afirma despre atestările legiunii I Italica. Implicarea acesteia în activităţile portuare şi de
patrulare pe Dunăre a fost atât de bine structurată încât după plecarea legiunii V Macedonica de la
Istoricii moderni au definit termenul de tactică în raport cu o bătălie/conflict, cel de strategie cu referire la război, iar
diversele dislocări fiind acoperite de termenul de „operaţiune". Toţi aceşti termeni pot fi adaptat cu uşurinţă la realităţile
perioadei romane. Conceptul „Grand Strategy of the Roman Empire" (Luttwak 1976), promovat în lucrarea lui E.N.
Luttwak (un istoric militar care s-a ocupat de numeroase epoci istorice şi care utiliza acelaşi concept în lucrarea sa
privitoare la Imperiul Bizantin) a produs o întreagă efervescenţă în dezbaterea istoriografică, polarizând o mare parte din
dezbaterile privitoare la armata romană. O parte a fost tentată să promoveze argumentaţia acestei teorii, incluzând în
această "mare strategie" sferele economicului şi diplomaţiei (Mattem 1999, 81 ). O direcţie cu totul aparte vine însă dinspre
o abordare mult mai elastică, care ţine seama de elementele specifice periferiei Imperiului, precum şi de numeroşi alţi
factori locali (Whecler 1993, part I, 21-22).
36
Isaac 1990, 128. Râurile nu erau obstacole tactice prea importante. Potrivit expresiei unui general modem, acestea
împiedicau doar „călăreţii încărcaţi cu pradă" (Whittaker 1994, 24, note 56).
37
Matei-Popescu 20 I O, 29, 245-246
38
Whittaker 2004, 11, 82
39
Talbert 201 O
40
Raza de acţiune a classis Flavia Moesica a fost, probabil încă de la organizarea ei, sectorul dobrogean al Dunării:
Troesmis, Barboşi, Dinogetia, Noviodunum, Cartal-Orlovka (Aliobrix?)- ISM V 217, 241, 263, 283.
41
Samowski, Trynkowski 1986, 536-541
35
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Troesmis, o parte din activităţile acesteia au fost preluate de către efective din I Italica şi nu din XI
Claudia, cum am fi fost tentaţi să deducem logic. Activitatea legiunii XI Claudia pare să fi fost mai
degrabă orientată spre Tomis şi către zona Mării Negre, de unde probabil provine şi Pontica, utilizat ca
agnomen al acestei legiuni 42 . Remarcăm faptul că, ulterior mutării legiunii V Macedonica în Dacia,
comanda acestor vexilaţii dislocate la nordul Mării Negre a revenit tribunilor angusticlavi din legiunea
I Italica 43 . Distribuţia materialului ceramic de construcţie purtând ştampila legiunii I Italica în
numeroase situri de-a lungul cursului inferior al Dunării se explică prin faptul că această legiune avea
la dispoziţie escadre navale proprii (nava/ia legionis), care îi înlesneau circulaţia între castrul de la
Novae şi porturile aflate sub control 44 .
Dar, despre alte elemente referitoare la arheologia peisajului sau de geografia istorică la
Dunărea de Jos în perioada Principatului, vom discuta însă cu altă ocazie.
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UN ALT AR VOTIV MINIATURAL DIN AŞEZAREA ROMANĂ
DE LA OSTROV (PUNCTUL FERMA 4), JUD. CONSTANŢA

ADELA BÂLTÂC, IOANA PARASCHIV-GRIGORE

A MINIA TURE VOTIVE ALTAR FROM THE ROMAN SETTLEMENT OF OSTROV
(PUNCTUL FERMA 4), CONSTANŢA COUNTY

The article presents a miniature votive altar found in the area of the Roman settlement, investigated by
scheduled excavations since the early '90s of the last century at Ostrov (Ferma 4). The altar is dedicated to
lupiter Optimus Maximus by Iulius Ponticus, most probably a veteran of Legio XI Claudia, quartered at
Durostorum. The name indicates that the veteran might have been recruited from Pontus, thus having a PontoBythinian origin. Althought for the Durostorum area is known another individual character with the same
cognomen (L. Numerius Ponticus), no connection can be established between the two persons. Also, there is
included a review of the epigraphic finds in the area of ancient Durostorum and the infonnation provided by
these sources in regard to onomastic and religious elements.
KEYWORDS:

Durostorum, inscriptions, veteran, Ponto-Bythinian
Durostorum, inscripţii, veteran, pontobithynian

CUVINTE CHEIE:

Situl arheologic de la Ostrov (Punctul ferma 4, jud. Constanţa) a fost, este şi va fi mereu legat
de anticul Durostorum 1• Situl se află la o distanţă de cca 4 km est de castrul legiunii XI Claudia, într-o
zonă în care, după cel de-al doilea război mondial şi până în zilele noastre, se practică cultivarea viţei
de vie 2 , ceea ce a dus la deteriorarea permanentă a vestigiilor de aici. Indiferent de statutul 3 aşezării,
cercetate sistematic de la începutul anilor '90 ai secolului trecut, situl continuă să ofere un bogat
4
material arheologic, care pune în valoare un habitat de proporţii considerabile . Până în prezent,
5
investigaţiile arheologice au pus în valoare 19 cuptoare de ars material din lut (ceramic sau de
6
construcţie), cca 80 de gropi menajere , toate reperate pe malul Dunării, dar şi trei clădiri de
dimensiuni impozante 7 , cercetate sistematic din anul 1997. Totuşi, cercetările sunt departe de a fi
finalizate, aducând an de an noi şi noi date despre amploarea vieţii din aşezarea romană de aici.
Despre anticul Durostorum, vezi Pârvan 1924; Gerov 1977; Doruţiu-Boilă 1978, 246-247; Culică 1978; Muşeţeanu 1990;
Ivanov, Atanasov, Donevski 2006; Cîrjan 2010, 86-88; Aparaschivei 2010, 96-105, 195-197; Boyanov 2010a; Boyanov
20 IOb; Bâltâc 2011, 92-94
2
În perioada 1996-2005, zona a fost desţelenită în vederea înnoirii culturii viţei, fapt ce a condus la iniţierea cercetării de
teren în aşezarea propriu-zisă. Ulterior, proprietarul a replantat, lăsând o suprafaţă de cca 5 ha unde se desfăşoară cercetările
arheologice sistematice.
3
Controversele legate de anticul Durostorum decurg din realităţile oferite de sursele epigrafice, care atestă existenţa unor
canabae ce poartă gentiliciul imperial de Aeliae (CIL III, 74 74), statutul de municipium acordat aşezării (Pârvan 1924, 318;
ISM I, 302) şi un vicus populat de veterani consistentes (Gerov 1977, 302-304; Banev 2001, 34) documentat ulterior
atestării statutului de municipium. Astfel, printre cercetători s-au formulat două opinii, una conform căreia aşezarea care se
municipalizează sunt acele canabae ale legiunii (Pârvan 1924, 318; Gerov 1977, 299-300; Boyanov 2010a, Boyanov
2010b), identificate în apropierea castrului legiunii (Donevski 1990, 238-239 şi fig. I; Ivanov, Atanasov, Donevski 2006,
166--180) şi alta, conform căreia aşezarea civilă de tip vicus primeşte statutul de municipium (Doruţiu-Boilă 1978, 246--247;
Donevski I 990, 243; Cîrjan 2011, 74), aşezare identificată cu structurile cercetate în punctul „Ostrov ferma 4".
4
Cercetările perieghetice efectuate de-a lungul timpului, inclusiv observaţii recente, făcute în timpul lucrărilor de aducţiune a
apei în via dimprejur, precum şi mormintele semnalate prin cercetări de salvare sau periegheze pe malul Dunării, indică o
suprafaţă a habitatului de cca 24 ha, ceea ce poate aduce argumente în favoarea ipotezei conform căreia aici se află o
aşezare de dimensiuni apreciabile.
5
Muşeţeanu 2003
6
Informaţie Dan Elefterescu (căruia îi mulţumim). Până acum a fost publicat materialul provenind din 11 gropi şi un cuptor,
vezi Muşeţeanu 2003; Muşeţeanu, Elefterescu 2004.
7
Damian, Bâltâc 2008 cu completările din rapoartele anuale CCA 2008, 212-214; CCA 2009, 159-160; CCA 2010, 132-136;
CCA 2011, 93-94; CCA 2012, 93-94; CCA 2013, 96--97.
1
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În primăvara anului 2012, cu ocazia unor lucrări agricole specifice 8, a fost descoperit un altar
votiv miniatural 9 (PI. I), într-o zonă situată aproximativ la 75-80 m vest de edificiul termal ' 0 .
Altarul (nr. inv. MNIR 341.695) are formă paralelipipedică şi este de mici dimensiuni, având o
înălţime de 19 ,50 cm, lăţimea la partea superioară de 11,60 cm, iar în partea inferioară de 11 cm.
Grosimea variază între 10 şi 10,50 cm. Altarul este confecţionat din calcarenit 11 şi se păstrează într-o
stare relativ bună, prezentând doar ciobituri, spărturi şi incizii recente (pe spate şi pe părţile laterale, PI.
1/2-3), cel mai probabil datorate lamei unui utilaj agricol. De asemenea, prezintă o spărtură, din
vechime, în colţul din dreapta sus al piesei. Cu toate acestea, se poate observa că marginea superioară
a altarului era decorată; se păstrează doar voluta din stânga, redată destul de stângaci, ceea ce poate
indica un decor în formă de capitel. Bordura inferioară este doar uşor profilată. Pe întreaga suprafaţă a
inscripţiei se observă urme de vopsea de culoare roşie.
Literele sunt incizate relativ neglijent, neuniform, cu stângăcie, rândurile fiind înclinate spre
stânga jos, şi au înălţimi variate (pe fiecare rând): rândul l: 34-38 mm, rândul 2: 28-47 mm, rândul 3:
22-25 mm, rândul 4: 15-22 mm; adâncimea literelor este între l şi 3 mm. Distanţa dintre rânduri
variază între 0,80-1,80 cm.
Textul inscripţiei:
l(ovi) O(ptimo) M(aximo)
IVL(ius)
PONTIC(us)
VET(eranus)
r. l. Cele două haste interioare ale litere M se intersectează şi se suprapun. Între fiecare literă
câte un „punct".
r.2. Hasta orizontală a literei L este mult aplecată în jos (oblică). La sfârşitul rândului un
„punct".
r.3. Sub litera P sunt incizate două linii, intersectate (formează simbolul „x" de mici dimensiuni,
cel mai probabil un accident în piatră la scriere). Litera N are hasta din stânga mai alungită, iar
celelalte sunt suprapuse. Hasta orizontală a literei T este redată vălurit. Litera I are hasta orizontală
redată vălurit, iar partea inferioară a hastei verticale se prelungeşte spre stânga, astfel încât se poate
spune că este redată şi litera C, în ligatură. La sfârşitul rândului un „punct". În zona literelor P şi O
mici ciobituri în suprafaţa pietrei.
r.4. Vârful literei V este foarte ascuţit, în formă de vârf de săgeată. La sfârşitul rândului, un
„punct". În zona hastei mediane a literei E şi sub litera T mici ciobituri pe suprafaţa pietrei.
Se observă diferenţe între redarea literelor I, V şi T, de la un rând la altul.
Datare propusă: sfârşitul secolului al 11-lea-începutul secolului al III-iea.
Materialele epigrafice din zona anticului Durostorum nu sunt foarte numeroase şi nu au fost
cuprinse într-un corpus specific 12 • În general, despre piesele mai vechi (de la sfârşitul secolului al
XIX-iea şi începutul secolului XX), inclusiv cele care fac referire la elemente legate de administraţie,
viaţa religioasă, civilă sau citadină, se cunosc puţine informaţii legate de condiţiile de descoperire,
referirile fiind neclare sau ambigue asupra locului de provenienţă. Unele provin din perimetrul
Piesa a fost recuperată şi predată colectivului şantierului de către doamna inginer Zenaida Cazacu, căreia îi mulţumim şi aici.
Mulţumim dr. Paul Damian, responsabil ştiinţific al şantierului de la Ostrov, pentru punerea la dispoziţie, spre publicare, a
acestei inscripţii.
10
Este vorba despre un edificiu, orientat SSE-NNV, cu o suprafaţă estimată de 500 m2, compartimentat în mai multe spaţii,
dintre care trei prevăzute cu instalaţie de hypocaust, mai multe bazine şi o pa/aestra? pe latura de vest. Edificiul cunoaşte
trei faze de funcţionare, începând cu secolul al Ii-lea, până la începutul celui de-al IV-iea p. Chr. Vezi supra nota 7.
11
Calcarenit de culoare crem, fin cochilifer (-1 mm), foarte omogen, compact; analiză realizată de dr. Constantin Haită,
căruia îi mulţumim.
12
Acestea sunt în jur de 43: CIL III, nr. 6152 (=7478), 7474, 7475, 7476, 7477, 748'0, 12456, 12457, 12458, 12459, 12460,
14213,3; Kalinka 1906, nr. 220, 226, 375, 380, 411, 417, 418, 426; Pârvan 1924, p. 310, 317, 318; Russu 1933-1935, nr.
1-6; !GB II, 865 (=!GB V, 5389), 866; Donevski 1976, nr. 1-5; Georgiev 1974, 96-97 (= Gerov 1977, 302-304 = Banev
2001, 34); Bărbulescu-Munteanu, Rădulescu 1982, 155; Petolescu 2004, 239; AE 2004, nr. 1269; AE 2009, 1203; Boyanov
2010a, 53 (=Boyanov 2010b, 295). Aici se pot adăuga două altare de la Călăraşi (inedite, vezi infra) şi alte patru inscripţii,
în curs de publicare, de către colegul bulgar !!ian Boyanov (căruia îi mulţumim pentru informaţie).
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oraşului Silistra, altele din apele Dunării

4), JUD.

CONSTANŢA

pe când unora (inclusiv mult discutata inscripţie cu
canabae Aeliae ) le sunt date ca locuri de descoperire zone din apropierea oraşului Silistra 15 , poate
chiar din locul unde astăzi se desfăşoară cercetările arheologice din punctul ferma 4. Şi piesele mai
recente, descoperite cu ocazia cercetărilor arheologice din Silistra, provin din poziţii secundare, fiind
refolosite ca materiale de construcţie la diverse complexe 16 databile în epocile romano-bizantină sau
chiar medievală 17 • Din păcate, până acum, nicio piesă epigrafică din zona anticului Durostorum nu
este descoperită într-o poziţie stratigrafică certă.
Nici zona cercetată sistematic în punctul Ostrov ferma 4 nu face excepţie. Până în acest moment,
în zona aşezării au fost găsite şase altare miniaturale 18 , însă acestea sunt tot descoperiri fortuite.
Autorul acestor descoperiri, Dan Elefterescu, menţionează că acestea au fost recuperate în timpul
perieghezelor efectuate de-a lungul mai multor ani pe malul Dunării, într-o zonă situată aproximativ la
50 m est de locul în care a fost semnalat şi cercetat Cuptorul nr. 19 19 • Această zonă se află pe malul
Dunării, la cca 200 m vest de edificiul termal. Dat fiind faptul că în anii mai secetoşi, pe malul Dunării,
în zona aşezării, se pot observa mai multe obiecte din piatră, care însă pot proveni şi din amonte, este
greu de precizat dacă cele şase altare s-au prăbuşit din acelaşi loc, eventual din acelaşi complex.
Aşa cum am menţionat, nici altarul care face obiectul articolului de faţă nu provine dintr-o
poziţie stratigrafică certă, însă este prima piesă epigrafică care este sigur descoperită în zona aşezării
romane şi nu putem să nu facem legătura şi cu altarele descoperite pe malul Dunării, aflate, după cum
se poate vedea, în zone apropiate.
În ceea ce priveşte altarul de faţă, nu sunt foarte multe aspecte de evidenţiat. Acesta este dedicat
zeului Jupiter de către un veteran 20 , cel mai probabil al legiunii XI Claudia. Dedicaţiile către Jupiter
Optimus Maximus, sunt printre cele mai frecvente între dedicaţiile din zona anticului Durostorum 21 •
În ceea ce-l priveşte pe veteranul Iulius Ponticus, este de presupus că va fi fost locuitor în
aşezarea de aici. Din zona Durostorum mai este cunoscut un personaj care poartă cognomenul de
Ponticus 22 şi anume L. Numerius Ponticus, duumvir al municipiului, atestat cândva între anii 169-176
p. Chr„ însă este foarte greu să se stabilească o legătură între acesta şi veteranul Iulius Ponticus. De
asemenea, numele de Iulius este des întâlnit în zona Durostorum, fiind cunoscute mai multe personaje,
chiar veterani, care poartă acest nume 23 . Dat fiind faptul că Iulius Ponticus este, foarte probabil, un
veteran al legiunii XI Claudia, el nu poate fi identificat cu alte două personaje care poartă acelaşi nume,
cunoscute din două inscripţii de la Troesmis2 4 •
13

,

14

Pentru cele mai multe dintre piesele publicate în CIL sau AE şi cele publicate de Ernst Kalinka se dau ca repere: oraşul
Silistra (eventual unele case particulare sau cimitirul), ruinele fortăreţei medievale, apele Dunării, colecţia fostului Liceu de
Băieţi din Silistra. Cele editate de I.I. Russu provin din aşa numita „colecţia Papahagi" (pentru această colecţie, vezi
Ştirbulescu 2007, 284-285).
14
„ ... gefunden auf dem r. Donauufer, ca. 4 Kilometer weit von Silistria in der Richtung gegen Ostrov in der Schanze eines
rom. Lagers." Grigore Tocilescu (AEM, VI, 3, nr. l); „ ... a quattro chilometri da Silistra verso Ostrov" (Pârvan 1924, 333).
15
Pârvan 1924, 318; Bărbulescu-Munteanu, Rădulescu 1982, 155.
16
Georgiev 1974, 95 - în construcţia unui pod antic; Donevski 1976, 61 - la clădiri din secolul al IV-iea.
17
Boyanov 20 I Ob, 295 - ca prag, într-o construcţie din secolul al XIV-iea. Este vorba despre cea mai recentă inscripţie care a
redeschide dezbaterea asupra momentului obţinerii statutului de municipiu şi a structurii care a obţinut acest statut. Altarul
ar fi putut fi adus de oriunde din împrejurimile anticului Durostorum, inclusiv de la Ostrov, punctul ferma 4, unde este
localizat unul dintre toponimele ( Gavidina) care apar în inscripţie (Boyanov 201 Oa, 57).
18
Acestea se află în patrimoniul Muzeului Dunării de Jos, Călăraşi. Din menţiunile lui Dan Eleftercscu, doar două prezintă
inscripţii, restul fiind anepigrafice.
19
Muşcţeanu, Eleftercscu 2004, 128, pi. I.
20
De altfel, cele mai multe dedicaţii din zona Durostorum aparţin veteranilor (8) şi militarilor (6).
21
Dintre inscripţiile închinate unor divinităţi, şapte sunt către Jupiter, două dintre acestea în asociaţie cu Junona (CIL III,
7474, 14213,3; Pârvan 1924, 317, 318; Donevski 1976, nr. 1-2; Boyanov 2010a, 53), două către zeul Mithras (CIL III,
7475, Russu 1933-1935, nr. 3), una către Mercur (Georgicv 1974, 97), una către ?lutos (Russu 1933-1935, nr. 2), una
către Heros - cu epitetul Surgethia- (Pârvan 1924, 310) şi opt către zeii subpământeni (CIL III, 6126, 6152, 7477, 7479,
14213/2, 14434; Bărbulescu-Munteanu, Rădulescu 1982, 155; Petolescu 2004, 239).
22
Pârvan 1924, 318; Aparaschivei 201 O, 195.
23
Din cele 70 de nume atestate în inscripţiile din zona Durostorum (vezi supra nota 12), cel mai des întâlnit este numele
ValcriusNaleria (17), următorul fiind Iulius (7), apoi Aurclius/Aurelia (4); alte nume apar în menţiuni singulare sau de
două/trei ori (vezi şi anexa 1).
24
ISM V, 13 7 şi 186. Cele două inscripţii atestă de fapt trei personaje cu acelaşi nume, însă unul dintre ei decedează încă din
timpul serviciului militar. Pentru o analiză asupra acestor personaje, vezi şi Mihăilescu-Bîrliba 2008-2009.
13
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Numele de Iulius este des întâlnit în provincia Moesia Inferio? 5, ca de altfel în întreg Imperiul 26 ,
însă cognomenul de Ponticus este mai puţin întâlnit, atât în provincie 27 , cât şi în Imperiu 28 . Acest
cognomen este considerat a fi o caracteristică a locului de origine a personajului care-l poartă 29 . Astfel,
este de presupus că şi personajul de faţă putea fi la origini din Pontus 30 , de unde a fost recrutat pentru a
servi în legiunea de la Durostorum, unde se va stabili ulterior. Pe lângă cele două personaje de origine
pontobithyniană, mai sus menţionate, din zona Durostorum mai sunt cunoscute alte două personaje cu
origini orientale 31 , ambii făcând dedicaţii către zeul Mithras. Dacă la aceste două dedicaţii adăugăm şi
alte reliefuri votive dedicate acestui zeu, se poate vorbi despre existenţa unei comunităţi orientale în
zona Durostorum. Deşi analiza inscripţiilor a relevat faptul că onomastica latină predomină în această
zonă, nu toate personajele au o origine romană, aşa cum indică, spre exemplu, piatra funerară a lui
Yalerius Marcus 32 (ai cărui urmaşi trădează originile tracice ale familiei) sau numeroasele nume de
origine grecească atestate de inscripţii (anexa I). Astfel, şi în zona anticului Durostorum se poate
vorbi despre un bogat mozaic etnic şi religios.
Aşa cum arată această scurtă analiză efectuată de noi, cu toate că nu sunt foarte numeroase,
inscripţiile din zona Durostorum, pot oferi o varietate de informaţii privind aspecte cum ar fi
organizarea administrativă, structura socială, complexitatea vieţii civile şi militare.
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ANEXA 1
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.__ 1
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Gerov 1977, 302-303;
Banev 2001, 34

-------~

ValeriusQuintus
----------·__ -------i
Valerius Apollinaris
i
Co~ceiu~ Vale(ns)?·-·-· ;---- ------------------------·----·:
Septimius? Sempronius- --: --- - - -- -- -- -- -:

!13.

.. ..

.

---

-- .- · - · · - · - - - - - - ) - - - - - - - - - - - - - · - - - - - j

\falenus Valentn_1( ... )___ -f------ ________--:___ _ _ _ _
___ ~
i
Valerius Pudi( ... )
!
:
'
---·---. -- -- --. -- - -- -·: -----;-----------------------1------T------·------1
Cne1us O~pius Sotenchus
__ __ _ _
_
__ ~ 139_ 161
CIL III, 7474
I
Oppius Severus
!
.
Cai~s Val~ri~~Iuli~~~~-: ----~ilita-i(iEG-XÎCLAUDIA)---,-----·---~---- --- -----------------!
1

-

20.
21. I
Pompeia Aquilina
soţia defu!lctului
_
22.
Valerius Aquilinus
fiul defunctului
23.
Bărbulescu,
251-300
24.
_Pompeia Iuliane (s_ic_!)
________fiica defunctului______
Rădulescu 1982, 155
125.
Valerius Iulianus
fiul defunctului
26.
Valerius Vibianus
fiul defunctului
27.
Pompeius lulianus
fiul defunctului
28.
Iulius Firmus -------- - - - - - ------Sec. II-III ' _. CCET li/I, I81
- -Pârvan 1924, 310 __
. 29.
Aurelius Maturus
_ __ plili~r (LEG XI CLAUDIA)
~- 201-300 !
.30_.__ <:;aills Ţeren!ius !fer?_dJitl!.u~j- ______<!__u_u_"}l!_i!_________ _j
Lucius
duumvir
' 31.
- Numerius- Ponticus
- - --· _____ ,,_I ____________
·---· - -------------------!i
32.
Titus Flavius Papirianus
aedilis
'
_1
169 76
.33._~ _ - __ claudiu~ Saturninlli ~~--~;----~==-=--ji~qili~ --~~~-=-~--=~-=-]
Pârvan 1924, 318
34.
: Quintus- Visellius
-- - ·.---.
- - Lollianus
--·-- _,i_____________ quaestor
···--- ·--- - ·---------- __ ,!
I.
'35. '
Titus Lucretius
Felix
:
quaestor
:
.
--- -- - -- -----------+------i-------- --- ·-·------.;·
'36.
Iulius Eutuches
libert(?)
:
'
-·
-- i Sec. II-III
Boyanov 20 IOa
37.
Iulius MaxilTlu_(s)
patr_o_11.u! precedentului
__ ____ -·------ -->-- _ _ _ _ _ _ ___ 1
1
38.
militar (CLASSIS II FLAVIA
· S II-III CIL III, 6152 =CIL III, :
Antonl.us Valeri·us
BRITANNICA)
; ec.
_ ·
7478
__ ~
39.
Cornelius Fau_(s)tus ____ ·---- _mjlitar (LEG XI CLAUDIA)_
Ş~~:._l_l:::I!J
_ CIL III, J~75
40.
Quintus Carmaeus Laetus
__ militar (LEG XI CLAUDIA)
1
Sec. II-III
CIL III, 7476
Quintus Carmaeus Fe_li~ _L ____________
Valerius Marcus
militar (LEG XI CLAUDIA)
42.
,43.
Aurelia Faustina
soţia defunctului
Valerius Decibal M
fiul defunctului
44.
Sec. II-III '
CIL III, 7477
_Valerius Seicip~r______} _ _ ___ fiul defunctull!i
45.
Valerius
Mamutzim
fiul
defunctului
46.
Valeria Macaria
fiica defunctului
47.
Valeria Matidia
fiica defunctului
48.
49.
Cat( ... )rus
__
vilicus
_i
_
' CIL III, 7479 =CIL III,
1
101 300 1
'so.
Valeria Eirene ______l _______ S()ţia defunctului - --- .. ---r - - --------- -·----·J __ _
12454
(Val)ens
militar (LEG XI CLAUDIA)
Sec. II-III
CIL III, 12458
51.
I

1

160

UN ALTAR VOTIV MINIATURAL DIN AŞEZAREA ROMANĂ DE LA OSTROV (FERMA 4), JUD. CONSTANŢA

'52

·53: _

--

-

Aelia Av~ili _________ ~--~-~=-=-~~
Iulius lul_ian_u~_ -- __ [____ ------ piilitar

---------=
t-·- -

..

~~~:+-- -va1~~:irgi~gas ___ţ1
~

- 1 ----

-- .

-

·

---:--- ·--- - - - ---------- · - -- - --- - - - -

;t56.
i
Marma Demetna
---,------- -- --- ·-------------;57.

„?~~

f __ M(a~cus) Ve(._.)____J

· ___ G(a1u~}_ (io.L_:J

:59.
,60. .
0

l

;64.

1· . . -

51-200

'!1il!ta~_(c~n~iJ:rw11~------~ 101-300
fiul1_prec~t:'!t11..!.u1 _____ _,:_ _____

.

1

CIL III 14434

I

1

'

:

I

CILIII 14435

1

-+-------·-··· '___________ j

f------------=--______________ )i 151-250
-

;----ţ--------- -.-------·---ţ-

Pnma

:

----1

______

Antoni1JS_~~rciii11u~--(Marcus?) Timotheus
:

1

i

- -..
-- - - - - . -·--·--1-----1------------·-------Î

6i:Tc(aius)·A~t"O~i~sOlympus I
:62. !·-·. OnesirTIUs? ---- --·-----·-r -····------------ ----

,63.

!-

-~~---101~3~~ L ~alinka 1906,37~ - __ j
--+-~ l-~Q_Q__l___c11-. !I~,_1~?J13 ____I

------~
----·;- --- ----- -----··--·-

-

_ -------------1

Iuliuslulian~s··-ţ----v~i~ra~(LEGXICLAUDIA) -

101-300

r-·----1

1

I
1

l

Donevski 1976, nr. 5

r-

I

I

.

---·!

I

Kalmka 1906, 426

--1 ------

-- ..... --

::~:·1·~~~;n~:~e~i:~~ii:i~~ren~s ]-- - -- ~_oţ!a-~~;:c~ll~î~!~-~=i-:~:~~::-1il:::: :::~~~~:/:3

:61.·r-·--·

vale!Îti~s

•-...,

68~J ________~le~":d~_

•69 !

: "!

1

1

----;

J

militar (LEaxl cL".A.uo1A)--r·-----1.-------···----------------------,.!.
----1·--·-.-- ·
. --·-·j 271-330 1Russu1933-1935nr.4
_ soţia E!ece~~-1!...~~U}____
___ J _____________ _: ___J
1

i

Aurelius Codratus
I
_______L __ ·--,------------

__ (Quadr~tus?)

161

i

_ l_l?~-300

·

i

i R~ssu_I933~193~,n~:2__ j

Jcm

1.

2.

4.

3.
Altar votiv miniatural de la Ostrov (Punctul Ferma 4, jud.

PI. I

Constanţa)

Cercetări

Arheologice, XX,

Bucureşti,

2013, p. 165-174

SIGILII COMERCIALE DESCOPERITE LA TOMIS

EUGEN PARASCHIV-GRIGORE

COMMERCIAL SEALS DISCOVERED AT TOMJS

The author presents, in this paper, 13 Byzantine commercial lead seals discovered at Tomis during the
interwar period, kept on the National Museum of Romanian History's collections. One of the 13 objects
presented îs a commercial imperial seal, while another one is issued by the city of Smyrna. The others 11 seals
are issued by individuals whose names cannot be specified due to the objects' conservation status. A brief
presentation ofthe Roman-Byzantine and Byzantine commercial seal findings from Dobrudja is included.
KEYWORDS:

commercial seals, Byzantine era, Tomis
sigilii comerciale, epocă bizantină, Tomis

CUVINTE CHEIE:

Printre artefactele descoperite ca urmare a săpăturilor arheologice sau întâmplător se numără şi
Deşi nu într-o cantitate impresionantă, măruntele obiecte din plumb contribuie la o mai bună
cunoaştere a perioadei bizantine pe teritoriul Dobrogei de astăzi. Este şi cazul celor 13 sigilii romanobizantine ce fac obiectul prezentului studiu, descoperite la Tomis. Acestea sunt sigilii comerciale,
folosite la sigilarea şi garantarea autenticităţii produselor sau pentru a face dovada plăţii taxelor
vamale.
Sigiliile comerciale au fost emise începând cu a doua jumătate a secolului al II-iea (sigilii
comerciale ale unor legiuni 1:Jmane) 1 şi folosite pe scară largă în secolele al V-lea şi al VI-lea. Se pot
clasifica în două tipuri distincte. În prima categorie intră sigiliile comerciale particulare (cele mai
numeroase), emise de către persoane private - producători sau comercianţi - sau aparţinând unor oraşe
(acestea din urmă fiind imprimate cu efigia sau cu numele oraşului); acest tip de sigilii are o
importanţă deosebită în stabilirea reţelei de relaţii economice dintre oraşele provinciei de la gurile
Dunării şi restul Imperiului. A doua categorie este alcătuită din sigiliile comerciale imperiale, emise de
către atelierele imperiale sau de cele care lucrau pentru casa imperială şi aveau dreptul de a exporta
anumite produse considerate monopol.
Din totalul sigiliilor romano-bizantine şi bizantine descoperite până în prezent pe teritoriul
dobrogean, cele comerciale reprezintă un procent însemnat (30,25%) 2, însumând 177 de piese, analizate
şi publicate în mai multe lucrări ştiinţifice3 , dintre care 157 se încadrează în categoria celor comerciale
particulare. Acestea din urmă au fost descoperite pe teritoriul a cinci cetăţi din Dobrogea: Sucidava
(Izvoarele) 4 , Altinum (Oltina) 5 , Noviodunum (Isaccea) 6 , Durostorum (Silistra)7, Tomis (Constanţa)8.
Nu însă pentru toate sigiliile se poate determina emitentul sau zona de provenienţă, în special
din cauza condiţiilor de descoperire şi conservare şi a deteriorării de-a lungul timpului, dar şi a
informaţiilor sumare ce puteau fi imprimate pe suprafaţa restrânsă a sigiliilor.
De pe teritoriul Dobrogei, până în prezent, se cunosc 25 de sigilii comerciale emise de
comunităţile unor oraşe sau de entităţi bisericeşti ce făceau comerţ sau aveau dreptul de a face comerţ.
sigiliile.

Culică 1978, fig. 3
Paraschiv 2011, teză de doctorat (nepublicată), dintr-un total de 585 de piese.
3
Bamea 1966; Bamea 1969; Bamea 1975; Bamea 1982; Bamea 1985; Bamea 1990; Bamea 1992; Bamea 1995; Bamea
1996: Bamea 1997a; Bănescu 1938; Culică 1975; Knechtel 1915; Metaxa 1915
4
Sigiliile descoperite în zona lzvoarele-Pârjoaia au fost publicate de către Vasile Culică. Vezi Culică 1975 şi Culică 1976.
5
Bamea 1990, nr. 3
6
Bamea 1975, nr. I; Bamea 1985, nr. 4; Bamea 1990, nr. 4; Bamea 1995, nr. 6; Bamea 1996, nr. 3
7
Bamea 1966, nr. 6; Bamea 1982, nr. 2
8
Knechtel 1915, nr. 28-35, 37--40; Metaxa 1915, nr. la; Bamea 1992, nr. 3, 4 şi 6
1
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Importanţa

acestor sigilii este cu atât mai mare, cu cât ele însoţeau mărfuri ce proveneau de la
apreciabile, ceea ce atestă faptul că provincia dintre Dunăre şi Marea Neagră avea legături
comerciale solide cu oraşele din întregul Imperiu, atât cu provinciile din zona europeană, cât şi cu cele
micro-asiatice. Printre acestea se găseşte şi un sigiliu emis de mănăstirea Sfăntului Euthymios cel
Mare 9, aflată în Palestina, ceea ce poate indica dimensiunea relaţiilor comerciale pentru acea perioadă.
Cele mai multe plumburi comerciale, ale căror emitenţi se cunosc, sunt cele emise de oraşul
Smyrna, 13 astfel de sigilii 10 , ce au însoţit mărfuri din celebrul oraş micro-asiatic, fiind descoperite pe
teritoriul dobrogean 11 , majoritatea la Sucidava-Izvoarele 12 •
Celelalte sigilii aparţin oraşelor: Ephes - trei piese 13 , Pamphylia - o piesă 14 , Chersones - două
15
piese , Pergamon - o piesă 16 , Koloii - trei piese 17, Metropolis - o piesă 18 , Hyperechion - o piesă 19 şi o
piesă de la mănăstirea sfăntului Euthymios cel Mare, mai sus menţionată 20 .
Existenţa unui număr însemnat de sigilii emise de oraşele micro-asiatice dovedeşte relaţii
comerciale active cu această zonă, ce se vor prelungi de-a lungul perioadei proto-bizantine şi
bizantine, Asia Mică rămânând principala zonă de interes comercial a oraşelor vest pontice.
În ceea ce priveşte datarea, sigiliile comerciale descoperite în Dobrogea acoperă o perioadă
întinsă de timp. Cele mai timpurii piese de acest fel sunt datate în secolul al IV -lea şi, deşi puţin
numeroase, sunt de o importanţă deosebită pentru confirmarea datelor cu privire la istoria economică a
provinciei Scythia Minor, începând cu perioada constantiniană.
O excepţie interesantă este reprezentată de un sigiliu comercial descoperit la Tomis
21
(Constanţa) şi datat în secolele II-III p. Chr. Este un sigiliu unicat, fiind singurul provenit din
Dobrogea şi datat în acest interval. Deşi este cunoscut faptul că primele sigilii de plumb apar începând
cu secolul al IV-iea, nu este exclus să fi fost folosite şi înaintea acestei perioade.
Cele mai multe sigilii comerciale se încadrează, însă, în intervalul de timp cuprins între
secolele al IV-iea şi al Vii-lea. Pentru perioada secolelor IX-XII, când teritoriul dintre Dunăre şi
Marea Neagră revine sub stăpânirea Imperiului, nu se cunosc, până în prezent, decât două sigilii
comerciale 22 .
Sigiliile comerciale imperiale erau emise sub stricta supraveghere a curţii imperiale şi
folosite pentru a asigura autenticitatea (deci, şi calitatea) produselor fabricate în atelierele imperiale.
Numărul acestor piese este destul de redus, în principal datorită perioadei scurte în care a fost
întrebuinţat acest tip de plumburi (acestea circulă în perioada cuprinsă între secolul al IV-iea şi
începutul secolului al VII-iea), dar şi caracterului lor aparte. Cu toate acestea, valoarea lor istorică
este la fel de însemnată ca şi a celor comerciale private.
Cele mai multe sigilii comerciale imperiale nu se deosebesc, la prima vedere, de cele
particulare, o diferenţă notabilă fiind reprezentarea portretului împăratului sau legenda ce conţine
numele acestuia. De asemenea, acest tip de plumburi se remarcă prin gradul ridicat de
standardizare 23 .
distanţe

Ascet palestinian ce a trăit în secolul al V-lea (t473), a întemeiat o mare mănăstire care i-a purtat numele şi a fost vestită în
secolele VI-VII. Despre această mănăstire, mai există câteva infonnaţii şi în secolul al XII-iea, dar, după această dată,
mănăstirea cade în ruină. Pentru mai multe informaţii, vezi Vailhe 1909, p. 140.
10
Bamea 1969, nr. 1-3; Culică 1975, nr. 49-56 şi 116; Bamea 1996, nr. 2
11
Trei sigilii ale acestui oraş au fost descoperite pe teritoriul dobrogean, însă nu se cunoaşte locul exact de provenienţă.
12
I O asemenea sigilii au fost descoperite în acest loc.
13
Bamea 1969, nr. 7; Culică 1975, nr. 57; Bamea 1982, nr. 2
14
Bamea 1990, nr. 3
15
Bamea 1966, nr. 6; Bamea 1996, nr. 3
16
Bamea 1985, nr. 4
17
Bamea 1969, nr. 4-6
18
Bamea 1969, nr. 8
19
Bamea 1969, nr. 9
20
Bănescu 1938, nr. 7
21
Metaxa 1915, nr. 1
22
Bamea 1966, nr. 6 şi Bănescu 1938, nr. 7
23
Culică 1975, 231
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Până în prezent, se cunosc 20 de sigilii ce fac parte din această categorie şi care au fost
descoperite în arealul a patru situri arheologice din Dobrogea: Sucidava (Izvoarele) 24 , Noviodunum
(Isaccea) 25 , Durostorum !Dorostolon (Silistra) 26 , Tomis (Constanţa) 27 .
Cel mai timpuriu sigiliu comercial imperial este o piesă emisă de împăratul Licinius 28 •
Plumbul, descoperit întâmplător, îl figurează pe împărat alături de fiul acestuia Licinius al Ii-lea şi se
datează între 1 martie 317, când acesta din urmă a fost proclamat Caesar, şi 18 septembrie 324, data la
care Licinius este învins de Constantin cel Mare la Chrysopolis şi detronat29 .
Printre cele mai timpurii sigilii comerciale imperiale descoperite pe teritoriul Dobrogei, datate
la începutul secolului al IV-iea, se numără şi cele emise de împăratul Constantin cel Mare. Un sigiliu a
fost descoperit la Sucidava (Izvoarele) 30 , un altul provine fie de la Tomis 31 , fie de la Sucidava, iar un al
treilea sigiliu a fost descoperit la Durostorum 32 . Primele două plumburi sunt identice, fiind ştanţate cu
aceeaşi matriţă, ceea ce poate conduce la ipoteza că cel de-al doilea ar fi fost descoperit tot la
Sucidava. Aceste două piese au fost emise imediat după anul 324, când împăratul Constantin cel Mare
îl înfrânge pe Licinius 33 . Cel de-al treilea exemplar este o emisiune mai târzie a împăratului Constantin
cel Mare, cel mai probabil din anul 330, fiind diferit faţă de celelalte două plumburi mai sus
menţionate. Toate aceste trei sigilii emise de Constantin cel Mare au caracter oficial, pe teritoriul
Imperiului Romano-Bizantin 34 fiind descoperite mai multe piese de acest fel, datate în a doua parte a
domniei, când au fost puse bazele noului imperiu şi ale unei noi capitale, iar la Dunărea de Jos s-a
intensificat politica de apărare şi s-a trecut la o politică ofensivă, de recucerire a teritoriilor dunărene.
Limes-ul dunărean devine, o dată cu construcţia noii capitale, cea mai înaintată linie defensivă a
acesteia, iar Scythia Minor va juca un rol important în sistemul de apărare al imperiului. Pe lângă rolul
militar, provincia dunăreană îşi recapătă şi rolul economic (dovedit şi de descoperirile de sigilii
comerciale), mai ales după anul 332, când Constantin cel Mare semnează un tratat de pace şi alianţă
(foedus) cu goţii de la nord de Dunăre, restabilind astfel pacea la frontiera de nord a Imperiului 35 .
Din a doua jumătate a secolului al IV-iea, se păstrează două sigilii asemănătoare, doar unul cu
loc de descoperire cert - Tomis. Primul a fost emis de către împăratul Valentinian I (364-375) 36 , iar
cel de-al doilea de Theodosius I (379-395) 37 • Pe ambele sigilii, împăraţii sunt reprezentaţi alături de fii
acestora, Valentinian fiind figurat alături de Valens şi Gratian, iar Theodosius, alături de Arcadius şi
Honorius. Deşi aflate într-o stare precară de conservare, legendele ce însoţeau imaginile fiind şterse în
totalitate, atribuirea acestor sigilii este certă.
Un alt plumb ce poate fi atribuit cu certitudine unui împărat, datează din secolul al VI-lea şi este
o emisiune a împăratului Iustinian (527-565). De asemenea, este singura piesă de acest tip, cunoscută
până acum, ce provine din descoperirile de la Noviodunum 38 • Alte sigilii asemănătoare, emise de acest
40
împărat, au mai fost descoperite la Tomis 39 şi Durostorum , însă sunt mai degrabă plumburi imperiale
folosite la sigilarea corespondenţei sau la autentificarea actelor, decât sigilii comerciale.
Un alt plumb, descoperit la Sucidava şi atribuit împăratului Iustinian41 , prezintă pe ambele feţe
câte o monogramă cruciformă ce se întregeşte probabil cu numele acestuia. Sigiliul a fost datat de

24
25

Culică 1975. nr. 1-4, 69-74, 103 şi 122

Bamea 1985, nr. 2
Bamea 1982, nr. 1
27
Bamea 1990, nr. I; Knechtel 1915, nr. 26, 36
28
Bamea 1996, nr. 1
29
Bamea, Iliescu 1982, nr. 42, 44
3
Culică 1975, nr. 1
31
Bamea 1985, nr. 1
32
Bamea 1982, nr. 1
33
Bamea 1985, 236-237
34
Rostovţev 1897, 478, nr. 1-3
35
Bamea, Iliescu 1982, 107 şi următoarele
36
Bamea l 997a, nr. 1
37
Bamea 1990, nr. I
38
Bamea 1985, nr. 2
39
Bamea 1984, nr. I; Knechtel 1915, nr. 2 şi 8
40
Bamea 1982, nr. 3
41
Culică 1975, nr. 69
26
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primul editor ca fiind emis la sfârşitul secolului al V-lea, începutul secolului al VI-lea42 , însă atribuirea
sa împăratului Iustinian este certă şi, prin urmare, sigiliul se datează cu siguranţă în secolul al VI-lea.
Din cele 20 de sigilii comerciale imperiale cunoscute şi publicate până în prezent, 12 nu pot fi
atribuite cu certitudine anumitor împăraţi, deoarece elementele de identificare nu s-au păstrat. Dintre
acestea, zece plumburi au fost descoperite la Sucidava43 , iar două provin de la Tomis 44 •
Pentru perioada bizantină, până în momentul de faţă, nu se cunoaşte niciun sigiliu comercial
imperial descoperit pe teritoriul themei Paradunavon (Paristrion), fapt ce întăreşte afirmaţia conform
căreia, în perioada bizantină, sigiliul de plumb era folosit cu precădere la sigilarea corespondenţei şi a
actelor oficiale.
Celor 177 sigilii comerciale prezentate succint în rândurile de mai sus li se adaugă 13
plumburi păstrate în colecţia Muzeului Naţional de Istorie a României (MNIR), descoperite la Tomis
între anii 1925 şi 1930. Acestea au făcut parte din colecţia maior Ştefan Nicolae şi au fost donate
muzeului în anul 1979. Toate cele 13 piese sunt sigilii comerciale (unul fiind sigiliu comercial
45
imperial - nr. cat. 10) şi se adaugă celorlalte sigilii de acest tip descoperite la Tomis până în prezent.
Prin urmare, numărul total al pieselor descoperite pe teritoriul dobrogean ajunge la 190, iar dintre
acestea 33 de sigilii comerciale au fost descoperite la Tomis.
Cele mai multe dintre sigiliile prezentate în catalogul de mai jos sunt într-o stare de conservare
precară, ceea ce face imposibilă descifrarea legendelor şi, deci, atribuirea lor anumitor personaje.
Sigiliile prezentate la nr. cat. 6 şi 7 au pe avers monograma lui Hristos (XP) fiind printre
puţinele descoperiri de acest fel de pe teritoriul Dobrogei. Un sigiliu asemănător a mai fost publicat de
I. Barnea46 şi se află tot în colecţiile MNIR (nr. inv. 131073). Un al patrulea sigiliu cu monograma lui
Hristos este publicat în 1915 de către W. Knechtel, fiind primul plumb de acest fel descoperit pe
teritoriul dobrogean47 . Cele patru sigilii nu sunt identice, fiind deci confecţionate cu matriţe diferite.
Piesa cu numărul de catalog 9 (emisă de oraşul Smyrna) se adaugă celorlalte zece sigilii
49
descoperite la Sucidava 48 şi altor trei descoperite în aşezări dobrogene . În total se cunosc 14
plumburi emise de oraşul Smyrna, descoperite pe teritoriul dobrogean, reprezentând cele mai multe
emisiuni ale unui oraş, descoperite în Dobrogea. Putem considera, deci, acest fapt, ca o dovadă de
necontestat a strânsei legături dintre aşezările din Dobrogea şi oraşul anatolian, în perioada cuprinsă
între secolul al V-lea şi secolul al VI-lea.
Sigiliul comercial imperial (nr. cat. 1O) este o piesă ce se alătură celor patru plumburi emise de
50
către împăraţii Theodosius I, Arcadius şi Honorius descoperite la Sucidava • Este al doilea sigiliu
comercial imperial descoperit până în prezent la Tomis, fiind similar cu cel publicat de Ion Barnea şi
51
păstrat, de asemenea în colecţia MNIR •
Un sigiliu comercial identic cu nr. cat. 12 a fost descoperit la Sucidava-Izvoarele 52 , ambele au
fost imprimate cu acelaşi cleşte. Sigiliul prezintă pe avers un leu cu coamă deasă şi coada lungă,
ridicată în sus, mergând spre dreapta, răgând. Deasupra leului, cu litere greceşti şi latineşti, este
imprimată o legendă circulară, cel mai probabil cu numele emitentului. Elemente zoomorfe se
întâlnesc şi pc sigiliul nr. cat. 3 (într-un cerc perlat se distinge un cal păşind spre dreapta; datorită
deteriorării piesei capul calului nu se mai distinge; piciorul stâng faţă al calului se află ridicat - la trap)
şi pe plumbul de la nr. cat. 8 (într-un cerc perlat imaginea unei păsări, puţin vizibilă; pasărea cu capul
spre dreapta şi coadă stufoasă - cel mai probabil, un păun). Prezenţa elementelor zoomorfe pe sigiliile
bizantine nu este un lucru inedit, fiind întâlnite multe astfel de exemple. Cele mai răspândite animale

42

43
44
45

46
47
48
49

Culică 1975, nr. 69
Culică 1975, nr. 2, 3, 4, 70, 71, 72, 73, 74, 103, 122
Knechtel 1915, nr 26 şi 36

Barnea 1990, nr. I; Metaxa 1915, nr. I a; Knechtel 1915, nr. 26, 28-40; Bamca 1992, nr. 3, 4 şi 6; Barnea l 997b, nr. 4
Barnca 1992, nr. 6
Kncchtcl 1915, nr. 3 7
Culică 1975, nr. 49-56, 116; Bamea 1996, nr. 2
Bamea 1969, nr. l-3
Culică 1975, 246-249 şi 251-253, nr. 70-72 şi I 03
Bamea 1990, nr. I. Deşi autorul prezintă sigiliu ca şi cum acesta s-ar afla la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" din
Bucureşti, el se află în colecţiile MNIR cu nr. inv. 131060.
Culică 1975, nr. 85, Paraschiv 2011, nr. 144 (teză de doctorat)
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reprezentate pe sigilii sunt: şarpele 53 , leul 54 , vulturul 55 sau acvila 56 , calul 57 , iepurele58 sau diferite
59
păsări . Faptul că sigilii identice (în alte cazuri asemănătoare) au fost descoperite în mai multe aşezări
din Dobrogea (cum este cazul de faţă, la Izvoarele şi la Tomis), atestă că mai multe centre urbane
aveau un rol însemnat în comerţul din zona pontică şi că transportul pe apă reprezenta, în acea
perioadă, principalul mod de comerţ în această zonă. Vasele cu produse nu acostau doar la Tomis
pentru ca mai apoi mărfurile să fie transportate pe uscat, ci avansau pe Dunăre până în zona SucidavaIzvoarelelDurostorum. Cel mai probabil, oraşele din interiorul dobrogean erau aprovizionate cu
produse din afara provinciei prin cele mai apropiate porturi, iar transportul către aşezările din
interiorul provinciei se făcea pe uscat.
Piesa de la nr. cat. 13 este un sigiliu comercial emis de un oarecare Ioannes (aversul prezintă o
monogramă bloc cu numele emitentului, însă foarte puţin lizibilă). Nu este singurul sigiliu comercial
emis de persoane private60 , dar este cu siguranţă un sigiliu comercial datorită formei piesei. Sigiliile de
formă conică (cu legendă doar pe o parte a plumbului) sunt folosite exclusiv pentru sigilarea
mărfurilor, fiind caracteristice perioadei cuprinse între secolul al V-lea şi secolul al Vii-lea. Plecând de
la această constatare, se poate afirma cu precizie că şi această piesă este un sigiliu comercial.
Restul pieselor prezentate în catalogul ce însoţeşte acest studiu nu au putut fi atribuite unor
entităţi bine definite, ca urmare, după cum am menţionat anterior, gradului de deteriorare foarte
pronunţat al sigiliilor.

CATALOa6

1

1. Anonim. Tomis (Constanţa).
MNIR. 131051 62 . Sigiliu conic; tocit; rupt la extremitatea de jos a canalului pentru şnur; canalul pentru şnur pe
direcţia N-S; presare; dm = 13,5 mm; de= 11,0 mm; gr = 6,0 mm; g = 3,33 g.
Avers: imagine şi legendă. Ca urmare a deteriorării plumbului, legenda şi figura ce se aflau imprimate pe avers
nu se mai păstrează. Cel mai probabil, aversul prezenta un personaj însoţit de o legendă circulară pe marginea
sigiliului.
Revers: suprafaţa uşor convexă, prin care trece canalul pentru şnur.
Datare: sec. VI. PI. 1/1.a-b
2. Anonim. Tomis (Constanţa).
MNIR. 131054. Sigiliu monetiform; tocit; canalul pentru şnur pe direcţia N-S; presare; dm = 16,0 mm; de = 14,0
mm; gr = 8,5 mm; g = 4,13 g.
Avers: imagine şi legendă. Ca urmare a deteriorării piesei, nu se mai distinge nimic din imaginea de pe avers şi
nici din legenda ce o însoţea.
Revers: suprafaţa uşor convexă, prin care trece canalul pentru şnur.
Datare: sec. VI. PI. 1/2.a-b
3. Anonim. Tomis (Constanţa).
MNIR. 131057. Sigiliu conic; deformat în urma presării plumbului; canalul pentru şnur pe direcţia N-S; presare;
dm =20,0 mm, de= 17,0 mm, gr = 6.0 mm; g = 5.95 g.
A vers: imagine şi legendă. Într-un cerc perlat, se distinge un cal mergând spre dreapta. Ca urmare a deteriorării
piesei, capul calului nu se mai distinge. Piciorul stâng faţă al calului se află ridicat (la trap). Exista probabil şi o

53

54

Culică 1975, nr. 24-26, 36, 110, 114, 130; Bănescu 1938, nr. 5; Knechtel 1915, nr. 35
Culică 1975, nr. 31, 34, 41, 82, 84, 85, 127; Bamea 1969, nr. 19; Bamea I 997b, nr. 8

Bănescu 1938, nr. 1-3; Culică 1975, nr. 31, 32; Bamea 1975, nr. 2; Bamea 1984, nr. 2 şi 3; Knechtel 1915, nr. 23
Bamea 1966, nr. I; Knechtel 1915, nr. 7
57
Metaxa 1915, nr. 6; Culică 1975, nr. 44; Knechtel 1915, nr. 23-25; Bamea 1969, nr. 22
58
Kncchtel 1915, nr. 40.
59
Culică 1975, nr. 33, 112, 119, 127; Bănescu 1938, nr. 5; Knechtel 1915, nr. 34
60
Bamea 1966, nr. 6
61
Catalogul este alcătuit după următoarea structură: emitentul; demnitatea emitentului; locul descoperirii; locaţia actuală;
numărul de inventar; date tehnice; tehnica prelucrării; dimensiunile; limba în care a fost scrisă legenda; descrierea aversului; tip
legendă (unde este cazul); descrierea reversului; tip legendă (unde este cazul); comentarii specifice sigiliului (dacă este cazul);
datarea sigiliului; bibliografie; planşa. În cazul în care nu sunt cunoscute toate datele, s-a făcut precizarea lipsei lor. Descrierea
sigiliilor s-a făcut din perspectiva privitorului. Prescurtările folosite în catalog sunt: dm = diametrul maxim, de = diametrul
câmpului, gr = grosimea şi g =greutatea.
62
Sigiliile au fost ordonate crescător după numărul de inventar pe care îl au acestea în evidenţa MNIR.
55

56
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legendă circulară, din care nu se mai distinge nicio literă.
Revers: Suprafaţa uşor convexă, prin care trece canalul pentru şnur.
Datare: sec. VI. PI. 1/3.a-b
4. Anonim. Tomis (Constanţa).
MNIR. 131058. Sigiliu conic; deformat în urma presării; canalul pentru şnur pe direcţia N-S; deteriorat la
extremităţile canalului pentru şnur; presare; dm =16,5 mm, de= 7,0 mm, gr = 9,0 mm; g = 4,53 g.
Avers: imagine şi legendă. Într-un cerc, descentrat datorită presării plumbului în matrice, se afla o imagine însoţită de
o legendă. Ca urmare a deteriorării plumbului la ruperea de pe produs, nu se mai distinge nici imaginea şi nici legenda
ce îl însoţea.
Revers: suprafaţa uşor convexă, prin care trece canalul pentru şnur.
Datare: sec. VI. PI. 114.a-b
5. Anonim. Tomis (Constanţa).
MNIR. 131066. Sigiliu conic; rupt la extremităţile canalului pentru şnur; canalul pentru şnur pe direcţia NV-SE;
presare; dm = 17 ,5 mm; de = 14,0 mm; gr = 4.5 mm; g = 4.14 g. Greacă.
Avers: legendă. Într-un cerc perlat, o legendă metrică pe două rânduri, din care se mai păstrează două litere pe
primul rând şi o a treia literă pe rândul al doilea. Ca urmare a deteriorării piesei, legenda nu poate fi întregită .
... Hl!.O
Revers: suprafaţa uşor convexă, prin care trece canalul pentru şnur.
Datare: sec. V-VI. PI. 1/5.a-b
6. Anonim. Tomis (Constanţa).
MNIR. 131075. Sigiliu conic; neregulat, canalul pentru şnur pe direcţia NV-SE; presare; dm = 19,0 mm; de=
14,0 mm; gr = 7,5 mm; g = 7,14 g. Greacă.
Avers: Monogramă. În centrul a două cercuri concentrice, monograma lui Hristos (XP).

XP
(ltwovc;) Xp(unoc;)
117<1ovc; Xpunoc;
Iisus Hristos.
prin care trece canalul pentru şnur.

Revers: suprafaţa uşor convexă,
Datare: sec. VI. PI. 116.a-b
7. Anonim. Tomis (Constanţa).
MNIR. 131083. Sigiliu conic; neregulat, canalul pentru şnur pe direcţia NV-SE; presare; dm = 23,0 mm; de = 11,0
mm; gr = 6,3 mm; g = 3,40 g. Greacă.
Avers: Monogramă. În centrul a două cercuri concentrice perlate, monograma lui Hristos (XP).

XP
(l17<1ovc;) Xp(unoc;)
117<1ovc; Xpunoc;
Iisus Hristos.
prin care trece canalul pentru şnur.

Revers: suprafaţa uşor convexă,
Datare: sec. VI. PI. 1117.a-b
8. Anonim. Tomis (Constanţa).
MNIR. l3 I092. Sigiliu conic; canalul pentru şnur pe direcţia N-S; deteriorat la extremitatea de S a canalului
pentru şnur; tocit; presare; dm = 21,0 mm; de= 13,0 mm; gr = 6,0 mm; g = 5,38 g.
Avers: imagine şi legendă. Într-un cerc perlat, imaginea unei păsări, foarte ştearsă, precum şi o legendă
circulară, din care nu se mai păstrează nicio literă. Pasărea cu capul spre dreapta şi coadă stufoasă (păun?).
Revers: suprafaţa uşor convexă, prin care trece canalul pentru şnur.
Datare: sec. V-VI. 11/8.a-b
9. Smyrna. Tomis (Constanţa).
MNIR. 13 l 096. Sigiliu monetiform; câmpul legendei are formă dreptunghiulară, ceea ce a făcut ca mare parte
din legendă să cadă în afara plumbului. Canalul pentru şnur pe direcţia N-S; tocit; presare; dm = 19,0 mm; de =
13,0 mm; gr = 8,5 mm; g = 12,48 g.
Avers: legendă. Legendă pe două rânduri, în chenar de formă aproximativ dreptunghiulară. Mare parte din
legendă nu se mai distinge, din cauza deteriorării piesei la rupere, dar şi a faptului că, probabil, câmpul gravat era
mai mic decât matricea legendei. Metrică pe două rânduri.

•••I PNA
[Iµv)Jpva
Iµvpva.
Revers:

Suprafaţa convexă,

Smyrna.
prin care trece canalul pentru şnur.
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Mai multe sigilii emise de oraşul Smyrna au fost descoperite pe teritoriul dobrogean, la Sucidava (Izvoarele) 63
precum şi în alte localităţi 64 .
Datare: sec. V-VI. 11/9.a-b
10. Theodosius I, Arcadius şi Honorius. Împăraţi. Tomis (Constanţa).
MNIR. 131104. Sigiliu monetiform; rupt; canalul pentru şnur pe direcţia N-S; deteriorat la extremităţile
canalului pentru şnur; presare; dm = 20,0 mm; de = 18,0 mm; gr = 3,0 mm; g = 3,92 g. Anepigraf.
Avers: imagine. Trei busturi din faţă, alăturate, unul mai mare, în mijloc şi două mai mici, în stânga şi în
dreapta, cel din mijloc poartă diademă.
Revers: sub formă boltită, perforat la bază de canalul pentru şnur.
Patru plumburi comerciale asemănătoare, dar nu identice cu cel de faţă, s-au descoperit la Izvoarele, jud.
Constanţa, unde se presupune că a fost cetatea romano-bizantină Sucidava 65 • Un al cincilea sigiliu a fost
descoperit într-o localitate dobrogeană necunoscută (dar poate fi vorba de Tomis) şi se află tot în colecţiile
Muzeului Naţional de Istorie a României (nr. inv. 131060) 66 • Piesa de faţă seamănă foarte bine cu sigiliul
comercial publicat de I. Barnea în 199067 (este posibil ca aceste două piese să fi fost imprimate cu aceeaşi
matrice şi în aceeaşi perioadă), prin urmare atribuirea sigiliului perioadei cuprinse între anii 393 şi 395, când
68
alături de Theodosius I se aflau asociaţi şi fii acestuia Arcadius şi Honorius , este corectă.
Datare: 393-395. 11/10.a-b.
11. Anonim. Tomis (Constanţa).
MNIR. 131105. Sigiliu conic; canalul pentru şnur pe direcţia N-S; deteriorat la extremitatea de S a canalului
pentru şnur; presare; dm = 15,0 mm; de= 13,5 mm; gr = 5,5 mm; g = 3,99 g
Avers: cruce şi legendă. Într-un cerc, în centru, o cruce în relief. În cele patru cadrane pe care le formează
braţele crucii, au existat mai multe litere ce formau o legendă. Din cauza tocirii piesei, această legendă nu se mai
distinge.
Revers: suprafaţa convexă, prin care trece canalul pentru şnur.
Datare: sec. V-VI. 11/11.a-b.
12. Anonim. Tomis (Constanţa).
MNIR. 131106. Sigiliu conic; deteriorat, rupt; rupt în mare partea pe partea dreaptă a aversului; canalul pentru
şnur pe direcţia N-S; presare; dm = 20,0 mm; de= 17,0 mm; gr = 8,5 mm; g = 5,86 g; greacă; greceşti şi latine.
Avers: imagine şi legendă. Leu cu coamă deasă şi coada lungă, ridicată în sus, mergând spre dreapta, răgând.
Deasupra leului, cu litere greceşti şi latineşti, o legendă circulară.
flAV<P.
fla.v<p[v]

Revers: suprafaţa convexă, prin care trece canalul pentru şnur. Un sigiliu identic a mat fost descoperit la
Sucidava 69 .
Datare: sec. V-VI. 11/12.a
13. loannes. Tomis (Constanţa).
MNIR. 131108. Sigiliu conic; rupt la extremităţile canalului pentru şnur; canalul pentru şnur pe direcţia NV-SE;
presare; dm = I 8,0 mm; de= 13,0 mm; gr = 13,0 mm; g = 7 ,88 g; greacă; greceşti.
Avers: monogramă. Într-un cerc se află imprimată o monogramă bloc, ce nu se distinge din cauza deteriorării
plumbului (descentrată spre stânga). Pare a fi litera N, de care sunt legate alte litere ce nu se mai disting:
• • •N • • •

[1wa]v[vov]
1wavvov
Al lui Joannes
Revers: Suprafaţa convexă, prin care trece canalul pentru şnur.
Monograma de pe avers este asemănătoare cu cea de pe două sigilii descoperite, unul la Noviodunum 10 , iar cel de
al doilea la Tomis 71 şi datate în secolul al VI-lea.
Datare: sec. VI. 11/13.a-b

63

64
65
66
67
68
69

70
71

Culică 1975, nr. 49-56, 116; Bamea 1996, nr. 2
Bamea 1969, nr. 1-3
Culică 1975, p. 246-249 şi 251-253, nr. 70-72 şi 103
Bamea 1990, nr. 1
Bamea 1990, nr. 1
Iliescu 1965, 276
Culică 1975, nr. 85; Paraschiv 2011, nr. 144
Bamea 1995, nr. 8 (revers)
Bamea 1984, nr. 8 (avers)
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CAHLE PENTRU CORONAMENTUL SOBELOR MEDIEVALE
DIN ŢARA ROMÂNEASCĂ (SECOLELE XIV-XVII)

MARIA-VENERA RĂDULESCU

TILES FOR MEDIEVAL STOVE CANOPY IN WALLACHIA
(14rn-17rn CENTURIES)

Considering the excavation technique and the shapes, the stove canopy în Wallachia can be categorized as follows:
disc tiles, convex tiles, tiles with simple fixing /rame (spangle), fretwork tiles with niche type fixing frame, plate tiles. The
pieces have constructive particularities, pertaining to the functionality for which they were made. The decorative repertory of
the tiles comprises different motifs: architectural, stylized-anthropomorphic figures, geometric, floral omaments, etc.
KEYWORDS:

disc tiles, convex tiles, tiles with fretwork pattems, panel tiles
cahle-disc, cahle-convexe, cahle-traforate, cahle-placă

CUVINTE CHEIE:

Soba de cahle, ca instalaţie de încălzit specifică regiunilor central şi est europene, cunoaşte în
Evul Mediu o evoluţie continuă a structurii sale arhitecturale şi a valorii artistice a teracotelor ce o
împodobesc. Veridice documente istorice, cahlele abordează un repertoriu ornamental divers, de la
reprezentări de oşteni înarmaţi, în echipamentul militar al epocii, la scene de turnir, teme religioase,
portrete - uneori de suverani -, motive heraldice, florale, arhitecturale, geometrice, animaliere ş.a.
Concepută ca o volumetrie ce transferă în spaţiul interior elemente ale construcţiilor laice sau
ecleziastice, miniaturizate şi sintetizate, soba, prin structură şi elemente decorative, poartă amprenta
caracteristicilor arhitecturii epocii. Cele mai relevante sunt cahlele de coronament, ele imprimând
sobei o trimitere fie la catedrale, fie la turnuri şi curtine de cetăţi, cu ambrazuri. Din punct de vedere al
tehnicii de execuţie şi al formelor, cahlele de coronament din Ţara Românească pot fi grupate în:
cahle-disc, cahle-convexe, cahle-traforate cu corp de fixare simplu (lamelă), cahle-traforate cu corp de
fixare de tip nişă, cahle-placă. Piesele prezintă particularităţi constructive raportate la funcţionalitatea
pentru care au fost create. Funcţia acestor cahle este doar decorativă. Ornamentica poartă amprenta
stilistică a epocii.

I. CAHLE-DISC, PENTRU CORONAMENT

Sub influenţa sud-dunăreană, cu o largă răspândire la monumentele bizantine din Bulgaria şi
Serbia, decorul în forma unor discuri cu picior (ciupercuţe) sau flori cruciforme, din ceramică
smălţuită, a fost iniţial folosit, încă din secolul al XIII-iea şi, apoi, în următoarele două secole, la
ornamentarea pereţilor exteriori ai unor locaşe de cult ortodoxe din Muntenia şi Moldova. Ne referim
la cele două biserici de la Turnu Severin (jud. Mehedinţi), la biserica mănăstirii Vodiţa 1 (corn.
Vârciorova, jud. Mehedinţi), la biserica I de la Argeş 2 (Curtea de Argeş, jud. Argeş), la paraclisul
3
Curţii Domneşti din Târgovişte (jud. Dâmboviţa), monumente acum în ruină, şi la bisericile, în
4
funcţiune până astăzi, de la Cozia (jud. Vâlcea), Cotmeana5 (jud. Argeş), biserica Sfănta Vineri din

Slătineanu 1958, 68
Constantinescu 1984, 141, fig. 68
3
Moisescu 1979, 118
4
Scurtă istorie 1957, 50; Theodorescu 1976, fig. 219, 225
5
Scurtă istorie 1957, 51, fig. 45; Theodorescu 1976, fig. 214-217
1

2
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incinta Curţii Donmeşti din Târgovişte 6 , iar în Moldova, la biserica Sfănta Treime din Siret (jud.
Suceava) sau la ctitoriile lui Ştefan cel Mare 7.
Pe teritoriului de la sud de Munţii Carpaţi, discul ceramic, smălţuit sau nesmălţuit, primind
ornamente concentrice, va fi utilizat şi la decorarea instalaţiilor de încălzit 8 . Cele mai timpurii cahledisc, databile în a doua jumătate a secolului al XIV-iea (circa 1370), au fost descoperite în timpul
cercetărilor arheologice de la Curtea de Argeş, piese destinate a decora sobele din reşedinţa
voievodală9 , dar şi pe cele din locuinţele orăşeneşti 10 . Cahlele-disc puteau fi folosite în arhitectura
sobei, atât la decorarea camerei de ardere sau a celei de încălzire, alternând cu alte tipuri de piese, cât
şi la decorarea coronamentului. La Târgovişte, cercetarea arheologică a unei locuinţe medievale (L 1
B), care a funcţionat la sfărşitul secolului al XIV-iea (1380-1390), a scos la lumină componentele unei
instalaţii de gătit-încălzit, o sobă ce se înscrie prin concept sobelor romanico-gotice" (PI. 111). Unele
dintre cele 15 exemplare de cahle-disc descoperite erau folosite la decorarea coronamentului. În
funcţie de decor şi dimensiuni (diam. între 13-15,5 cm), piesele înscriu patru variante; toate prezintă
un buton central lăţit şi albiat, smălţuit, culoare verde-oliv, iar câteva au ca ornament cercuri
concentrice în relief. Cahlele-disc care decorau partea superioară a sobei aveau modelat, din lut, un
vârf terminal, un element ornamental, triunghiular, în forma unei „picături 12 " (PI. 112). Meşterul
târgoviştean ajunge la această soluţie preluând unele ornamente caracteristice sobei gotice central
europene, pe care le descompune şi apoi le recompune cu mijloace proprii, în încercarea de a realiza
efecte plastice asemănătoare 13 • Tot la Târgovişte, cercetarea arheologică din anul 1984 14 , a locuinţei B
2, databilă la începutul secolului al XV-iea, a scos la lumină, printre alte teracote ce alcătuiseră
instalaţia de încălzit, un fragment ceramic, în formă de bulb (h: 6,5 cm), parţial smălţuit, culoare
verde, parte componentă a unei cahle-disc de coronament (PI. 115). Astfel de teracote erau folosite în
secolul al XV-iea şi la decorarea coronamentului sobelor de la Târgşor (Târgşoru Vechi, jud.
Prahova), oraş medieval cu o prosperă viaţă economică. Pe circumferinţă, în partea superioară a
discurilor, era redată o proeminenţă decorativă, uneori sferică, alteori conică (PI. 113-4; VII/2). Piesele
nu sunt smălţuite.

II. CAHLE-CONVEXE, PENTRU CORONAMENT

În decorarea coronamentului sobelor, un loc special îl ocupă cahlele-convexe. Corpul acestor
piese este cilindric, cu partea superioară în forma unui bulb. În secolul al XIV-iea, în Europa centrală,
cahlele-convexe erau utilizate în mod frecvent la construirea unor sobe 15 . S-au sugerat diferite soluţii
de reconstituire grafică a formei iniţiale a instalaţiilor de încălzit ce foloseau asemenea teracote 16 •
În Ţara Românească cunoaştem două exemplare din această tipologie: unul descoperit la
Mânăstirea Snagov (jud. Ilfov), iar celălalt la Târgovişte. Piesa de la Snagov, a fost prezentată de
autorul descoperirii drept „un obiect de lut" ce făcea parte din lotul de cahle descoperit în aproprierea
zidurilor altarului 17 • Necunoscându-i-se utilizarea, desenul este publicat răsturnat 18 • Cahla, de formă
tubulară (h: 18 cm), are plasat în vârful bulbului un mic ornament, înalt de 2 cm, în forma unui „boboc
de floare" (PI. 11/1). Încadrată cronologic la sfărşitul secolului al XIV-iea sau în primele decenii ale
6

Moisescu 1979, 124-125, fig. 179
Nicolescu 1961, 373-394; Nicolescu 1964, 259-362
8
În Moldova şi Transilvania nu sunt semnalate cahle-disc. Pentru teritoriul Ungariei, vezi Kălmăn 1938, 92, fig. 424, 431.
9
Constantinescu 1984, 138, fig. 65/1
IO Bătrâna, Bătrâna 1981, 166, fig. 14/3
11
Constantinescu, Ionescu 1980, p. 62-72, fig. 6
12
Constantinescu, Ionescu 1980, fig. 9
13
Constantinescu, Ionescu 1980, 66, fig. 9/1, fig. 11
14
Diaconescu 1997, fig. 3/2
15
6uprnrneettb 1970, fig. 85, 86; Richterovă 1982, fig. I, 2
16
Hosso 1982, 499-508, fig. 5 (pentru descoperirile de la Liptovska Mara, Cehia); Boldizsăr 1988, fig. 19 (pentru piesele de
la Buda, Ungaria)
17
Rosetti 1935, 20
18
Rosetti 1935, fig. 35
7
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piesa ornamenta, probabil, o sobă instalată în prima biserică de la Snagov. La
Târgovişte, o cahlă de coronament convexă a fost descoperită în ruinele unei locuinţe medievale (L
31) distruse de un incendiu, la sfârşitul secolului al XIV-lea 19 • Piesa are corpul tubular (h: 19 cm),
evazat în partea inferioară, unde rămâne deschis. Partea superioară are forma unui bulb, ornamentat
central cu un buton plat acoperit cu smalţ, culoare verde. Interiorul corpului cilindric, ca şi marginile
părţii inferioare, păstrează fragmente din lutul ce a servit la fixarea piesei la sobă (PI. 1112; Vll/1).
Cahlele-convexe pentru coronament îşi găsesc analogii, atât în piesele transilvănene, cât şi în
cele moldoveneşti. Din Transilvania, menţionăm o cahlă descoperită la Arad 20 şi o alta la Bodrog21
(jud. Arad). În Moldova, cahle-convexe pentru coronament au fost folosite în secolele XIV-XV la
sobele de la Baia22 (jud. Suceava), Bacău 23 (jud. Bacău), Suceava24 , Roman 25 (jud. Neamţ), Mânăstirea
Pătrăuţi 26 ,Todireşti 27 (jud. Suceava) ş.a. Acestea înscriu forme, dimensiuni şi decoruri variate.
Asemănătoare pieselor descoperite în Valahia sunt cahlele-convexe descoperite la Bacău. În privinţa
locului ce-l ocupau cahlele de aceste tipuri în algoritmul sobelor moldoveneşti, se presupune că la Baia
ele erau utilizate, atât pentru decorarea coronamentului, cât şi a registrelor de pe feţele sobei2 8 .
secolului

următor,

III. CAHLE-TRAFORATE, PENTRU CORONAMENT

Acest tip de piese necesită o confecţionare mai elaborată. După imprimarea decorului în tipar,
anumite zone ale ornamentului sunt decupate, operaţiune realizată cu instrumente speciale de lemn
(spatule). Cahlele-traforate destinate coronamentului pot prezenta, ca sistem de montare la sobă, fie o
lamelă simplă, amplasată pe latura lor inferioară, fie un corp lucrat la roata olarului şi ataşat pe revers
(nişă). Corpul de fixare se adaptează la forma şi dimensiunile cahlei traforate, având de obicei aspectul
unui sfert de cilindru, mai rar a unui semicilindru. Lateralele corpului de fixare sunt obturate cu
plăcuţe de lut în forma unor segmente de cerc.
III.A. CAHLE TRAFORATE CU SISTEM DE FIXARE SIMPLU (LAMELĂ)
Latura inferioară a acestor teracote, lamela, se montează, cu lut, pe muchia superioară a sobei.
Decorul poate fi inspirat din arhitectură, motive antropomorfe stilizate, geometrice, vegetale ş.a.
III.A.a. DECOR INSPIRAT DIN ARHITECTURĂ
Acest ornament este cel mai frecvent.
În Bucureşti, în zona Mănăstirii Radu Vodă, au fost descoperite fragmente de cahle de formă
rectangulară, traforate, smălţuite, culoare verde, având ca decor arcade şi triunghiuri, încadrate de
chenare din butoni şi nervuri în zig-zag 29 • Piesele sunt databile în prima jumătate a secolului al XVIiea. La Măicăneşti-Străuleşti, fost sat medieval, sunt descoperite fragmentele unor cahle de formă
trapezoidală (19 X 14,5 X 11,5 cm), cu decor traforat, piese databile în secolele xv-xvI3°. Registrul
superior, plin, este decorat cu nervuri ce formează triunghiuri, iar în registrul inferior sunt redate două
arcade, dintre care una traforată, sugerând o fereastră (PI. 111/3).

19

Ionescu 1983, 70, fig. 8/a
Marcu-Istrate 2004, 179, pi. 8 8/3
21
Marcu-Istrate 2004, pi. 12 NI
22
Neamţu, Neamţu, Cheptea 1980, 134-137, fig. 107/2-9; 114/11-13; 116/8-11; 117/10-11; Neamţu, Neamţu, Cheptea
1984, 237, 239, fig. 10611-6; Batariuc 1997, 129, fig. 311, 5, fig. 411-5
23
Batariuc 1997, 129, fig. 3/2, 3
24
Batariuc 1997, 128, fig. 3/6, 7, fig. 4/6
25
Batariuc 1997, 129
26
Batariuc 1997, 129
27
Batariuc 1997, fig. 3/4
28
Neamţu, Neamţu, Cheptea 1984, 237, 239, fig. 10611-6
29
Ionaşcu, Zirra, Berciu 1954, 154, fig. 9; Bucureştii de odinioară 1959, 178, pi. LVIII/3. Piesa o cunoaştem doar din
reproducerea fotografică.
30
Panait 1968, 73, fig. 13/8
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La Oraşul de Floci (Giurgeni, jud. Ialomiţa) a fost descoperită o cahlă traforată (15,7 x 14 cm,
g. placă: 1,2 cm) nesmălţuită, decorată în partea stângă a registrului superior cu un merlon în trepte. În
registrul inferior, traforul este format dintr-o cruce circumscrisă şi două ferestre suprapuse 31 (PI. 11/4;
Vll/4). În aceeaşi localitate au fost descoperite şi alte fragmente cu acest decor, dar merlonul este
plasat în partea dreaptă (PI. 11/3). La montarea pieselor se urmărea, probabil, întâlnirea, în colţurile
sobei, a merloanelor de la cele două variante ornamentale, pentru a crea imaginea unui turn de cetate.
Alăturarea, ca elemente de decor, a merlonului, simbol al apărării, cu crucea circumscrisă, simbolul
credinţei creştine, dă compoziţiei de pe această teracotă o expresie artistică ingenioasă, o sinteză
asupra mentalităţii, crezului şi aspiraţiilor unei populaţii ortodoxe ce vieţuia în vecinătatea şi sub
pericolul Islamului. Piesele pot fi încadrate cronologic între sfărşitul secolului al XV-iea şi primele
decenii ale secolului al XVI-iea.
De la Vadul Anei (jud. Ilfov) provin câteva fragmente de cahle de coronament (h: 10,5 cm)
ornate pe latura superioară cu trapeze traforate, amintind ornamentul cu merloane; registrul inferior,
plin, este decorat cu nervuri diagonale, dispuse în spic (PI. 11/6; Vll/5). Piesele, smălţuite în verde, au
32
înfrumuseţat soba unei locuinţe înstărite, din mediul rural, în secolul al XVI-lea .
La Câmpulung Muscel a fost descoperit un fragment de cahlă (7,5 x 7 cm, g. placă: 0,8 cm)
nesmălţuit, cu registrul superior traforat în forma unor trapeze sau triunghiuri (?); registrul inferior,
plin, este decorat în relief, cu motivul „mure", mici triunghiuri şi o torsadă 33 . Piesa este databilă în
secolul al XVI-iea (PI. 11/5).
Fragmente de cahle de coronament traforate, decorate pe latura superioară cu merloane, au fost
descoperite şi la Mânăstirea Tutana34 . Pe unul dintre fragmente (8 x 10 cm), nesmălţuit, sunt redate
două merloane ornate, într-un relief plat, cu fleuroni (PI. VllI/l), iar pe alte fragmente (5 x 15 cm; 5 x
13 cm), smălţuite, culoare verde, decorul laturii superioare este compus din merloane, în „coadă de
rândunică" şi fleuroni stilizaţi (PI. Vll/7-8). Piesele se datează în secolul al XVI-iea. Prin formă şi
decor, teracotele traforate formează un coronament cu aspect dantelat.
Pentru analogii tipologice ale formei constructive şi ale decorului, menţionăm cahlele
descoperite la Racoşul de Jos, jud. Braşov, databile în prima jumătate a secolului al XVI-lea 35 • Latura
superioară a acestora redă o suită de crenele şi merloane, iar traforul, din registrul secund, este format
din triunghiuri, încadrate de torsade.

IIl.A.b. DECOR ANTROPOMORF STILIZAT
Piesele cu acest ornament au partea superioară decupată în forma unor personaje, foarte mult
stilizate, care schiţează o scenă de dans, ţinându-se de mâini (horă). Menţionăm piesele descoperite în
ruinele locuinţelor de târgoveţi, de la Oraşul de Floci, şi piesa descoperită la Curtea Domnească de la
Târgovişte. La Oraşul de Floci, cahla ( 13,2 x 18 cm), nesmălţuită, are în registrul inferior un decor
geometric format din nervuri ce se întretaie, formând romburi 36 (PI. 11111; VIl/3). Piesa descoperită la
Curtea Domnească din Târgovişte (14 x 22 cm), glazurată verde-oliv, este ornată în registrul inferior
cu o suită de pastile, cu mici protuberanţe 37 (PI. 11112). Glazura, prezentă la teracotele târgoviştene, ne
indică comanditari pretenţioşi, cu posibilităţi financiare mai mari.
111.A.c. DECOR GEOMETRIC/vEGETAL STILIZAT
Cahlele traforate pentru coronament au, uneori, latura superioară decorată cu motive
geometrice sau vegetale. În Bucureşti, pe str. Covaci, cercetarea ruinelor unei locuinţe medievale din
secolul al XVI-iea a scos la lumină un interesant lot de cahle 38 • O piesă de coronament, fragmentară
Muzeul Naţional de istorie a României (în continuare MNIR- nr. inv. 163 788); V. Rădulescu, în: Chiţescu el a/ii 1981,
135, fig. 9/2; Rădulescu 2010, 151-163, fig. 2 b.
32
Rădulescu 2010, 154, fig. 6/b. Fragmentele recuperate formează o friză lungă de 37 cm.
33
Muzeul Municipiului Câmpulung Muscel (nr. inv. 1543).
34
Muzeul Judeţean Argeş, Piteşti (nr. inv. F. 2175; F. 2242-2244); Cristocea 200 I, 113-121, fig. la p. 119
35
Marcu-Istrate 2004, 258, pi. 120
36
MNIR (nr. inv. 124 049); Chi\escu el a/ii 1979, 222, fig. 19/ I; Păunescu el a/ii 2007-2008, pi. 10/7
37
Petrică 20 I O, 77, fig. 3
38
Muzeul Municipiului Bucureşti (=MMB); mulţumim arheologului Mircea Negru, coordonatorul cercetării, pentru
pcnnisiunea de a publica piesele.
31
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(8,2 x 12 cm), smălţuită, culoare verde, are latura superioară modelată cu o suită de mici piramide. În
registrul inferior, traforul formează romburi, iar la întâlnirea dintre unghiuri este redată o pastilă motiv
„mură " (PI. Vlll/2). Tot în Bucureşti, pe str. Lipscani, în zona fostului Han Zlătari, în timpul
cercetărilor arheologice din anul 2007, au fost descoperite mai multe teracote ce alcătuiseră, în secolul
al XVI-iea, o instalaţie de încălzit3 9 . Unele fragmente (13,5 x 22 cm; 11 x 8 cm; 11,6 x 7,2 cm),
nesmălţuite, aparţin tipului cahlelor pentru coronament, traforate, cu latura superioară în formă de flori
şi boboci stilizaţi. Traforul geometric din registrul inferior este compus din romburi şi triunghiuri (PI.

11114; Vll/6).
La Curtea Domnească din Târgovişte a fost descoperit un fragment de teracotă (10 x 7 cm),
smălţuit, culoare verde crud, care are forma unei frunze cu marginile crestate. Peţiolul bifurcat creează
un trafor. Piesa se datează la sfârşitul secolului al XVI-iea şi decora, probabil, una dintre sobele
40
palatului lui Petru Cercel (PI. 111/6).
III.Ad. DECOR „FLEURON"
Un alt decor folosit la cahlele traforate de coronament este fleuronul. Ornamentul a fost
inspirat de arhitectura gotică. În secolul al XVI-lea, în spaţiul central european, este realizată soba de
la Cracovia, din Castelul Wawel, datând dintre anii 1505-151841 , sau cea din anul 1570, cu cahle
smălţuite policrom, confecţionate probabil pe malul Rinului, împodobind apoi, la Viena, Castelul
Mariei Tereza 42 , instalaţii de încălzit care au coronamentul ornat cu fleuroni stilizaţi.
Pe teritoriul Munteniei, motivul decorativ, mai mult sau mai puţin stilizat, uneori interpretat,
este semnalat în secolele XVI-XVII la sobele din Târgovişte, Bucureşti şi Oraşul de Floci. Unele
piese, riguros finisate, sunt decupate cu grijă, iar altele, neglijent decupate, pierd traforul, păstrându-se
doar conturul din partea superioară a piesei (cahle-placă).
De la Târgovişte, din Palatul Domnesc, epoca Petru Cercel, provine un fragment (15,5 x 12
cm) executat îngrijit, smălţuit, culoare galbenă43 (PI. 11117; Vllll4), şi un altul (9,5 x 7 cm) smălţuit,
culoare verde 44 (PI. 111/5). Piese nesmălţuite, cu acest decor, erau folosite şi la sobele orăşenilor din
Târgovişte (PI. 11118). În Bucureşti, cercetările arheologice efectuate în anul 1953, în sectorul Curtea
45
Veche şi în zona Mânăstirii Mihai Vodă, au sesizat fragmente de cahle „cu ornamente inspirate de
arta gotică'"' 6 . Fragmentele sunt piese de coronament, traforate, decorate cu fleuroni, datarea lor
încadrându-se între sfârşitul secolului al XVI-iea şi primele decenii ale secolului următor. Cercetările
din anul 2010, de pe str. Lipscani, nr. 32-34, au recuperat, printre alte tipuri de teracote, databile la
sfârşitul secolului al XVI-iea, şi piese de coronament (h: 16 cm), smălţuite, culoare verde, decorate cu
47
fleuroni stilizaţi (PI. 111/9). Decorul, ca şi dimensiunile (h: 16 cm), aceleaşi la cahlele de la Bucureşti
şi la cele de la Târgovişte, evidenţiază existenţa la sfârşitul secolului al XVI-iea şi la începutul celui
următor a unei mode în ornamentarea instalaţiilor de încălzit, modă pătrunsă în ~ocietatea urbană
românească sub influenţa culturii central europene.
Piese cu acest model se întâlnesc şi în Transilvania, la Cluj 48 .

IIl.B. CAHLE-TRAFORATE CU CORP DE FIXARE DE TIP NIŞĂ (UN SFERT DE CILINDRU)
Acest tip de cahle traforate primesc un corp de fixare (nişă) de forma unui sfert de cilindru,
prin secţionarea, pe înălţime, a unui vas cilindric, lucrat la roata olarului. Corpul de fixare se
ataşează pe revers, direct de placa traforată, doar în partea superioară a acesteia, sub ornamentul
obţinut

MMB; mulţumim arheologului Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, coordonatorul cercetării, pentru permisiunea de a publica
piesele.
4
Colecţia arhitect C. Ionescu, Târgovişte (nr. inv. 01088)
41
Franz 1969, fig. 19
42
Franz 1969, ii. 260
43
Slătineanu 1938, PI. IX/d (imagine publicată răsturnat) - Colecţia Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan", Bucureşti
44
Colecţia arhitect C. Ionescu, Târgovişte (nr. inv. 0754)
45
Lăzărescu-Ionescu el a/ii 1954, 216, fig. 24/7
46
Cantacuzino 1959, 104, pi. LXXXIX/2-6 (5, 6 - imagini publicate răsturnat)
47
MMB; Rădulescu 2011, 117, 122, fig. 1/2, 2/3
48
Marcu-Istrate 2004, pi. 37/ 80
39
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supraînălţat al plăcii, pe care îl lasă liber. În partea inferioară, şi pe laterale, între cahla traforată şi
corpul de fixare (nişă), spaţiul este obturat de plăcuţe ceramice în forma unor segmente de cerc.
În ţările central europene, încă din secolul al XIV-iea, este folosit un procedeu asemănător la
confecţionarea nişelor semiconice, ataşate cahlelor traforate pentru coronament. Nişa se obţine prin
secţionarea, pe înălţime, a unui vas de formă conică lucrat la roata olarului. Placa traforată, cu aspect
dantelat, executată în tipar şi apoi decupată, înscrie ornamente geometrice, vegetal-stilizate, figurative
sau inspirate din arhitectură, iar uneori chiar mici figurine lucrate separat49 . Cahlele cu nişă semiconică
sunt folosite doar pentru decorarea coronamentului sobelor, pe când cahlele traforate cu nişă
50
semicilindrică pot fi amplasate în registrul volumetric al camerei de încălzire . La sobele din palatul
51
52
regal de la Vişegrad (Ungaria), datate 1372-1383 , la Basel (Elveţia) sau la soba de la Tannenberg
in Hessen (Germania), distrusă la 139953 , iar în secolul al XV-iea la Hamburg54 (Germania), piesele se
încadrează mai multor subtipuri, în funcţie de decor. O astfel de sobă construită la 1473 a existat la
Erfurt55 . Meşterii de cahle din Muntenia interpretează teracotele sobelor central europene şi creează un
subtip, propriu pieselor descoperite în spaţiul geografic românesc. Săpăturile arheologice efectuate pe
teritoriul Munteniei şi Olteniei au scos la lumină fragmente, dar şi piese întregi sau întregibile, de
cahle traforate pentru coronament, cu corp de fixare de tip nişă56 •

111.B.a. DECOR INSPIRAT DIN ARHITECTURĂ
Cahlele-traforate pentru coronament, din această categorie tipologică, cu decor inspirat din
arhitectură, au fost descoperite la Mânăstirea Buda (jud. Buzău), la Mânăstirea Cătălui-Căscioarele
(jud. Giurgiu), la Târgşoru Vechi şi la Oraşul de Floci. Menţionăm că, pentru o parte dintre aceste
teracote, corpul de fixare este doar dedus logic, întrucât nu se mai păstrează decât amprenta sa, pe
revers. Piesele se încadrează cronologic în secolele XV-XVI.
Motivele decorative inspirate din arhitectura gotică vor fi uneori împrumutate ca atare.
Ornamentul unor astfel de cahle este format din arcuri de cerc ce se întretaie formând arcade în arc
frânt (profilaturi gotice). Câteva fragmente (h: 11 cm) nesmălţuite au fost descoperite la Mânăstirea
57
58
Cătălui-Căscioarele (PI. IV/3) şi la Târgovişte (11 x 14 cm), loc nedeterminat (PI. IV /4). Corpul
de fixare nu se păstrează, dar bănuim că el ar fi putut avea forma unui sfert de cilindru. Piesele sunt
databile în secolul al XVI-iea.
În alte cazuri, în ornament se va impune stilul local. Rozasa gotică59 se transformă în morişcă
circumscrisă, redată ajour, iar ferestrele monumentelor gotice se transformă în ferestre cu arcul în plin
cintru. Piesele de la Mânăstirea Cătălui-Căscioarele 60 (18 x 18 cm) şi Târgşoru Vechi 61 , nesmălţuite,
au ca decor, în registrul superior, triunghiuri retezate, străbătute de nervuri oblice, motiv decorativ ce
sugerează merloane de cetăţi, iar în registrul inferior, o morişcă, redată ajour, încadrată de câte o turlă
de biserică, surmontată de cruce. Corpul de montare (nişa) este ataşat, pe revers, sub merloane, iar
acestea sunt scoase din planul vertical şi uşor înclinate spre exterior (PI. IV /5--6; VIII /3). O analogie
pentru decorul şi forma constructivă a acestor teracote este întâlnită la fragmente descoperite la
62
Mânăstirea Buda .

49

Franz 1969, 31-37, fig. 13, ii. 42-53, 55-58, 60--65, 98, I 00, I 03

°Franz 1969
51
5

Franz 1969, ii. 42
Franz 1969, ii. 46
53
Franz 1969, ii. 43
54
Franz 1969, 47
55
Franz 1969, ii. 102. Reconstruită, soba se păstrează la Dresda, M11se11mfiir Kunsthandwerk.
56
Folosim acest termen, intrat în literatura de specialitate europeană; în bibliografia românească noţiunea „cahlă-nişă" se
referă la piesele concave, semicilindrice.
57
Cantacuzino, Trohani 1979, 303, fig. 27/5
58
Colecţia arh. C. Ionescu, Târgovişte (nr. inv. 0567)
59
Franz 1969, ii. 48-51
6
Cantacuzino, Trohani 1979, fig. 27 /4; Trohani, Damian, Sârbu 1995, fig. 1211, 15/1; Rădulescu 2011, fig. 7 a
61
Rădulescu 2011, fig. 7 b, c
62
Muzeul Naţional de Artă al României (nr. inv. 1666); cercetări arheologice V. Drăghiceanu în anul 1931; Rădulescu 2010,
fig. 7/d
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Ill.B.b. DECOR GEOMETRIC/ LINEAR
63
De la Mânăstirea Cârnu provine o piesă nesmălţuită (10,5 x 16 cm), a cărei placă ajurată este
formată din benzi canelate care se arcuiesc şi se întretaie formând triunghiuri, atât în registrul superior
cât şi în cel inferior. Un brâu ornat cu mici pătrăţele împarte decorul în două registre (PI. IV/2). Piesa
se încadrează cronologic în secolul al XVI-iea.

IIl.C. CAHLE-TRAFORATE CU CORP DE FIXARE DE TIP NIŞĂ (SEMICILINDRU)
Corpul de fixare se obţine prin secţionarea, pe înălţime, a unui cilindru lucrat la roata olarului.
acestuia pe reversul plăcii traforate se face pe ambele laturi lungi ale plăcii, urmând ca părţile
laterale să fie obturate de plăcuţe de lut semicirculare. De obicei, asemenea piese sunt montate în
registrul volumetric al camerei de încălzire. La piesele traforate pentru coronament, corpul de fixare
(nişa) se ataşează sub decorul supraînălţat (butoni, torsadă, merloane ş.a.).
Ataşarea

IIl.C.a. DECOR GEOMETRIC/LINEAR
O piesă de coronament traforată (20 x 15 cm), smălţuită, culoare verde, deosebită prin decor, a
64
fost descoperită la Schitul Ostrov (Călimăneşti, jud. Vâlcea ). Latura superioară este ornată cu o suită
de trei butoni conici (h: 5 cm). Traforul formează volute, dispuse simetric faţă de axa longitudinală.
Deşi corpul de fixare nu se mai păstrează, amprentele lăsate pe revers definesc forma semicilindrică a
acestuia (PI. VIll/5.a.-b.). Piesa poate fi încadrată cronologic la începutul secolului al XVI-iea.
Aceeaşi formă a corpului de montare o întâlnim şi la un exemplar ( 17 ,5 x 21 cm) smălţuit, culoare
verde-oliv, descoperit la Târgovişte (pasajul Chindia), în timpul unor săpături arheologice de salvare
65
efectuate în anul 1989 . Traforul redă triunghiuri, iar latura superioară a piesei este formată de un brâu
în torsadă (PI. IV/1). Piesa se încadrează cronologic în secolul al XVI-iea.

IV.

CAHLE-PLACĂ, PENTRU CORONAMENT

Cahlele-placă sunt folosite, atât pentru decorarea coronamentului, cât şi a registrelor
volumetrice corespunzând camerei de ardere, camerei de încălzire sau soclului sobelor. Cahlele-placă
pentru coronament sunt modelate în tipare speciale, de obicei de lemn, mai rar din ceramică,
obţinându-se ornamentul în relief. Ele pot avea diverse forme: dreptunghiulare, cu latura superioară
festonată în forma unui zid de cetate, triunghiulare, fleuroni etc. Decorul este uneori finisat cu ajutorul
unei spatule. Se cunosc exemplare nesmălţuite, acoperite cu şlem de culoare cărămizie, micasate,
smălţuite într-o singură culoare sau, mai rar, policrome.

IV.A. CAHLE-PLACĂ CU SISTEM DE FIXARE SIMPLU (LAMELĂ)
Pentru montarea la sobă, acest tip de teracote sunt prevăzute pe latura

inferioară

cu o

lamelă

simplă.

IV .A.a. CAHLE-PLACĂ RECT ANGULARE, CU DECOR ÎN FORMA UNUI ZID DE CETATE
Latura superioară a acestor piese este fasonată în formă de merloane şi crenele.
Frecvente în secolele XV-XVI, ele sunt puse în legătură cu existenţa sobelor gotice târzii, al
căror decor este inspirat de arhitectura militară defensivă a epocii. Pc plan european, asemenea piese
66
67
68
sunt cunoscute în Cehia , Tirol şi Germania . Pe teritoriul românesc, soba monumentală din epoca
ştefaniană descoperită la Suceava, în ruinele Casei Domniei, avea coronamentul decorat cu turnuleţe şi

63

64
65

66

67
68

Marcu, Lupu 1994, 234, fig. 15 a-d
Muzeul Judeţean Vâlcea (nr. inv. 82F)
Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească „Târgovişte"; informaţii T. Muscă căruia îi mulţumim şi pe această cale.
Franz 1969, ii. 89, 90; Richtcrovă 1982, tab. 62/3, 63/2, 64/1-6, 65/2, 3
Franz 1969, ii. 104
Franz 1969, ii. 152, 153, 163
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69
70
plăci crenelate . Piese similare au mai fost descoperite şi în alte zone ale oraşului Suceava , precum
71
72
73
74
şi la Vaslui (jud. Vaslui), Putna , Părhăuţi (jud. Suceava), Baia . Pentru Transilvania, amintim
descoperirile de la Cecheşti 75 şi Cristuru! Secuiesc 76 (jud. Harghita).
În spaţiul geografic sud-carpatic, o primă încercare de a reda asemenea ornamente o găsim la
soba descoperită în ruinele unei locuinţe medievale de la Râmnicu Vâlcea, locuinţă databilă între
stărşitul secolului al XIV-iea şi primele decenii ale secolului al XV-iea. Coronamentul a fost realizat la
finalul construcţiei sobei, din lutul folosit ca liant la montarea cahlelor-oală şi a cahlelor-pahar77 •
Ornamentul coronamentului este conceput prin modelarea unor bare de lut, cvasidreptunghiulare,
având în partea superioară, la distanţe de 14 centimetri, câte o prelungire paralelipipedică,
asemănătoare unor mici merloane (PI. V/1; IX/1). Din punct de vedere al execuţiei tehnice, însă,
aceste ornamente nu pot fi considerate cahle.
În Bucureşti, în sectorul Mânăstirii Radu Vodă, a fost descoperită o cahlă-placă de coronament
( 15 x 21,5 cm), cu latura superioară fasonată în formă de merloane în trepte. Registrul inferior, realizat
cu ajutorul unei spatule, printr-o tăietură diamantină a lutului, în casete (bosaje de tip diamantin),
78
sugerează zidul de piatră al unei cetăţi. Piesa este nesmălţuită, acoperită cu şlem cărămiziu deschis
(PI. V/6; IX/2). Tot în Bucureşti, cercetarea arheologică efectuată în anul 2004 pe Calea Victoriei nr.
9-12, aproape de râul Dâmboviţa 79 , a scos la lumină, în zona fundaţiilor unor edificii de cult din
secolul al XVI-iea, fragmente de cahle de coronament, nesmălţuite (11,6 x 11 cm; 16 x 8,4 cm), ornate
pe latura superioară cu merloane cu streaşină; pe fiecare merlon este redată câte o cruce patriarhală. În
registrul inferior, o compoziţie cu două personaje, una pedestră, iar cealaltă ecvestră, pare să sugereze
o scenă de pelerinaj 80 (PI. V/5). Deşi redarea grafică este naivă, iconografia, unică pe teracotele
cunoscute până acum, trezeşte interes. De la Mânăstirea Cârnu (jud. Buzău), provine o cahlă-placă de
coronament ( 16 x 21,6 cm), nesmălţuită, cu latura superioară crenelată, databilă în secolul al XVIlea81. Merlonul central, în trepte, este decorat cu o cruce latină, iar registrul inferior cu o suită de trei
cruci circumscrise. Registrele sunt despărţite de un brâu în torsadă (PI. V/2). Piesa prezintă puternice
urme de ardere secundară.
La Oraşul de Floci, importantă aşezare urbană medievală, cahlele cu latura superioară
crenelată, sugerând un zid de cetate, cunosc în registrul inferior variate motive decorative 82 . Una dintre
piese (13 x 16 cm), nesmălţuită, are cele trei merloane decupate în trepte şi ornate la bază cu motivul
pânza de păianjen. În registrul inferior este redată o suită de trei cruci circumscrise, crucea de Malta 83
(PI. V/3). O altă teracotă descoperită la Oraşul de Floci (16 x 20 cm), nesmălţuită, are merloanele
prevăzute cu streaşină şi ornate cu steluţe circumscrise. În registrul inferior sunt redate, alăturate, două
84
morişti. Decorul creează compoziţiei senzaţia de mişcare, de vibraţie (PI. V/4; IX/3).
Un fragment de cahlă-placă, pentru coronament, din secolul al XVI-iea, a fost descoperit şi în
cetatea Tabla Buţii 85 .

Popa, Mărgineanu-Cârstoiu 1979, 90--91, fig. 76, 90--93
Batariuc 1997, 130--132, 135-136, fig. 5/2--4, fig. 7/1-1 O, fig. 8/ 1--4, 6, fig. 9/2
71
Batariuc 1997, fig. 9/1, 5, fig. 10/4
72
Batariuc 1997, fig. 8/5
73
Batariuc 1997, fig. 5/1
74
Batariuc 1997, fig. 5/5
75
Benko, Ughy 1984, fig. 16
76
Marcu-Istrate 2004, pi. 39 B/4
77
Busuioc 1979, 26; Busuioc, Mărgineanu-Cârstoiu 1979, 279, fig. IO, 11
78
MNIR (nr. inv. 17 555); Slătineanu 1958, fig. 71; Bucureştii de odinioară 1959, pi. LIX/2; Rădulescu 2010, fig. 2b
79
Cercetările arheologice au fost efectuate, în anul 2004, de către MMB, coordonator ştiinţific - arheolog dr. Ghe. Mănucu-

69

70

Adameşteanu
80
81
82

83
84
85

MMB; Rădulescu 2010, 151-152, fig. 3
Muzeul Judeţean Buzău; Marcu, Lupu 1994, 234-235, fig. 16/a, b; Rădulescu 20 IO, 153, fig. 4/a
Chi\escu et a/ii 1979, 222, fig. 14/1--4, 19/2
MNIR (nr. inv. 124 050); Rădulescu 2010, fig. 4 b
MNIR (nr. inv. 124 048); Rădulescu 2010, fig. 5 a
Piesă inedită, în colectia Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, Ploieşti
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IV.A.b. CAHLE-PLACĂ TRIUNGHIULARE CU DECOR GEOMETRIC/FLORAL
Pentru decorarea coronamentului sobelor se foloseau şi plăcile de formă triunghiulară.
Fragmente ceramice ( 14,5 x 9 cm), cu decor vegetal-geometric, provin din cercetările de la Curtea de
86
Argeş, databile în a doua jumătate a secolului al XIV-lea (PI. Vl/2). Un alt fragment (7,5 x 6,5 cm),
din secolul al XV-iea, cu decor geometric, a fost descoperit în oraşul medieval Târgşor (PI. Vl/1;
IX/4). O cahlă-placă, de formă triunghiulară, folosită la decorarea coronamentului sobei, încadrată
87
cronologic în secolul al XVI-iea, provine de la Târgovişte • Decorul este format din două căni
(gemene) din care ies plante stilizate (pomul vieţii !), ornament ce poate simboliza ideea de cuplu, deci
armonia în familie (PI. Vl/3).
IV.Ac. CAHLE-PLACĂ CU DECOR „FLEURON"
Acest motiv decorativ, folosit în secolul al XVI-iea pentru coronamentul sobelor, este întâlnit.
atât la cahlele traforate, cât şi la cahlele-placă. Renunţarea la trafor şi fasonarea doar a laturii
superioare a pieselor a simplificat procesul tehnologic şi a asigurat, în acelaşi timp, rezistenţa plăcilor.
La teracotele descoperite la Târgovişte s-a constatat că ornamentul fleuron folosit pentru cahlele
traforate ale sobelor Palatului Domnesc a fost preluat şi realizat într-o manieră primitivă la cahleleplacă, nesmălţuite, ce decorau sobele caselor de târgoveţi. Fasonarea este rudimentară, iar conturul
este parţial pierdut. Cercetările arheologice din cartierul Suseni, Târgovişte (L 4, secolul al XVI-iea)
au scos la lumină mai multe fragmente de cahle de coronament decorate cu fleuroni, formând o friză
88
lungă de 85 cm . Unul dintre fragmente (16 x 25,5 cm) păstrează pe latura inferioară urme din lutul
folosit la montare (PI. VI/5). Piesele sunt databile la sfârşitul secolului al XVI-iea - primele decenii ale
secolului următor.
La Oraşul de Floci, în timpul cercetării arheologice, din anul 1979, a ruinelor unei locuinţe
medievale din secolele XVI-XVII, au fost descoperite mai multe fragmente de cahle cu acest
ornament (h: 18 cm), smălţuite, culoare verde-argintiu 89 (PI. IX/5). Ele făceau parte din coronamentul
unei sobe care avea în structură şi cahle-placă decorate cu călăraşul valah, leul păzind copacul vieţii
90
creştine, precum şi cahle-placă cu mijloc circular concav . Tot de la Oraşul de Floci provine şi un
fragment ceramic în formă de fleuron (14,4x8 cm), decorat cu o pasăre în zbor (pescăruş). Piesa este
smălţuită, culoare verde oliv; se încadrează cronologic la sfârşitul secolului al XVI-iea (PI. Vl/4).

V. ALTE FORME

Coronamentul sobelor prezintă, uneori, forma unui tor. Cu ocazia sondajelor făcute la casele
cantacuzine de la Măgureni, jud. Prahova, a fost recuperat un fragment de friză ceramică, cu caracter
ornamental, pentru coronamentul sobelor. Piesa, de formă semicirculară în secţiune, este decorată, în
relief, cu vrejuri şi palmete. Pe una dintre laturile lungi, cea superioară, apare o suită de pătrate,
alternând, unul în prim plan cu următorul retras. Smalţul este de culoare verde, de bună calitate, aplicat
peste angobă. Piesa se datează la sfârşitul secolului al XVII-lea 91 •

*
**
Încadrate în stilul epocii, cahlele medievale pentru coronament descoperite în Valahia înscriu
o varietate a formelor constructive, precum şi a ornamentelor. Moda sobelor din ţările central europene
a influenţat confecţionarea cahlelor din Ţara Românească, dar unele dintre modelele preluate au fost
prelucrate şi adaptate specificului local. Se poate constata, din punct de vedere al formelor
86
87

88

Bătrâna, Bătrâna 1982, 103, pi. 1/2
Slătineanu 1958, fig. 126
Complexul Naţional Muzeal Curtea Domnească „Târgovişte" (nr. inv. 10.702/375). Piesele au fost descoperite în două

zone diferite ale oraşului, de către arheologii T. Muscă şi G. Mihăescu, cărora le mulţumim pentru informaţii.
MNIR (nr. inv 163 811-163 818). Descoperiri similare au fost făcute şi în alte zone ale oraşului medieval ialomiţean
90
Rădulescu, în: Chiţescu et a/ii 1981, 135
91
Slătineanu 1958, 192, fig. 107
89
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constructive, existenţa unor tipologii proprii cahlelor munteneşti. Ca ornamentaţie, în secolele XVXVI se remarcă frecvenţa motivului zidul de cetate, cu crenele şi merloane, asociat cu crucea, o
expresie simbolică a dezideratelor societăţii medievale de pe aceste meleaguri, apărarea teritorială şi a
credinţei creştine. În a doua jumătate a secolului al XVI-iea şi în primele decenii ale secolului al XVIIlea, în mediul urban, coronamentul sobelor se orientează spre motivul fleuron. Noi săpături
arheologice şi cercetarea amănunţită a colecţiilor de stat sau particulare vor completa, desigur, aceste
prime observaţii.
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PI. I. 1. Târgovişte, stove of dwelling l B, late l4 1h c. (graphic reconstruction, apud Constantinescu, Ionescu
1980, fig. 6); Canopy disc tiles, late 14 1h c.- 15 1h c.: 2-5. Târgovişte; 3-4. Târgşoru Vechi (fragments)
PI. II. Canopy convex tiles, 141h-15 1h c. 1. Snagov Monastery (apud Rosetti 1935, fig. 35); 2. Târgovişte,
medieval dwelling; Canopy fretwork tiles, 161h c. 3-4. Oraşul de Floci; 5. Câmpulung Muscel (fragment); 6.
Vadul Anei (fragmentary)
PI. III. Canopy fretwork tiles, sec. 15 1h c.- 161h c.: 1. Oraşul de Floci (apud Chiţescu et a/ii 1979, fig. 14/1); 2.
Târgovişte (apud Petrică 201 O, fig. 3); 3. Bucureşti, Măicăneşti sector (apud Panait 1968, fig. 13/8); 4.
1
Bucureşti, Historic Centre; Canopy fretwork tiles, late 16 h c. (fragments): 5-7. Târgovişte, Princely Palace; 8.
Târgovişte, medieval dwelling; 9. Bucureşti, Historic Centre
PI. IV. Canopy fretwork tiles with niche type fixing frame, 161h c„ fragments: 1. Târgovişte; 2. Cârnu Monastery
(apud Marcu, Lupu 1994, fig. 15 a-b ); 3, 5. Cătălui-Căscioarele Monastery (apud Cantacuzino, Trohani 1979,
fig. 27/5; apud Trohani, Damian, Sârbu 1995); 4.Târgovişte; 6. Târgşoru Vechi
PI. V. Canopy plate tiles, l5 1h-16 1h c. 1. Stove canopy, Rm. Vâlcea, 141h-15 1h c. (graphic reconstruction, apud
Busuioc, Mărgineanu-Cârstoiu 1979, fig. 10); 2. Cârnu Monastery, 161h c. (apud Marcu, Lupu 1994, fig. 16 a); 3,
4. Oraşul de Floci, 15 1h-l6 1h c. (apud Chiţescu et a/ii 1979, fig. 14/1, 19/2); 5. Bucureşti, Historic Centre, 15'h_
l 61h c. (graphic reconstruction); 6. Bucureşti, Radu Vodă Monastery, l 51h-I61h c. (apud Slătineanu 1958, fig. 71)
PI. VI. Canopy plate tiles (fragments): 1. Târgşoru Vechi, l5 1h c.; 2. Curtea de Argeş, l4 1h-15 1h c. (apud Bătrâna,
1
Bătrâna 1982, pi. 1/2); 3. Târgovişte, l6 1h c. (apud Slătineanu 1958, fig. 126); 4. Oraşul de Floci, late I6 h c.; 5.
1
Târgovişte, medieval dwelling, 16 h_17th c
PI. VII. 1. Convex tile, Târgovişte, late l4 1h c.; 2. Disc tile, Târgşoru Vechi, l5 1h c.; Fretwork tiles, 161h c. 3-4.
Oraşul de Floci; 5. Vadul Anei; 6. Bucureşti, Historic Centre; 7-8. Tutana Monastery
PI. VIII. Fretwork tiles, I 61h c. 1. Tutana Monastery; 2. Bucureşti, Covaci Street; 3. Cătălui-Căscioarele
Monastery; 4. Târgovişte, Princely Palace; 5. Ostrov Hermitage (a. obverse; b. reverse)
PI. IX. 1. Rm. Vâlcea, stove, late l4 1h c. (graphic reconstruction, apud Busuioc, Mărgineanu-Cârstoiu 1979);
Canopy plate tiles: 2. Bucureşti, Radu Vodă Monastery, 15 1h-16 1h c.; 3. Oraşul de Floci, 15 1h-I6 1h c.; 4. Târgşoru
Vechi, 15 1h c.; 5. Oraşul de Floci, late 161h c.
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Muzeul Naţional de Istorie a României,
Calea Victoriei 12, sector 2,
Bucureşti

186
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2.

3.

4.

5.

1. Târgovişte, soba din locuinţa lB, sfârşitul sec. XIV (reconstituire grafică, apud Constantinescu, Ionescu 1980, fig. 6).
Cahle-disc de coronament, sfârşitul sec. XIV-sec. XV: 2, 5. Târgovişte; 3--4. Târgşorul Vechi (fragmente)
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Cahle-traforate de coronament. Sec. XV- XVI: 1. Oraşul de Floci (apud Chiţescu et a/ii 1979, fig. 19/1); 2. Târgovişte
(apud Petrică 2010, fig. 3); 3. Bucureşti, sector Măicăneşti (apudPanait 1968, fig. 13/8); 4. Bucureşti, Centul istoric.
Sfârşitul sec. XVI: 5-7. Târgovişte , Palatul domnesc; 8.Târgovişte, locuinţă medievală; 9. Bucureşti , Centrul istoric
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Cahle-traforate de coronament cu corp de fixare tip nişă, sec. XVI (fragmente): 1. Târgovişte; 2. Mânăstirea Cârnu
(apud Marcu, Lupu 1994, fig. 15a- b); 3, 5. Mânăstirea Cătălui-Căscioarele (apud Cantacuzino, Trohani 1979, fig.
27/5; Trohani, Damian, Sârbu 1995); 4. Târgovişte ; 6.Târgşoru Vechi
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Cahle-placă de coronament, sec. XIV-XVI: 1. Coronament de sobă, Râmnicu Vâlcea (reconstituire grafică, apud
Busuioc, Mărgineanu-Cârstoiu 1979, fig. 1O); 2. Mânăstirea Cârnu (apud Marcu, Lupu 1994, fig. l 6a); 3-4. Oraşul de
Floci (apud Chiţescu et a/ii 1979, fig. 14/1, 19/2); 5. Bucureşti, Centru istoric (reconstituire grafică) 6. Bucureşti,
Mânăstirea Radu Vodă (apud Slătineanu 1958, fig . 71)
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5. Târgovişte, locuinţă medievală , sec. XVI- XVIJ
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1. Cahlă-convexă de coronament, Târgovişte, sfârşitul sec. XIV; 2. Cahlă-disc, Târgşoru Vechi, sec. XV.
Cahle-traforate, sec. XV-XVI: 3-4. Oraşul de Floci; 5. Vadul Anei; 6. Bucureşti , Centrul istoric; 7-8. Mânăstirea
Tutana (fragmente)
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Cahle-traforate de coronament, sec. XVI: 1. Mânăstirea Tutana; 2. Bucureşti , str. Covaci; 3.
Cătălui-Căscioarele ; 4. Târgovişte , Palatul Domnesc; 5. Schitul Ostrov (a. avers, b. revers)
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1. Râmnicu Vâlcea, sobă, sfârşitul sec. XIV (reconstituire grafică, apud Busuioc, Mărgineanu-Cârstoiu 1979).
de coronament: 2. Bucureşti, Mânăstirea Radu Vodă, sec. XV- XVI; 3. Oraşul de Floci, sec. XV-XVI;
4. Târgşoru Vechi, sec. XV; 5. Oraşul de Floci, sfârşitul sec. XVI
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PIPELE DE LUT DESCOPERITE LA ORAŞUL DE FLOCI,
COMUNA GIURGENI, JUD. IALOMIŢA

IRINA ENE

CLA Y PIPES D!SCOVERED AT

ORAŞUL

DE FLOCI, GIURGENI,

IALOMIŢA

COUNTY

This article presents sixteen clay pipes discovered at Oraşul de Floci, Giurgeni, Ialomiţa County.
They were found in 2008 and 2009, in archaeological contexts dated to the I 6th_ 17th c., along with other
elements relevant for chronology: stratigraphy and currency. General criteria for cataloging were
established following the smoking pipes from Babadag. Also, there were undertaken further researches in
the smoking pipes collections ofMNIR and other museums, to highlight specific features.
KEYWORDS: clay tobacco pipes, Oraşul de Floci, I 6- I 7century, tobacco, archaeological contexts
CUVINTE CHEIE: pipe de lut, Oraşul de Floci, secolele XVI-XVII, tutun, context arheologic

Cercetarea arheologică a sitului de la Oraşul de Floci, începută acum aproape 40 de ani,
la cunoştinţa specialiştilor în special prin intermediul rapoartelor de săpătură anuale
1
şi comunicărilor din cadrul sesiunilor ştiinţifice • Despre oraşul medieval aflat la vărsarea
Ialomiţei în Dunăre au fost publicate articole punctuale cu referire la edificiile laice şi religioase
de aici2, la obiectele specifice habitatului urban descoperite 3, precum şi la diferitele aspecte ce
privesc viaţa cotidiană a locuitorilor săi 4 •
Cu siguranţă specificul acestui oraş este dat de rolul său de târg, fapt evidenţiat de
cercetarea arheologică. Activitatea comercială este bine documentată prin cantitatea mare de
monede autohtone, dar şi străine, ceramica de import, în special cea produsă în atelierele din
Imperiul Otoman şi cunoscută în general sub denumirea de „ceramică de Iznick'', precum şi
obiectele de podoabă, accesorii ce provin din ateliere situate în afara oraşului şi chiar a Ţării
a fost

adusă

Româneşti.
Dacă

toate aceste aspecte au făcut obiectul unor studii de specialitate, aşa cum am
anterior, o categorie de materiale a rămas în afara preocupărilor specialiştilor,
respectiv pipele de lut. Preocupările sunt recente în ceea ce priveşte studiul pipelor de lut în
5
spaţiul românesc în general , deşi fumatul a fost practicat aici în aceeaşi manieră ca în lumea
europeană. Fumatul şi dezvoltarea unor ateliere meşteşugăreşti în care erau realizate pipele a
cunoscut o evoluţie începând cu ultimul sfert al secolului al XVI-lea. Răspândirea acestui obicei
în Europa a fost facilitată de dezvoltarea comerţului şi avântul circulaţiei mărfurilor din această
perioadă. Pipele descoperite pe teritoriului fostului Imperiu Otoman au fost studiate, analizate şi
publicate de către specialişti, acest fapt datorându-se şi cercetării arheologice complexe a
menţionat

Chiţescu el a/ii 1979; Chiţescu et a/ii 1981; Chiţescu et a/ii 1982; Chiţescu, Păunescu, Papasima 1983; Chiţescu,
1986; Păunescu 2000; Păunescu 2001; Păunescu 2005; Păunescu el a/ii 2010. Vezi şi rapoartele anuale
publicate în CCA, din anii 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 (disponibile şi online).
2
Chiţescu el a/ii 1979; Chitescu el a/ii 1981; Chiţescu et a/ii 1982; Chiţescu, Păunescu, Papasima 1983
3
Lungu 1981; Costea-Ene 2003-2004
4
Păunescu 2003; Păunescu 2005
5
Gruia 2012; Costea, Stănică, Ignat 2007
1
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siturilor de aici. De asemenea, studii despre pipele de lut sunt publicate lunar în reviste de
6
specialitate .
Tutunul, precum şi obiceiul de a fuma, au fost atestate în Europa încă de la sfărşitul
secolului al XVI-iea şi iniţial acesta a fost interzis chiar în Imperiul Otoman7 . Folosit ca plantă
medicinală, dar şi ca otravă, provenită din America de Sud, tutunul este subiectul unei poveşti
interesante. Planta a fost adusă în Spania de către Francisco Femandez, trimis de Filip al Ii-lea
să cerceteze ştiinţific zona Mexicului în jurul anului 1558. Ambasadorul francez în Portugalia,
Jean Nicot, a trimis seminţe Ecaterinei de Medici, primind astfel numele Nicotiniana 8 . Din
Spania a ajuns în Anglia, unde obiceiul fumatului din pipă este atestat în ultimul sfert al
veacului al XVI-lea. Primul european care a fumat pipă a fost guvernatorul Virginiei, sir Walter
Raleigh. Cu toate acestea, abia în secolul al XVII-iea obiceiul a devenit universal acceptat şi
practicat deopotrivă de bogaţi şi săraci, femei şi bărbaţi, tineri şi bătrâni, ceea ce a încurajat
producţia de tutun şi implicit de pipe. Acestea din urmă au cunoscut la rândul lor o serie de
schimbări în funcţie de modă, până la apariţia în Franţa a ţigărilor în prima treime a secolului
XX.
Fumatul a fost practicat în Europa înainte de anul 1600, fiind atestat nu numai prin
centrele de producere a pipelor, ci şi printr-un pasaj menţionat de Thomas Dallam în jurnalul
său din timpul călătoriei în Turcia prin strâmtoarea Dardanele. Şi în Transilvania, studiile
recente atestă faptul că obiceiul fumatului era practicat din ultimul sfert al veacului al XVI-iea,
fiind adoptat din Imperiul Otoman9 • Ceea ce surprinde este faptul că obiceiul fumatului din pipă
a cunoscut un decalaj de câţiva ani între vestul şi estul Europei, respectiv Imperiul Otoman,
unde este atestat puţin mai târziu, aşa cum vom vedea şi în cazul de faţă.
Deşi iniţial tutunul a fost utilizat ca plantă medicinală, consumul lui a fost adoptat de
către toate categoriile sociale, în comparaţie cu celelalte produse „exotice" destinate comerţului
(cacao, ceai sau cafea) ce proveneau de pe continentul american. În secolul al XVII-iea fumatul
din pipă se generalizează şi astfel tutunul devine unul dintre cele mai comercializate produse. Pe
măsură ce acest domeniu economic a început să se dezvolte au apărut şi primele restricţii de
natură religioasă sau medicală în ceea ce priveşte fumatul. Cu toate acestea, centrele
meşteşugăreşti de producere a pipelor au continuat să se dezvolte. La început, datorită faptului
că tutunul era scump, pipele sunt de dimensiuni mai mici, ulterior forma şi dimensiunile
acestora fiind schimbate.
Aşadar, încercările de a realiza studii aprofundate asupra acestor obiecte sunt încă
incipiente pentru zona ţărilor româneşti aflate în imediata vecinătate a Imperiului Otoman.
Apariţia în anul 2007 a unui studiu dedicat pipelor din colecţia Institutului de Cercetări EcoMuzeale din Tulcea, ne-a oferit imboldul de a ne apleca asupra cercetării acestei categorii de
materiale descoperite la Oraşul de Floci, care fac parte din colecţia Muzeului Naţional de Istorie
a României. Demersul de faţă are în vedere studierea unui lot de pipe care au fost descoperite în
timpul propriilor cercetării arheologice (cu o singură excepţie nr. 16) 10, dar în viitor voi extinde
cercetarea şi la obiectele aflate în colecţia muzeului, unele provenite şi din cadrul altor situri
arheologice.
În general, pipele sunt realizate din caolin sau lut comun, în tipare cu două valve;
decorul era realizat după îmbinarea celor două părţi şi apoi erau arse. Un număr restrâns din
totalul pipelor descoperite erau smălţuite. Din punct de vedere structural şi tipologic pipa era
formată din: găvan, bordură, gambă şi inel.

Robinson 1985 sau revista dedicată acestui tip de artefact Clay Pipe Research.
Robinson 1985
8
Robinson 1985, 150
9
Gruia 2012, 259
10
Pipa a fost descoperită în cadrul cercetării necropolei nr. 5, din anul 1993, nepublicată şi care ne-a parvenit prin
amabilitatea doamnei dr. Anca Păunescu, căreia îi mulţumim şi pe această cale.
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Cele 16 pipe din lut descoperite în ultimii ani în cadrul sitului arheologic de la Oraşul de
Floci, îşi găsesc analogii în cadrul tipologiei generale realizate de către cercetătorii de la muzeul
tulcean pe baza pipelor de lut de la Babadag, fapt pentru care vom reitera cele trei mari grupe' 1•
Aceste categorii au fost stabilite de către Rebecca Robinson şi reprezintă o clasificare din
punctul de vedere al formei găvanului a pipelor descoperite la Corint şi Atena.
Prima mare categorie, A, stabilită de specialiştii amintiţi, cuprinde pipele cu găvan
rotund, piciorul scurt, inel bine evidenţiat şi decorat. Unele piese au găvanul mai mare, decorat
în relief, cu registre în care sunt incizate motive florale. Acestea au fost lucrate din caolin, cu
sau fără angobă, în cazul nostru unele fiind smălţuite cu maro sau verde. Pipele smălţuite din
colecţia de la Babadag sunt considerate mai timpurii, iar ponderea lor este mai mică. Grupa B,
conform aceleaşi surse, cuprinde pipele care au găvanul în formă de disc. Grupa C conţine pipe
cu găvanul de forma unui clopot, gamba evidenţiată şi inelul de formă octogonală. Unele pipe
din această categorie au găvanul polifaţetat.
Din cele 16 pipe întregi şi fragmentare descoperite la Oraşul de Floci, 13 provin din
contexte arheologice certe. Astfel, pe podeaua de lut a unei locuinţe cercetate în anii 2008 şi
2009 12 , iniţial într-o secţiune, apoi extinsă prin casete, au fost descoperite 8 pipe (nr. cat. 1-8),
monede, un cercel şi un inel. Din punct de vedere stratigrafic şi ţinând cont de materialul
arheologic, locuinţa poate fi încadrată în perioada cuprinsă între sfârşitul secolului al XVI-iea şi
începutul secolului al XVII-iea. Luând în considerare numărul mare de monede, de pipe,
modalitatea de construcţie, fără şanţuri de bârnă laterale doar unul central ce susţinea un
acoperiş în două ape, funcţionalitatea acestei locuinţe poate fi una comercială.
Din totalul pipelor, 3 sunt fără context arheologic clar (nr. cat. 9, 14 şi 15), fiind
descoperite în suprafaţa arată, stratigrafia fiind afectată inclusiv pentru palierul secolului al
XVII-iea. Una provine dintr-o necropolă (nr. cat. 16). Alte 3 au fost descoperite în cadrul
cercetării pavimentului unui atelier de prelucrat osul (nr. cat. 10, 11 şi 12), iar ultima (nr. 13)
face parte din inventarul edificiului cu contraforturi, datat în secolul al XVII-lea. În ceea ce
priveşte materialul descoperit în cadrul atelierului de prelucrat osul, pipele pot fi datate la
sfârşitul secolului al XVI-iea.
Din punct de vedere tipologic, 10 pipe pot fi încadrate grupei A, 4 pot fi atribuite
grupei B, iar restul (2) grupei C. Cronologic acestea datează de la sfârşitul secolului al XVI-iea
şi cel mult prima treime a secolului următor pentru pipele descoperite în complexe arheologice
clare, respectiv cel mult până în a doua jumătate a secolului al XVII-lea pentru restul.
O analiză amănunţită, precum şi studierea altor pipe din colecţia muzeului (cele mai
numeroase fiind tot cele provenite de la Oraşul de Floci) ne vor permite un studiu detaliat,
articolul de faţă încercând să introducă în circuitul ştiinţific doar o parte din această categorie de
materiale arheologice. Faptul că pipele analizate provin din cercetarea arheologică a sitului
medieval ne permite o datare mai bună a lor, informaţiile tipologice fiind coroborate cu alte
elemente de datare (poziţia stratigrafică sau moneda). Una dintre concluziile preliminare ale
studiului pipelor descoperite pe în cadrul acestui sit constă în faptul că acestea pot fi datate la
sfârşitul secolului al XVI-iea, în condiţiile în care pipele de la Atena şi Corint sunt atestate la
începutul secolului următor. Un alt aspect de remarcat este acela că ponderea pipelor smălţuite
este mai mică în Imperiul Otoman, acestea fiind considerate mai timpurii, în timp ce la Oraşul
de Floci prezenţa lor este mai numeroasă.

11
12

Costea, Stănică, Ignat, 2007
Păunescu et a/ii 2010
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prezintă

n decor, pentru ca ultimul registru, al
incizate 8 motive florale. Piesa
prezintă urme de ardere secundară. Datare:
secolele XVI-XVII; grupa C (PI. 11/1)
6. Pipă, inv. MNIR 338545, L = 4,2 cm, H = 2
cm, Dg = 3 cm, Di = I ,8 cm, lucrată din caolin
cu angobă de culoare neagră, cu găvanul în
formă de disc lobat, gamba scurtă, cu inel bine
evidenţiat şi decorat cu linii oblice. Pe partea
superioară a găvanului decorul este realizat, pe
fiecare din cei cinci lobi, din dreptunghiuri cu
linii incizate verticale şi orizontale de forma
unor pătrate. Partea inferioară a găvanului este
decorată şi ea cu acelaşi dreptunghi împărţit în
pătrăţele. Datare: secolele XVI-XVII; grupa B
(PI. 11/2)
7. Pipă fragmentară, inv. MNIR 338546, H =
2,4 cm, Dg = 3,2 cm, lucrată din caolin cu
angobă de culoare neagră din care se păstrează
doar găvanul, amplu decorat. Găvanul este în
formă de stea (şase colţuri) pe partea inferioară
fiind decorat ca o ştanţă Steaua lui David,
diferenţa între nivelul superior şi decorul
propriu-zis fiind de aprox. 3 mm. De jurîmprejurul găvanului se găsesc cinci registre
verticale, corespunzătoare stelei (al 6-lea fiind
gamba) delimitate de câte două linii excizate
care au în centru o proeminenţă de formă ovală.
Datare: secolele XVI-XVII; grupa C (PI. 11/3)
8. Pipă, inv. MNIR 338549, L = 5,2 cm, H = 3,5
cm, Dg = 3,1 cm, Di= 2 cm, lucrată din caolin
cu smalţ de culoare muştar, cu găvan în formă
de scoică şi bordură cilindrică, gamba scurtă şi
inel bine evidenţiat. Decorul bordurii este
împărţit în două registre, primul fiind realizate
din două şiruri de linii în zig-zag, iar cel
superior din linii verticale. Inelul este decorat cu
linii oblice. Datare: secolele XVI-XVII; grupa
B (PI. 11/4)
9. Pipă, inv. MNIR 338658, L = 5,2 cm, H = 3,5
cm, Dg = 3,1 cm, Di= 2 cm, lucrată din caolin
cu găvan cilindric, gambă simplă fără decor se
îngroaşă în formă de inel bine conturat. Datare:
secolul al XVII-iea; grupa A (PI. 111/1)
10. Pipă fragmentară, inv. MNIR 338659, L =
3,3 cm, Di = I ,5 cm, lucrată din caolin cu
angobă neagră. Se păstrează doar gamba şi
inelul simplu evidenţiat de o zonă îngroşată a
gambei. La mijlocul gambei prezintă un decor
dintr-o linie circulară. Datare: secolele XVIXVII; grupa A (PI. IIl/2)
11. Pipă fragmentară, inv. MNIR 338660, L = 4
cm, Di = I ,8 cm, lucrată din caolin cu angobă
neagră. Se păstrează doar gamba şi inelul
simplu. La mijlocul gambei prezintă un decor
dintr-o linie circulară excizată care delimitează
un registru îngroşat, până la inel, decorat cu linii
bordurii

1. Pipă fragmentară, inv. MNIR 338540, L = 5,2
cm, H = 3, l cm, Dg =2,2 cm, Di = 2 cm, lucrată
din caolin cu angobă de culoare crem, găvan
cilindric, gambă simplă decorată cu câteva linii
incizate care se îngroaşă în formă de inel.
Datare: secolele XVI-XVII; grupa A (PI. 1/1)
2. Pipă fragmentară, inv. MNIR 338541, L = 5,2
cm, H = 3, I cm, Dg =2,2 cm, Di = 2 cm, lucrată
din caolin cu angobă de culoare crem, cu găvan
cilindric, gambă simplă decorată cu câteva linii
incizate care se îngroaşă în formă de inel.
Datare: secolele XVI-XVII; grupa A (PI. 1/2)
3. Pipă, inv. MNIR 338542, L = 6,2 cm, H = 1,9
cm, Dg = 3,1 cm, Di= 2,3 cm, lucrată din caolin
cu urme de ardere secundară, găvanul în formă
de disc, bordură spartă, gamba scurtă şi inel
evidenţiat. Găvanul este decorat pe partea
inferioară în formă de scoică, fiecare lob fiind
evidenţiat printr-un şir de linii realizat cu roata
dinţată, iar în mijloc o floare cu şase petale.
Floarea se regăseşte pe capătul fiecărui lob din
partea superioară a gambei (nouă). Jumătatea
gambei dinspre inel este decorată cu un brâu
bombat, delimitat de inel şi de cealaltă jumătate
printr-un şir de linii realizate cu roata dinţată.
Partea bombată este decorată cu două registre
de şiruri de litere „S" răsturnate delimitate între
ele tot de două linii realizate cu roata dinţată.
Jumătatea dinspre găvan nu prezintă decor dar
este alveolată. Datare: secolele XVI-XVII;
grupa B (PI. 113)
4. Pipă, inv. MNIR 338543, L = 4,6 cm, H = 2,3
cm, Dg = 2,6 cm, Di = 1,5 cm, de mici
dimensiuni din caolin cu găvanul rotund şi
gamba scurtă. Pe bordură are un decor de linii
verticale realizate cu rotiţa dinţată. Mijlocul
gambei are decorat cu un şir de puncte incizate.
Inelul este bine evidenţiat, având acelaşi şir de
puncte la capătul exterior. Pe partea inferioară a
găvanul este incizat un decor în forma literei V
cu deschiderea spre inel. Datare: secolele XVIXVII; grupa A (PI. 1/4)
5. Pipă fragmentară, inv. MNIR 338544, H= 3,4
cm, Dg= 3,4 cm, lucrată din caolin cu angobă
roşiatică din care se păstrează doar găvanul.
Găvanul în formă de disc cu o bordură înaltă.
Decor elaborat din motive incizate. Partea
inferioară este decorată cu 5 frunze iar spre
partea superioară sunt incizate 3 registre cu
rotiţa dinţată. Registrul inferior are incizate linii
verticale cu rotiţa dinţată care are la capete
forma unor frunzuliţe. Următorul registrul nu
Abrevieri: L = lungime; H = înălţime; Dg
diametru găvan; Di = diametru inel.
13
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două flori cu cinci petale dispuse de o parte şi
de alta, iar al gambei din şapte ovale incizate.
Piesa are smalţ maro. Datare: secolul al XVIIlea; grupa B (PI. IV/2)
15. Pipă fragmentară, inv. MNIR 338664, L =
3,3 cm, Di= 2 cm, lucrată din caolin din care se
păstrează jumătate din gambă şi inelul bine
evidenţiat de un şanţ în care sunt înfăşurate
cinci fire metalice, urmând după o zonă
îngroşată a gambei delimitată de o linie incizată
circulară. Datare: secolul al XVII-iea; grupa A
(PI. IV/3)
16. Pipă fragmentară, inv. MNIR 338665, L =5
cm; H=2,3 cm, Dg = 2,2 cm, Di = 2 cm, lucrată
din lut cu găvanul rotund, bordura ruptă. Gamba
scurtă decorată cu şase linii excizate. Gamba
este separată de inel de o linie excizată în
zigzag. Pe exterior găvanul este decorat de o
parte şi de alta cu câte o floare cu şase petale
goale, iar pe spate cu o floare cu şapte petale
pline şi o frunză ce merge spre marginea
găvanului. Întregul exemplar acoperit cu smalţ
de culoare verde-oliv. Datare: secolul al XVIIlea; grupa A (PI. IV/4)

verticale incizate. Datare: secolele XVI-XVII;
grupa A (PI. IIl/3)
12. Pipă fragmentară, inv. MNIR 338661, L=
3,3 cm, Di = 1,7 cm, lucrată din ceramică
roşiatică cu gamba scurtă şi inel simplu
evidenţiat de o zonă îngroşată. Datare: secolele
XVI-XVII; grupa A (PI. IIl/4)
13. Pipă fragmentară, inv. MNIR 338662, L=
4,1 cm, H= 2,5 cm, Dg= 3 cm, Di= 2,2 cm,
lucrată din caolin cu angobă roşie ce are
găvanul în formă de disc turtit şi gamba scurtă.
Inelul este scurt fiind urmat de o zonă îngroşată
a gambei. Decorul pe partea inferioară a
găvanului este reprezentat de două linii în formă
literei „V'', incizate, deschise spre inel care
profilează gamba. De jur-împrejurul găvanului
decorul este compus dintr-o linie circulară
incizată care are deasupra un şir de cercuri
fiecare având un punct în mijloc. Datare: secolul
al XVII-iea; grupa A (PI. IV/l)
14. Pipă, inv. MNIR 338663, L = 5,1 cm, H = 3
cm, Dg = 2,2 cm, Di = 1,8 cm, lucrată din
ceramică roşiatică cu găvan bitronconic şi
bordură cilindrică înaltă, gambă scurtă şi inel
subţire. Decorul găvanului este reprezentat de
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CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE ÎN TELL-UL DE LA
VÂNĂTORII MICI MOMÂIA (JUD. GIURGIU, ROMÂNIA)

CĂTĂLIN BEM, ANDREI ASĂNDULESEI, CONSTANTIN HAITĂ, CARMEN BEM, VASILE OPRIŞ

!NTERD!SCIPL!NARY RESEARCHES ON THE TELL FROM
VÂNÂTORII MICI MOMÂIA (GIURGIU COUNTY, ROMANIA)

We claim once again the fact that the sustainability of a scientific project refers also to the extent to
which the Consortium - în our case formed by the National Museum of Romanian History, as coordinator and
the "Alexandru Ioan Cuza" University laşi represented by the Arheolnvest platform - established to implement
the CHRONOS Project, is able to carry the same scientific approaches after the end of the financed project. It
should be noted in addition that this Consortium is the originator of widely non-intrusive research in SouthCarpathian area. lt is for the first time when based on a consistent methodology, developed, evaluated and
implemented successfully, it was undertaken the non-destructive investigation of multilayered Gumelniţa's
settlements, ofthe hinterland and their contemporary landscape.
The teii from Vânătorii Mici Momâia (Giurgiu County) îs one of the investigated sites. For nondestructive evaluation of the site were used 3D scanning, oblique aerial photographs, magnetometrie scanning
and the stratigraphic coring survey.
lnterdisciplinary analysis of the data obtained showed the existence of a delimiting ditch of the teii, dug
at the base of the mound in the floodplain. As in other cases, stratigraphic corings revealed the presence of a
"barrier" between the ditch and the effective inhabited area (framed clearly in an area of approximately 210
sq.m.). No matter what might be named (dike, dam, etc.) this covers a large area (usually 7.5-8m wide), but with
a relatively low height (less than 1m în all similar cases).
The fact that all other small and medium sized tell sites investigated by CHRONOS team presented the
same way of construction - ditch boundary, dike/dam, the actual residential area, itself firmly bounded (with
palisades fixed in foundation trenches, as demonstrated by archaeological excavations), leads us to the
conclusion that this is the model of the general internai structure of all these settlements.
KEYWORDS: Chalcolithic, Gumelniţa teii, 3D laser scanning, stratigraphic corings, aerial photogrammetry,
magnetometry, delimitation ditch, dike
CUVINTE CHEIE: calcolitic, teii Gumelniţa, carotaje stratigrafice, aerofotogrametrie, magnetometrie, elemente de
delimitare

PREMISE

Multitudinea de situri eneolitice investigate majoritar neintruziv în cadrul Proiectului
CHRONOS 1 ne-a permis formularea unor concluzii 2, unele cu caracter punctual, altele cu valoare
generalizatoare.
Important de amintit aici este că sustenabilitatea unui proiect ştiinţific se referă şi la măsura în
care Consorţiul - în cazul nostru având ca piloni principali Muzeul Naţional de Istorie a României
(MNIR) şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, prin Platforma Arheoinvest - înfiinţat pentru
implementarea unui proiect, este capabil să desfăşoare aceleaşi demersuri ştiinţifice şi după încheierea
respectivei finanţări. Trebuie menţionat în plus că acest Consorţiu este iniţiatorul cercetărilor
Această intervenţie utilizează informaţii obţinute şi în urma implementării (2008-2011) proiectului CHRONOS. Acesta a avut
ca scop şi conturarea unui model de cercetare nedistructivă a teii-urilor Gumelniţa. Aşa cum afirmam şi cu alte ocazii, două
dintre obiectivele sale principale au fost decelarea distribuţiei spaţiale şi temporale a tuturor staţiunilor Gumelniţa în spaţiul
actual al României, implicând şi modul de formare a teii-urilor, precum şi identificarea unor probabile modele de locuire.
2
Bem et a/ii 201 Oa; Bem et a/ii 20!0b; Bem et a/ii 2012; Bem et a/ii 2013; Bem et a/ii 2014
1
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neintruzive pe scară largă în spaţiul sud-carpatic. Este pentru prima dată când, pe baza unei
metodologii coerente, elaborată, evaluată şi implementată cu succes, s-a procedat la investigarea
nedistructivă a staţiunilor pluristratificate Gumelniţa, a hinterland-ului acestora şi a peisajului lor
contemporan.
Primele etape de teren ale investigaţiilor subsumate proiectului CHRONOS3 , în conformitate
cu propriile principii metodologice, au vizat strict evaluarea gradului de confirmare a informaţiile
bibliografice în teren - identificarea fizică a siturilor doar menţionate bibliografic şi, firesc,
compararea informaţiilor (de exemplu, de natură dimensională şi geomorfologică) cu situaţia existentă
în teren.
Alegerea zonei comunei Vânătorii Mici 4 (jud. Giurgiu) (PI. I) a avut o serie de raţiuni. În
primul rând, erau amintite două tell-uri 5 , unul sondat, celălalt doar menţionat. În plus, erau amplasate
la N de microzona Bucşani, binecunoscută nouă6 , şi puteau constitui o bază pentru viitoarele
investigaţii. În al doilea rând, după indicaţiile bibliografice, dimensiunile ambelor situri erau mici ambele nedepăşind 2,50 m înălţime şi având numai 40 şi, respectiv, 60 m ca diametru - ceea ce putea
constitui un impediment în identificarea lor. Mai mult, cercetarea arheologică s-a petrecut în anii
1972-1973, trecând suficient de mult timp pentru ca o intervenţie din exterior să se şteargă din
memoria comunităţilor locale. Ceea ce am presupus s-a şi adeverit, neobţinând nici o informaţie de la
localnici despre o eventuală săpătură arheologică autorizată în zonă.
Evident, etapa de teren a fost precedată de consultarea puţinelor informaţii bibliografice, dar şi
de cercetări cartografice, utilizând planuri de l :25000 şi 1:5000, de vizualizări ale ortofotoplanurilor şi
ale fotografiilor satelitare. Pe nici una dintre aceste ultime surse utilizate nu s-au remarcat cele două
staţiuni. Aşadar, identificarea lor rămânea exclusiv în sarcina investigaţiei de teren, îngreunată - aşa
cum am constatat ulterior - de faptul că schiţa publicată 7 nu era construită la scară - distanţa dintre
cele două situri, indusă de schiţă, este de 1,35 km, în realitate fiind de aproximativ 3, 1 km (în linie
dreaptă).

În unica sursă bibliografică nu se regăseşte nici un toponim local. Cel dintâi tel/8 este amplasat
în limita administrativă a satului Vânătorii Mici, fiind numit de către localnici Momâia 9 , cel de-al
doileaJO, în zona cunoscută în toponimia locală sub denumirea de Burta Vacii 11 , în satul Izvoru. Mai
mult, dimensiunile indicate de bibliografie 12 sunt mai mici decât cele reale.
Paradoxal, teii-ul sondat în 1972-1973 (Vânătorii Mici Momâia) - la care ne vom referi mai
în detaliu în această intervenţie, nu este reţinut în lista monumentelor istorice, dar nici măcar în
Repertoriul Arheologic Naţional. În schimb, cel de la Izvoru Burta Vacii beneficiază de dubla
protecţie a legii - are codul RAN 106014.01 (cu toponimul Spita/ 13 „.) şi cel LMI 2004GR-I-s-B14798. Nu este nici prima, nici ultima omisiune.
Staţiunea este amplasată în lunca Neajlovului, pe malul său stâng (PI. 112), într-o zonă cu
numeroase izvoare, în apropierea terasei, la aproximativ 600 m S de biserica satului. Are o înălţime de
3,80 m şi diametrele de 70 x 80 m (PI. 11/4) - precizări obţinute din propria ridicare topografică.
Pentru zona dobrogeană, de exemplu, Bem 2011 a şi Bem 2011 b.
La identificarea primară au participat şi domnii Eugen Paraschiv şi Emil Dumitraşcu, membri ai echipei CHRONOS din
partea MNIR.
5
Trohani, Oancea 1976
6
Vezi Bem 2007 cu bibliografia.
7
Trohani, Oancea 1976, fig. I
8
Trohani, Oancea 1976, fig. 1/2
9
Toponimul este relativ frecvent în zona de nord-est a fostului judeţ Vlaşca şi se referă la movile de pământ - Iară îndoială,
teii-uri - din luncile râurilor. În restul Vlaşcăi toponimul corespondent este majoritar cel de Măgură.
10
Trohani, Oancea 1976, fig. I/I
11
Toponimul în sine se referă la spaţiul mlăştinos din jurul teii-ul, alimentat de mici izvoare.
12
Fără a avea legătură cu lipsurile bibliografice, nici starea de conservare nu concordă întrutotul. Într-o Românie în care
monumentele istorice sau siturile reperate nu reprezintă o prioritate nici pentru autorităţi, nici pentru comunită!i locale, nu
ne mai miră acest fapt. Devine evident că starea de conservare a siturilor era mult mai bună la începutul anilor '70 ai
secolului trecut. Practic, în acest moment, exceptând siturile aflate în curs de cercetare, pentru care există ridicări
topografice şi măsurători exacte, ar trebui să privim cu circumspecţie o mare parte a informaţiilor bibliografice. Numai
etapele de teren pot defini o serie importantă de aspecte, inclusiv de natură dimensională.
13
Conac boieresc din secolul al XIX-iea (PI. 11/3), fost sediu CAP, astăzi spital de penumoftiziologie, extrem de degradat, el
însuşi monument istoric (GR-II-m-B-15025).
3

4
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Scanarea magnetometrică a relevat existenţa unui şanţ de delimitare săpat la nivelul luncii 14 • Pe o mare
parte a suprafeţei sale au fost plantaţi pomi fructiferi - terenul fiind dat în posesie/folosinţă - şi au fost
întreprinse săpături clandestine de amploare (vizibile şi pe harta scanării magnetometrice) - de către
localnici 15 •
Te/I-ul de la Vânătorii Mici Momâia este amplasat, de asemenea, în lunca Neajlovului, la cca.
30 m vest de actualul curs al râului, în zona confluenţei Văii Baracu cu acesta (PI. 112, V/l). Se află în
apropierea terasei dreapta (PI. 11/5, IV/1,V/1) şi la aproximativ 900 m N-NV de şcoala din satul
Corbeanca şi la 600 m S-SV de biserica satului Vânătorii Mici. Zona din proximitatea sitului este
străbătută de o serie de mici cursuri intermitente de apă (PI. IV, V/l), reactivate de precipitaţii şi
revărsările Neajlovului. Este foarte probabil ca cel mai important dintre aceste cursuri de apă să
reprezinte, în fapt, un fost meandru al râului (PI. IV). Acest aspect nu exclude ca toate cursurile să fi
fost meandre ale râului, care are un evident caracter migrator.
Deşi nu foarte detaliată, harta Szathmâri (1864) reţine o serie de bălţi, naturale dar, probabil, şi
artificiale 16 în zona celor două te/I-uri (PI. 1111). În plus, Valea Baracu, fără a părea a fi activă, este
figurată.

Din păcate, o mare parte din suprafaţa te/I-ului este arată (PI. 1115, IV) şi, cel puţin pentru
nivelurile superioare, stratigrafia este afectată ireversibil. Situaţia a devenit extrem de frecventă în
sudul României, numeroase staţiuni similare fiind, astfel, în mod continuu degradate, deşi marea
majoritate este inclusă în Lista Monumentelor Istorice.
Sumarele cercetări arheologice de la începutul anilor '70 ai secolului trecut, realizate printr-o
secţiune magistrală orientată aproximativ E-V, au relevat existenţa mai multor etape de locuire,
18
aparţinând primelor două faze Gumelniţa 17 • Materialul arheologic publicat (PI. III) sau nu , dar şi cel
recuperat de noi, pare să confirme aceste încadrări. În plus, prezenţa unor fragmente ceramice decorate
prin excizii foarte largi sau cu motivul labirintului - elemente specifice fazei Gumelniţa B 1 - poate
indica faptul că cel puţin nivelul superior (incendiat, după cum vom arăta mai jos) se încadrează în
ultima fază Gumelniţa. Fenomenul este general în bazinul mijlociu al Neajlovului 19, şi nu este cazul să
detaliem aici. Trebuie menţionat însă, că, niciodată, simpla prezenţă a unui fragment ceramic nu este
determinantă pentru încadrarea cu certitudine în vreuna din fazele amintite.

METODOLOGIE

Cercetările

de teren succesive au urmărit în primul rând identificarea unor eventuale locuiri
Gumelniţa exterioare - sezoniere, temporare sau de lungă durată, în măsura în care ele erau fizic
decelabile în peisaj. Interesul s-a axat mai cu seamă în aria de vizibilitate, cu o rază de 5 km
(corespunzând vizibilităţii nivelului superior şi în condiţii de vegetaţie de luncă) (PI. 11/2), neomiţând,
evident, celelalte spaţii. Cercetările de teren nu au condus decât la reidentificarea unor staţiuni
menţionate anterior2°, din epoci ulterioare. De altfel, modelul de locuire gumelniţean, în cazul tel/-

14

Din păcate, încercarea noastră de a realiza carotaje stratigrafice pentru verificarea scanării magnetometrice a fost
de nivelul extrem de ridicat al pânzei freatice.
15
Informaţii obţinute de la persoana pusă în posesia terenului de către Primăria Vânătorii Mici.
16
Simbolul•. deşi nu apare în legenda hărţii (www.chartal864.ro/images/legend.jpg), corespunde foarte probabil unor mori
de apă.
17
Trohani, Oancea 1976, 19. Foarte probabil, au fost realizate atunci şi o serie de casete, vizibile şi astăzi. Nu este exclus,
însă, ca unele dintre aceste intervenţii să corespundă unora neştiinţifice, practicate de localnici.
IR MNIR nr. inv. 83.816-83.857, 291.167-291.170
19
Ambele te/I-uri în curs de cercetare de la Bucşani (situate la 14-15 km sud de zona noastră de interes), amintite, includ
niveluri Gumelniţa B 1. Aceeaşi menţiune este valabilă şi în cazul teii-urilor de la Corbii Mari Măgura (Olteanu 2002, 88 şi
urm.) sau Moara din Groapă Măgura (ambele corn. Corbii Mari, jud. Dâmboviţa) (Gioglovan 1976, 49-54; Olteanu 2002,
90; Ilie 2005, 64 şi urm.). Acestea din urmă, situate faţă de staţiunea de la Izvoru Burta Vacii, în aceeaşi luncă a
Neajlovului, la numai 3,3 km şi, respectiv, 6,2 km nord-vest, au beneficiat şi de atenţia echipelor Chronos, ambelor
identificându-li-se şanţul de delimitare.
20
Trohani, Oancea 1976, passim
zădărnicită
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urilor din văile râurilor interioare din Muntenia, pare să excludă locuiri exterioare de lungă durată,
descoperirea celor sezoniere şi/sau temporare necesitând o altă abordare metodologică 21 .
Pentru evaluarea nedistructivă a staţiunii de la Vânătorii Mici Momâia au fost utilizate
scanarea 3D, fotografiile aeriene oblice, scanarea magnetometrică şi carotajele stratigrafice.
Nu vom intra aici în detalii tehnice ale fiecărei metode în parte, numeroase elemente
22
regăsindu-se în publicaţii anterioare ale noastre .
Reamintim, însă, că niciodată o ridicare topografică realizată în parametri clasici nu va
acumula sute de mii (uneori milioane) de puncte pentru aceeaşi suprafaţă, aşa cum asigură scanarea
3D (PI. V/2). De aceea, diferenţele dintre expresiile grafice - care, evident, se referă la acurateţe şi
precizie - ale ridicărilor topografice ale aceleiaşi suprafeţe sunt, uneori, substanţiale, evident, în
favoarea celei obţinute prin scanarea 3D. Singura condiţie impusă obiectiv este ca vegetaţia de pe
suprafaţa investigată să fie de mici dimensiuni. De aceea, scanarea 3D, şi în acest caz, s-a petrecut,
firesc, la începutul primăverii.
Investigaţia aeriană s-a realizat cu o aeronavă Cessna SkyHawk 172H şi s-au capturat
imagini cu o cameră foto DSRL Canon EOS 400D, coordonatele geografice ale siturilor şi traseul de
zbor fiind înregistrate cu un GPS Mio 650, soft IGO 2008. Modul de realizare al fotografiilor a fost în
plan oblic, prin descrierea unui cerc în jurul sitului, pentru a surprinde, atât structura, peisajul, cât şi
punctele de control de la sol care să facă posibilă georeferenţierea fotografiilor.
În cazul acestei staţiuni a fost aplicată metoda magnetometriei cu vapori de cesiu, model
G858, folosindu-se un gradiometru orizontal, cu cei doi senzori instalaţi pe un dispozitiv mobil,
distanţa dintre linii fiind de un metru. Zona accesibilă din perimetrul te/I-ului, delimitată pentru a fi
2
cercetată prin intermediul tehnologiei nedistructive, a însumat o suprafaţă de aproximativ 2000 m .
Procesarea datelor a fost făcută într-un proiect GIS şi prin intermediul softurilor specifice
echipamentului, înlăturându-se, acolo unde a fost posibil, eventualele perturbaţii create de variaţiile
diurne ale câmpului magnetic total şi zgomotul magnetic de fond.
Atât colţurile suprafeţei măsurate magnetometrie, cât şi ţintele scanerului 3D au fost
determinate cu ajutorul unui GPS Leica Smart Rover, care a primit corecţii de tip RTK© Reference,
staţie fixă poziţionată pe punctul geodezic având coordonate cunoscute. În acest fel, eroarea maximă a
determinării punctelor a fost de 5 cm.
Au fost realizate patru carotaje manuale, amplasate rectiliniu, pe panta estică a te/I-ului (PI.
Vl/2). Dispunerea lor a avut în vedere atât scanarea magnetometrică, cât şi, mai cu seamă, evitarea
zonelor afectate. Şi în acest caz, carotiera - cu un diametru 23 al sondei de 7,5 cm - a fost utilizată în
paşi altimetrici succesivi de câte 10 cm. Sedimentele recuperate au fost descrise în laborator (anexatabele). Materialele arheologice au fost separate, iar elementele de identificare pentru fiecare în parte
fiind apoi prelevate. Adâncimile diferite la care am oprit intervenţiile stratigrafice (PI. V/2) corespund
zonelor de niveluri naturale pe care s-a dezvoltat teii-ul sau se datorează lungimii maxime a celor două
tije ale carotierei (2,60 m).

REZULTA TE

ŞI DISCUŢII

Ridicarea topografică realizată prin intermediul scanării 3D (PI. V/1, VI/2), conjugată cu
analiza spaţială a hărţilor magnetometrice (PI. Vl/2, X/1-4), a relevat faptul că teii-ul are o formă
relativ circulară, cu diametrele de 46 m (aproximativ NE-SV) şi, respectiv, 48 m (aproximativ NVSE). Forma ovală care este vizibilă pe fotografiile aeriene (PI. IV) nu corespunde realităţii, arăturile de
care aminteam mai sus contribuind decisiv la acest aspect. Suprafaţa totală a bazei te/I-ului (în fapt, o
proiecţie în plan orizontal) include toate elementele de structură identificate.
21

De exemplu, Bailey et a/ii 1999.
Haită, Bem 2011; Bem et a/ii 2012; Bem et a/ii 2013; Bem el a/ii 2014
23
Această dimensiune nu are corespondent în scările PI. VII-IX, din motive obiective. Aşa cum scriam şi cu alt prilej (Bem
el a/ii 2013, 91 ), diametrul mic al intervenţiei stratigrafice realizată prin intermediul carotierei ne determină să o
considerăm ca având un caracter nedistructiv.
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Harta obţinută în urma interpolării semnalului magnetic înregistrat afişează o serie de
anomalii, în special pozitive (de culoare roşu aprins sau negru), dar şi negative (de culoare albastră sau
albă) limitate în intervalul -10-+10 nT (PI. X/1--4). Forma cvasi-circulară a anomaliei pozitive
exterioare, întreruptă în unele locuri, probabil, din cauza lucrărilor agricole întreprinse în această zonă,
conduce spre atribuirea acesteia unui şanţ de delimitare a te/I-ului. Intensitatea semnalului magnetic de
aproximativ 20 nT, aproape pe tot traseul acesteia, precum şi dimensiunile variate (lăţimea) care
pornesc de la aproximativ 1 m şi pot ajunge până la aproximativ 5 m sau mai mult (valorile nu pot fi
redate în mod precis deoarece este cunoscut faptul că anomaliile magnetice radiază, fiind deseori mai
mari decât caracteristicile care au determinat prezenţa acestora), sunt considerate argumente plauzibile
în susţinerea ipotezei formulate anterior. Semnalul pozitiv coerent - al şanţului de delimitare, se
datorează unei clare intervenţii antropice într-o zonă de sedimente naturale, deranjând-o şi
modificându-i substanţial magnetismul.
Anomalia, de asemenea de natură pozitivă, care acoperă centrul hărţii noastre vizibil deranjată
de unele intervenţii recente, dispune de un magnetism mult mai intens (care poate merge, în unele
zone, până la aproximativ 40 nT). Acesta indică prezenţa unui nivel arheologic consistent, cu
numeroase resturi de locuire supuse arderii.
În plus, o anomalie care fluctuează între valorile de --4 şi +4 nT (PI. X, nuanţele de
verde/galben sau griul mai închis), al cărei traseu a fost identificat şi în urma analizei
aerofotogrametrice (PI. IV/1), reprezintă un curs intermitent de apă sau un fost meandru, astăzi
colmatat, al Neajlovului.
Harta magnetometrică a fost întrutotul confirmată de carotajele stratigrafice, în măsura în care
acestea din urmă au acoperit acelaşi spaţiu. Din păcate, deşi am încercat evitarea zonelor afectate de
diferite intervenţii, carotajul nr. 1 (PI. VII) a fost amplasat într-o zonă care, până la cca. -1,60 m
(adâncime relativă), era integral distrusă. Sedimentele nu erau în loc, spaţiul respectiv constituind fie
una dintre casetele cercetate în 1972-1973, fie rezultatul unei intervenţii neautorizate ulterioare, în
ambele cazuri astupate în timp. Cert este faptul că, la suprafaţa solului, acest lucru nu era vizibil. Deşi
pe harta magnetometrică (PI. IV /2, X/2-4) era vizibilă o discontinuitate, ea a fost pusă iniţial pe baza
unor fluctuaţii magnetice locale. După adâncimea de 1,60 m, sedimentele sunt in situ, coerenţa lor
indicând existenţa unor depuneri interpretate ca prezenţă a unor spaţii foste exterioare ale unor
24
locuinţe neincendiate . Acestea suprapun, fără cezură, resturile incendiate ale unei construcţii 25 ,
dezvoltate stratigrafic pe aproximativ 40 cm grosime, la partea inferioară individualizându-se o serie
de unităţi stratigrafice constructive (podeaua şi refacerile acesteia). O succesiune similară, dar de
numai 20 cm - dimensiuni asemănătoare resturilor de construcţii cercetate în nivelurile inferioare ale
teii-urilor de la Bucşani, îi precede stratigrafic (PI. VII). Deşi din motive tehnice - lungimea maximă a
tijelor carotierei - nu am putut atinge în acest carotaj fundamentul natural, prezenţa certă a acestuia în
carotajul nr. 3 (PI. IX) indică faptul că cele două resturi de construcţii incendiate aparţin primelor
momente de locuire a teii-ului.
Acestora le corespunde firesc, în baza carotajului nr. 2 (C2), succesiunea importantă de
niveluri ocupaţionale exterioare 26 cu aparenţă de amenajare intenţionată (PI. VII, IX). Dacă avem în
vedere materialele arheologice, inclusiv cele publicate anterior, cât şi situaţiile din amintitele teii-uri
de la Bucşani, această secvenţă stratigrafică - cu o grosime care acoperă aproximativ jumătate (-1,50
m) din amplitudinea maximă, ar putea aparţine primei faze Gumelniţa. Evident, încadrarea este, totuşi,
ipotetică, numai o cercetare arheologică propriu-zisă putând oferi certitudini în acest sens.
Urmează, suprapunând această primă secvenţă, un pachet compact şi coerent de unităţi
stratigrafice, comparabil cu resturile neincendiate ale unei construcţii 27 (PI. VII, IX). Este posibil ca
prezenţa unor agregate argiloase foarte compacte (anexa-tabele), care separă în două părţi această
coloană, să corespundă unei perioade de abandon. Firesc, atare interpretare implică existenţa a două
niveluri de distrugere neincendiate, deci a două construcţii care nu au sfârşit prin foc.

24
25

26
27

Bem el a/ii 2013, 93, categoria 4
Bem el a/ii 2013, 93, categoria 5
Nu au fost incluse în clasificarea noastră anterioară (Bem el a/ii 2013) pentru că, în acel moment, nu fuseseră identificate.
Bem el a/ii 2013, 93, categoria 3
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În sfârşit, succesiunea macrostratigrafică se încheie cu două orizonturi de distrugere ale unor
incendiate (PI. VII; IX, anexa-tabele), conţinând în ambele cazuri, spre partea inferioară,
elemente ale unor unităţi constructive şi fiind separate de o unitate stratigrafică care corespunde
28
spaţiului exterior ale unei construcţii distruse în urma unui incendiu . Această secvenţă ar putea
aparţine fazei Gumelniţa BI, confirmări sau infirmări în acest sens putându-se preciza, ca şi în cazul
de mai sus, numai în urma unor cercetări arheologice propriu-zise 29 .
Ambele prime carotaje s-au oprit în apropierea fundamentului natural. Acesta a fost interceptat
în C3 la o adâncime relativă faţă de partea superioară a C2 de 3, 18 m (PI. VIII-IX; anexa-tabele).
Pentru că C2 a fost amplasat în zona de maximă altitudine a te/I-ului, chiar dacă se poate presupune că
grindul pe care s-a construit teii-ul avea o uşoară pantă, valoarea de 3,20 m indică un maxim al
depunerilor antropice.
Pc aproximativ I m grosime, suprapunând grindul amintit, C3 a relevat şi prezenţa unei
depuneri de silt argilos, relativ eterogen, cu incluziuni antropice. Corespunzând anomaliei negative din
harta magnctometrică (PI. X/2-4 - albul şi, respectiv, nuanţele de albastru închis), dezvoltată pe o
lăţime importantă (între 5 şi 8 m), aceasta corespunde unui surplus de material care nu poate fi pus pe
seama unor factori naturali, dar nici a acumulării din timpul locuirii teii-ului. Date fiind poziţia
stratigrafică şi planimetrică (PI. VI/2, VIII, X/2-4), structura sa internă, diferenţierea clară faţă de
fundamentul natural pe care s-a dezvoltat teii-ul (anexa-tabele), indiferent de apelativul de identificare
- val, dig, obstacol etc„ prezenţa acestei macrounităţi în cadrul stratigrafiei te/I-ului de la Vânătorii
Mici este în afara oricărei îndoieli. De altfel, nu este prima situaţie de acest tip întâlnită în cazul tellurilor mici şi mijlocii din văile râurilor interioare din Muntenia30 , singura diferenţă faţă de acestea
fiind prezenţa unor mai numeroase incluziuni antropice (PI. VIII, anexa-tabele). Aceasta presupune,
mai mult decât în celelalte cazuri similare, că valul/digul a fost realizat într-unul din momentele
ulterioare debutului locuirii. Evident, această poziţionare în stratigrafia generală a staţiunii nu exclude
existenţa unui obstacol similar care să corespundă primului moment de locuire - dezafectat sau
înglobat în cel ulterior.
Structura de delimitare a staţiunii este completată prin şanţul interceptat în C4 (PI. VIII-IX) şi
foarte vizibil pe harta magnetometrică (PI. X/1-4 - amintita anomalia pozitivă circulară); aceasta arc
în zona carotajului cca 1 m adâncime şi o lăţime în partea superioară de aproximativ 5 m. Semnalul
pozitiv neregulat al şanţului în scanarea magnetometrică - mai cu seamă în zona sudică - poate fi
datorat, foarte probabil, nu numai arăturilor din zonă, ci şi chirpiciului ars provenit din intervenţiile
stratigrafice contemporane, dislocat şi împrăştiat pe suprafaţa te/I-ului.
Din păcate, în acest caz, din cauza datei de survol (iunie) şi a condiţiilor meteo nefavorabile,
analiza fotografiilor aeriene oblice nu a permis identificarea elementului principal de delimitare,
rezumându-se doar la precizări de natură peisagistică şi geomorfologică.
construcţii

CONCLUZII

Valorile dimensionale absolute ale movilei antropice - diametrele de 46 x 48 m şi grosimea
depunerilor de cca 3,20 m - încadrează teii-ul în zona inferioară a categoriei celor de dimensiuni
31
medii •
În urma scanării magnctometrice, s-a putut preciza existenţa unui şanţ de delimitare cu un
traseu cvasi-circular, săpat la baza movilei, în luncă şi închizând o suprafaţă al cărei diametru mediu
este de cca 35 m. De asemenea, zona centrală, efectiv locuită, a te/I-ului este marcată magnetometrie
printr-un semnal coerent pozitiv având o formă grafică general rectangulară (deşi uşor neregulată
2
R Bem
29

el a/ii 2013, 93, categoria 2
Momente de locuire care au sfărşit prin incendii generalizate sunt prezente la partea superioară a stratigrafii lor tuturor tel/urilor Gumelniţa cercetate suficient de amplu - în România, Căscioarele Ostrovel (jud. Călăraşi) (Dumitrescu 1965), Teiu
(Morintz 1962), Bucşani Pod (Marinescu-Bîlcu et a/ii 1998; Bem 2002) sau Bucşani Pădure-tel/ (Bem 2008) şi Bulgaria,
Ovcarovo (Todorova et a/ii 1983) sau Goljamo Delccvo (Todorova el a/ii 1975).
30
Morintz 1962, fig. 1; Bem el a/ii 2013, 93 şi urm., fig. 1O
31
Bem el a/ii 2012, 25
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datorită intervenţiilor

stratigrafice contemporane), cu latura de 12-17 m (aşadar, închizând o suprafaţă
2
maximă de cca 21 O m - PI. X/4). Nu insistăm aici, rezumându-ne la a aminti o seric de exemple
contemporane (la scară crono-culturală) în care această suprafaţă este delimitată cert de palisade fixate
în şanţuri de fundaţie, aşa cum au demonstrat-o săpăturile arheologice la Bucşani Pod32 şi Bucşani
34
35
36
Pădure-tel/33 sau Ovearovo , Goljamo Delcevo şi Polianiţa (PI. X/5).
Pentru că magnetometrul înregistrează semnalul cel mai puternic şi mai apropiat de suprafaţa
solului, devine clar faptul că mărimea spaţiului general-rectangular se referă la ultimul moment de
locuire, cum am presupus, Gumelniţa B 1, care putea adăposti un număr de 4-5 locuinţe de dimensiuni
medii.
Ca şi în alte cazuri, carotajele stratigrafice au confirmat prezenţa şanţului, dar şi a unui
obstacol între acesta şi suprafaţa propriu-zis locuită (încadrată ferm în amintita suprafaţă de cca 210
m 2) - indiferent cum ar putea fi apelat (dig, val etc.) acesta acoperă o suprafaţă importantă (în general,
având 7,5-8 m lăţime), dar având o înălţime relativ mică (sub 1 m în toate cazurile similare).
Faptul că toate celelalte tell-uri de mici şi medii dimensiuni investigate de către echipele
CHRONOS prezintă aceeaşi manieră de construcţie - şanţ de delimitare, val/dig (acoperit sau nu în
timp), suprafaţă locuită propriu-zis clar delimitată (PI. X/6), ne determină să afirmăm că acesta este
modelul structurii generale interne a tuturora. Acoperirea sau nu a obstacolului depinde în mod direct
de dimensiunea pe verticală a te/I-ului. Cu cât este mai importantă stratigrafia antropică, cu atât creşte
posibilitatea ca depunerile superioare să-l acopere fizic. De exemplu, la Teiu 37 , Bucşani Pod38 şi
Bucşani Pădure-te/139 - teii-uri din partea inferioară a categoriei de dimensiuni medii, toate depunerile
antropice contemporane valului se stărşesc prin simpla adosare la acesta. În cazul Măgurei de la
Vătaşi - teii din partea superioară a categoriei de dimensiuni medii, aceleaşi depuneri ating coama
valului 40 , pentru ca, în cazul te/I-ului de dimensiuni mari de la Schitu Măgura Bobocului, acestea să-l
41
suprapună integral • Fără îndoială, avem în vedere şi momentul de construcţie, dar asupra tuturor
acestor aspecte ne vom referi într-o intervenţie ulterioară.
Acest model - construit, evaluat şi aplicat cu succes, va trebui avut în vedere în momentul
iniţierii oricărei cercetări arheologice specifice, fie ea preventivă ori sistematică. Lipsa unuia dintre
elementele definitorii nu va putea avea decât o singură cauză.
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LIST OF ILLUSTRA TION

PI. I. 1. The location ofthe Vânătorii Mici area in the general regional assembly; 2. The location ofthe Vânătorii
Mici Momâia teii in the zonal framework
PI. II. 1. The zone of interest on the Szathmari map (1864 ); 2. The visibility areas of the two tells from the zone
of Vânătorii Mici village; 3. The fountain ofthe mansion Creţeanu from Izvoru (rebuilt in 1911); 4. Izvoru Burta
Vacii. View from the NW side ofthe teii. 5. Vânătorii Mici Momâia. View from the SE side ofthe teii
PI. III. 1-5. Ceramic objects and vessels discovered in the teii from Vânătorii Mici (after Trohani, Oancea 1976)
PI. IV. Vânătorii Mici Momâia. 1. Aerial photography, non-georeferenced (from the W) - red arrows mark
intermittent water courses (the most important is probably a forrner meander ofNeajlov); the circle includes the
teii and the black arrow marks the section of research in 1972-1973; 2. Aerial photography, non-georeferenced
(from the E). In the background runs the Neajlov terrace
PI. V. 1. Topographic survey of the teii from Vânătorii Mici Momâia and the surrounding area (3D laser
scanning - Bogdan Venedict; the two perpendicular lines mark two of the boundaries of the magnetometrie
investigated area; scale is based on the axes of Stereo70 coordinates); 2. Vânătorii Mici Momâia. Relative
locations of stratigraphic corings. I. Z0 is the reference point of the station; 2. Z0 is represented by co ring C2
PI. VI. 1. Vânătorii Mici Momâia. 1. The magnetometrie scanned surface; 2. The location of corings
PI. VII. Vânătorii Mici Momâia. The internai stratigraphy of corings n° I and n° 2
PI. VIII. Vânătorii Mici Momâia. The internai stratigraphy of corings n° 3 and n° 4
PI. IX. Vânătorii Mici Momâia. The stratigraphic sketch ofthe teii revealed by the four corings
PI. X. 1-4. Vânătorii Mici Momâia. The magnetometrie map; 5. The plan ofthe settlement from Polianiţa (after
Todorova 1982); 6. Idealized sketch ofthe begining moment ofeach independent occupation in a teii
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Anexă-tabele.

Descrierea succesiunilor stratigrafice ale carotajelor 1--4

Carotajul nr. l (PI. VII, IX)

Adâncime
(cm)
0--40
40-60
60-80
80-90
90-160
160-180
180-200
200-210
210-220

220-230

230-240

240-250

250-260

Descriere

şi

incluziuni antropice

Silt argilos, brun mediu şi brun deschis, cu structură agregată, omogen, cu
actuale. Conţine rare granule mm şi câteva de 1-2 cm rulate, de
chirpici ars
Silt argilos, brun deschis, omogen, relativ steril. Conţine foarte rare granule
mm de chirpici ars, l fragment de scoică 3 mm
Silt argilos, brun deschis, mai eterogen. Conţine rare granule de chirpici <l
cm rulate, l fragment de chirpici scorificat de cca. 3 cm, l fragment de rocă
0,5 cm şi câteva granule fine de cărbune
Silt argilos, brun gălbui, eterogen, cu frecvente granule fine (mm) de
chirpici ars (10-15%) la roşu şi rare granule -1 cm
Silt argilos, brun gălbui, eterogen, cu granule fine de chirpici ars (cca. 5%),
rare granule <l cm, rulate, câteva granule de 1-2 cm şi câteva granule de l
cm de cărbune. Chirpiciul este amestecat cu matricea sedimentară
Silt argilos, brun gălbui, omogen, cu foarte rare granule de chirpici ars mm
şi câteva granule de 1-2 cm mai compacte, rulate
Silt argilos, brun gălbui, omogen. Conţine granule de chirpici ars fin (25%), câteva fragmente de chirpici compact, 1-3 cm, l fragment de rocă l
cm, l fragment de scoică l cm.
Silt argilos cu nisip mediu, brun gălbui şi gălbui, eterogen, ce conţine cca.
30% chirpici ars la roşu şi gălbui
Nivel de chirpici brun cărămiziu mediu, omogen, ce conţine cca. 80%
chirpici ars fin şi cca. l 0% fragmente de chirpici compact de 1-3 cm, l galet
de cuarţit de 1,5 cm şi rare granule de cărbune fin
Silt argilos, brun cenuşiu mediu, omogen, ce conţine cca. l 0-15% granule
fine de chirpici şi cca. l 0% granule carbonatice mm, rare granule de cărbune
fin, un fragment de cărbune de 1,5 cm

Interpretare

rădăcini

Silt argilos, brun cenuşiu închis, omogen, ars, ce conţine cca. 5% granule
carbonatice, rare fragmente fine de cărbune, unul de l cm
Nivel de chirpici ars, brun cărămiziu mediu, omogen, compact, cu granule
mm de chirpici compact, mai rar 1-2 cm, cca. 90%, 2 fragmente ceramice
arse secundar
Silt argilos, brun cenuşiu mediu, cu frecvente granule de argilă cenuşiu
mediu, foarte omogenă, cu rare granule de chirpici ars compact de - l cm, l
fragment ceramic ars secundar

Intervenţie
contemporană

Nivel de locuire.
Nivel de locuire
Distrugere
incendiată

Distrugere
incendiată

Distrugere
incendiată

Distrugere
incendiată.

Niveluri de podea
Distrugere
incendiată.

Distrugere
incendiată.

Niveluri de podea

Carotajul nr. 2 (PI. VII; IX)

Adâncime
(cm)
0-15
15--40
40-50

Descriere

şi

incluziuni antropice

Silt argilos, brun mediu, relativ omogen, cu structură agregată şi frecvente
actuale. Conţine cca. 30% granule de chirpici ars 1-3 cm
Silt argilos cu nisip mediu-grosier, brun cărămiziu deschis şi brun
deschis, eterogen, compact, ce conţine 90% fragmente de chirpici ars,
mai rar şi mai fin spre partea inferioară, şi rare granule de cărbune fin
Silt argilos cu nisip mediu, brun deschis, aspect eterogen, conţine cca.
5% chirpici ars şi cărbune fin, câteva fragmente de I cm.
rădăcini
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Interpretare
Sol actual.
Nivel de distrugere
Nivel de distrugere
incendiat.
Podele incendiate
Nivel de locuire
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50--70
70-90

90-160

160--250

250--260

Nivel de chirpici ars, brun cărămiziu deschis şi brun roşcat, eterogen,
conţine 70-90% fragmente de chirpici ars de 2-3 cm şi cărbune 1-2 cm,
mai rar cărbune fin
Silt argilos, brun cenuşiu mediu şi brun cărămiziu, relativ omogen, ce
conţine 80-100% granule de chirpici friabil şi granule de argilă
Argilă siltică, brun cenuşiu deschis şi brun gălbui, foarte omogenă, cu
rare incluziuni: 6 fragmente ceramice, 2 galeţi de cuarţit 1-1,5 cm, 1
granul de chirpici ars de 1 cm, câteva granule mm de cărbune. Include un
nivel (130-140 cm) cu cca. 15% agregate argiloase foarte compacte
Silt argilos cu nisip fin-mediu, brun cenuşiu mediu, omogen, cu rari
constituenţi antropici şi rare concreţiuni carbonatice de 1-3 cm. Include
câteva granule de chirpici ars ~ 1 cm, 6 fragmente ceramice de 1,5-2 cm,
3 fragmente de rocă de 1-2 cm, 2 valve întregi de 2,5-3 cm şi rare
granule de cărbune fin
Silt argilos cu nisip mediu, brun cenuşiu deschis şi gălbui, relativ
eterogen, cu rare granule fine de chirpici ars, 5 fragmente ceramice, 1
fragment de rocă de 1 cm şi 2 fragmente de scoică de 1-1,5 cm

Nivel de distrugere
incendiat
Podele incendiate
Distrugere
neincendiată.

Podele neincendiate
Niveluri
ocupaţionale.

Zonă exterioară
amenajată

Nivel de locuire

Carotajul nr. 3 (PI. VII; IX)

Adâncime
(cm)

0-30

30-50

50--90

90--120

120-150

150-170
170--180

Descriere

şi

incluziuni antropice

Silt argilos, brun mediu şi brun deschis, omogen, cu structură agregată,
cu rădăcini actuale. Include foarte rare granule mm de chirpici ars şi
cărbune, rare fragmente de chirpici ars de 1-2 cm, I fragment ceramic, 1
fragment de rocă de 1,5 cm, 1 scoică de 2 cm
Silt argilos, brun deschis, relativ omogen, ce conţine rare granule mm de
chirpici ars, 2 fragmente de chirpici şi 2 fragmente ceramice, 5 granule
carbonatice de ~ 1 cm
Silt argilos, brun gălbui, relativ eterogen, cu foarte rare rădăcini actuale.
Conţine rare concreţiuni carbonatice de 0,5-1, 7 cm, 2 granule de chirpici
ars de 1 cm şi rare granule mm, 11 fragmente ceramice de 1-2,5 cm, 2
cochilii de 2,5 cm (una întreagă) şi 9 fragmente de cochilii de 1-2 cm, 1
fragment de os de 1 cm
Silt argilos, brun cenuşm deschis, relativ eterogen. Include rare
concreţiuni carbonatice 0,5-1,5 cm, 6 fragmente de chirpici ars de 1 cm,
I O fragmente ceramice, 1 galet de cuarţit de 1 cm, 3 fragmente de
cochilie de scoică de 1-3 cm
Silt argilos, brun cenuşiu deschis, relativ eterogen. Include granule
argiloase gălbui de 1-2 cm (5%). Conţine rare granule fine de chirpici
ars, 2-3 % cărbune mm şi câteva fragmente de 1 cm, 6 fragmente
ceramice, 1 fragment de rocă de 2,5 cm şi 3 galeţi de cuarţit de 0,5-2 cm.
Argilă siltică cu nisip fin-grosier, brun gălbui, foarte eterogenă, slab
sortată, cu rare elemente de pietriş fin, cuarţitice, de 1-2 cm, steril
Argilă siltică cu nisip fin-grosier şi rar pietriş fin, brun gălbui, foarte
eterogenă, slab sortată, cu rare concreţiuni feruginoase
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Interpretare

Sol actual, coluviu

Coluviu

Amenajare

Amenajare

Amenajare

Acumulare

naturală

Acumulare

naturală
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Carotajul nr. 4 (PI. VII; IX)

Adâncime
(cm)

0-30

30-90
90-100
100-110
110-150

150-160

160-170

170-190
190-220

Descriere

şi

incluziuni antropice

Silt argilos, brun mediu şi brun deschis, omogen, cu structură agregată şi
actuale. Include rare granule mm de chirpici ars, 2 fragmente
ceramice 1,5-2 cm, 1 galet de cuarţit de 1 cm
Silt argilos cu nisip fin-mediu, brun deschis, omogen, cu foarte rare
granule mm de chirpici ars, câteva granule de 1 cm, rulate şi 1 fragment
ceramic de 1 cm, rulat
Argilă şi nisip fin, brun cenuşiu gălbui, foarte omogenă, cu rare granule
de chirpici „descompuse", 3 fragmente ceramice
Argilă cu nisip fin, brun gălbui, eterogenă, cu 3-5% chirpici ars -1 cm
degradat
Argilă cu nisip mediu-grosier, brun gălbui, eterogenă, cu 1-2% granule
de chirpici ars şi 4 ceramice degradate -1 cm şi câteva fragmente de
chirpici ars compact, rulat, de 1 cm
Argilă cu nisip grosier mai frecvent, brun gălbui, eterogenă, cu 2-3%
granule de chirpici ars şi concreţiuni grezoase, brun deschis, degradate, 4
fragmente ceramice şi 2 granule de cuarţit de 1--4 cm
Argilă cu rar nisip grosier şi pietriş fin, brun gălbui, eterogenă, cu 5%
fragmente ceramice şi rare granule de chirpici ars <l cm degradate,
câteva granule cm, rulate, şi rare granule mm de chirpici ars.
Argilă siltică cu pietriş fin, brun cenuşiu deschis, relativ omogenă, cu
rare (<l %) granule de chirpici ars mm, 4 fragmente ceramic de 1,5 cm,
rulat, şi 2 galeţi de cuartit de 2-3 cm
Nisip grosier şi pietriş fin-mediu, 0,5--4 cm, gălbui, omogen, slab sortat,
steril
rădăcini
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Interpretare

Sol actual, coluviu

Coluviu
Umplutură
Umplutură.

Umplutură

Umplutură

Umplutură.

Umplutură

Acumulare

naturală

1.

2.
1. Amplasamentul zonei Vânătorii Mici în ansamblul general regional. 2. Amplasamentul teii-ului de la Vânătorii
Mici Momâia în cadrul zonal

PI. I

2.

I.

4.

3.

5.

1. Zona de interes pe Harta Szathmari (1864); 2. Ariile de vizibilitate ale celor două teii-uri din zona comunei
Vânătorii

Mici; 3. Fântâna conacului Creţeanu din Izvoru (refăcută în anul 1911); 4. Izvorul Burta Vacii .
Imagine dinspre NV; 5. Vânătorii Mici Momâia. Vedere dinspre SE

PI. II
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1-5. Piese

şi

!O cm

5.

vase ceramice descoperite în tell-ul de la Vânătorii Mici (apud Trohani, Oancea 1976)

PI. III

1.

2.

Vânătorii

Mici Momâia: 1. Fotografie aeriană negeoreferenţiată (dinspre V) - săgeţile roşii marchează cursurile
intermitente de apă (cel mai important este, foarte probabil, un fost meandru al Neajlovului; cel din plan apropiat mai vizibil, a fost identificat ş i în scanarea magnetomertrică); ovalul include tell-ul, iar săgeata neagră marchează
secţiunea de cercetare dintre anii 1972- 1973 . 2. Fotografie aeriană negeoreferenţiată (dinspre E); în plan secund
se desfăşoară terasa dreaptă a Neajlovului

PI. IV
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1.
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C I (-0.34m)

C2 (O)

o

C3 (- 1.68 m)

C4 (-3. 16 m)

5m

2.

1. Ridicarea topografică a tell-ului de la Vânătorii Mici Momâia şi zona înconjurătoare (scanare 3D - Bogdan
Venedict; cele două drepte perpendiculare marchează două dintre limitele suprafeţei investigate magnetometrie;
scara este reprezentată de axele de coordonate Stereo 70); 2. Vânătorii Mici Momâia. Amplasamentele relative ale
carotajelor stratigrafice. 1. Z0 este reprezentat de punctul de staţie; 2. Z0 este reprezentat de către C2.

PI. V
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Vânătorii

Mici Momâia. 1.

Suprafaţa scanată

magnetometrie; 2. Amplasamentul carotajelor

PI. VI
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Vânătorii

Mici Momâia. Stratigrafia internă a carotajelor nr. I
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V ânătorii

Mici Momâia. Stratigrafia

internă

PI. VIII

a carotajelor nr. 3 ş i nr. 4
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Vânătorii

Mici Momâia.

Schiţa stratigrafică

a teii-ului relevată de cele patru carotaje.

PI. IX
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6.

1-4. Vânătorii Mici Momâia . Harta magnetometrică (săgeata roşie indică amplasamentul Cl,
cea albastră, fostul curs de apă) ; 5. Planul staţiunii de la Polianiţa (apud Todorova 1982); 6. Schiţa idealizată
a momentului de început al fiecărei locuiri independente dintr-un tel!.

PI. X

Cercetări

Arheologice, XX,

Bucureşti,

2013, p. 231-250

STUDIUL FA UNEI DIN EPOCA ROMANĂ DE LA
OSTROV, PUNCTUL FERMA 4, JUD. CONSTANŢA (DUROSTORUM)

ADRIAN BĂLĂŞESCU, VALENTIN RADU

ETUDE DE LA FAUNE D'EPOQUE ROMAINE D'OSTROV, POINT FERMA4,
DEPARTEMENT CONSTANŢA (DUROSTORUM)

L'etude de la faune issue du site romain Ostrov (Durostorum) indique que l'elevage etait preponderant.
Les bovins dominent le spectre de faune, que l'on considere le nombre de restes ou le nombre d'individus ; ils
sont suivis par Ies caprines et le porc. Le cheval etait egalement consomme.
L'analyse des âges d'abattage pour Ies principales especes montre que Ies bovins et Ies caprines etaient
eleves principalement pour Ies produits secondaires, lait, laine et force (bovins), leur viande etant egalement
recherchee. Concemant le porc, le profil d'abattage suggere que la plupart des individus ont ete abattus entre un
an et deux ans, c'est-â-dire lorsque )'animal atteint son poids maximal.
Si l'on compare cet etablissement avec d'autres sites contemporains du sud-est de la Roumanie,
Durostorum s'inscrit dans Ies tendances generales de l'epoque : l'elevage predomine, Ies bovins etant la
principale espece domestique, et la chasse est sporadique.
L'etude de ce premier lot de faune de Durostorum est tres importante pour la periode romaine des Il 0 et
0
Ill siecles apres J.-C. car ii s'agit de la seule etude realisee pour le sud de la region de Dobrogea.
MOTS-CLES: archeozoologie, epoque romaine, Ostrov (Durostorum), elevage, chasse
CUVINTE CHEIE: arheozoologie, epoca romană, Ostrov (Durostorum), creşterea animalelor, vânătoare

INTRODUCERE

Situl de la Ostrov, punctul Ferma 4 (cod RAN 62547.01) se găseşte aproximativ în dreptul
bornei kilometrice 132.100 a drumului naţional DN3A Bucureşti-Constanţa. Investigaţiile arheologice
din acest sit au fost realizate începând cu anul 1955, prin intervenţii de salvare şi din anul 1997 până în
prezent, prin cercetări arheologice sistematice'. În stadiul actual al cercetării, indiferent de statutul
aşezării romane de aid, se poate afirma că aceasta este strâns legată de castrul legiunii XI Claudia
cantonată la Durostorum, ce se află la circa 3,5 km vest.
Resturile faunistice care fac obiectul acestui articol provin din săpăturile arheologice efectuate
de către Crişan Muşeţeanu şi Dan Elefterescu, între anii 1997-1998, din complexe arheologice de pe
malul Dunării, mai exact din şapte gropi menajere dintre cele 80 descoperite până în prezent.
Analize arheozoologice efectuate pe materiale prelevate din aşezările romane, niveluri databile
în secolele II-III p. Chr., din Dobrogea sunt extrem de rare 3 . Una dintre caracteristicile acestor analize
este faptul că eşantioanele studiate sunt foarte reduse din punct de vedere numeric (sub 420 de resturi).
Comparativ cu acestea, eşantionul studiat pentru situl de la Ostrov (Durostorum) este aproape de trei
ori mai mare, rezultatele analizelor arheozoologice având posibilitatea de a surprinde mult mai bine
paleoeconomia animalieră din această perioadă. Eşantioane asemănătoare din punct de vedere
numeric, cu cel din prezentul studiu, sunt cele de la Barboşi 4 (jud. Galaţi) şi Stolniceni 5 (jud. Vâlcea),
situate în stânga Dunării.
Culică 1978, 113; Muşeţeanu 2003; Damian, Bâltâc 2008; vezi şi rapoartele din CCA 1998-2013 http://cronica.cimec.ro/
Despre problematica aşezării de la Ostrov, vezi, în acest volum, articolul A. Bâltâc, I. Paraschiv-Grigore, p. 155-163.
3
Haimovici 1996; Haimovici 2003; Stane 2009; Stane, Bejenaru 2009
4
Haimovici 1983
5
Udrescu 1979
1
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METODOLOGIE
Specificăm că tipul de prelevare al materialului faunistic a fost făcut direct - „la ochi" - ceea
ce prezintă o serie de avantaje şi dezavantaje, fapt care a mai fost adus în discuţie şi cu altă ocazie6 .
Fauna relativ bogată aparţine atât nevertebratelor (scoici), cât şi vertebratelor, în special
mamiferelor, acestea din urmă fiind predominante. Determinările anatomice şi taxonomice au fost
realizate cu ajutorul colecţiilor osteologice de referinţă ale Laboratorului de Arheozoologie, din cadrul
Centrului Naţional de Cercetări Pluridisciplinare, Muzeul Naţional de Istorie a României. De
asemenea, au fost consultate lucrările metodologice ale lui Barone 7 şi Schmid8 pentru mamifere.
Deosebirea dintre oaie şi capră a fost făcută pe baza scheletul post-cranian după criteriile lui
Boessneck, Muller şi Teichert9 testate de Clutton-Brock et alii 10 şi de Prummel şi Frisch 11 ; pentru
resturile dentare, am utilizat lucrările lui Payne 12 , Helmer 13 , Hallstead et alii 14 , precum şi Balasse şi
Ambrose 15 .
Vârstele de abataj (de sacrificare) au fost estimate după erupţiile dentare cu ajutorul lucrării lui
Schmid 16 , iar pentru uzurile dentare am apelat la lucrările lui Ducos 17 şi Grant 18 pentru bovine, Payne 19
şi Helmer 20 pentru ovicaprine şi Horard-Herbin21 pentru suine.
Corelarea datelor biologice cu cele zootehnice s-a realizat după Forest22 .
Măsurătorile resturilor faunistice au fost realizate cu un şubler care prezintă o precJZ1e
23
instrumentală de 1110 milimetri. Acestea au fost luate după recomandările lui von den Driesch şi se
regăsesc în anexa cu date de biometrie (anexa 2). Cu toată imprecizia metodei de estimare a taliei
(înălţimii la greabăn) datorată puternicelor allometrii în special la animalele domestice, aceasta a fost
24
realizată utilizând coeficienţii reuniţi de către von den Driesch şi Boessneck , respectiv de către
Udrescu, Bejenaru şi Hrişcu 25 .

PREZENTAREA MATERIALULUI FAUNISTIC PE COMPLEXE ARHEOLOGICE

Materialul faunistic studiat (NR=l 134) a fost prelevat din complexe arheologice de tipul
gropilor, notate de către arheologi în ordinea descoperirii, cu siglele: g 30 , g32 , g 33 , g 34, g4 0, ~i. ~ 2 (740
fragmente resturi determinate) şi din nivelul de cultură roman (394), datat în secolele II-III p. Chr.
Aceste complexe se găsesc în zona marginală a sitului, utilizată din timp în timp pentru a extrage
argila şi reutilizată simultan ca zonă de deşeuri menajere 26 .
S-au identificat resturi de nevertebrate (scoici - într-un număr redus, doar cinci resturi de Unio
sp. în g 33 ) şi vertebrate (păsări şi mamifere). Resturile de păsări (şapte) sunt exclusiv de găină (Gallus
domesticus) şi au fost descoperite numai în nivelul de cultură.
Din cele 1122 de fragmente osteologice atribuite mamiferelor, s-au determinat specific 988
(88,05%). Toate aceste fragmente osoase prezintă caracteristicile unor resturi menajere, fapt susţinut şi
6

Popovici el a/ii 2002, 57-58
Barone I 986
8
Schmid 1972
9
Bocssneck, Muller, Teichcrt 1964
10
Clutton-Brock el a/ii 1990
11
Prummel, Frisch 1986
12
Paync 1985
13
Hclmcr 2000
14
Hallstcad el a/ii 2003
15
Balasse, Ambrose 2005
16
Schmid 1972
17
Ducos 1968
18
Grant 1982
19
Paync 1973
20
Hclmcr 2000
21
Horard-Herbin 1997
22
Forcst 1997
23
von den Dricsch 1976
24
von den Driesch, Boessncck 1974
25
Udrescu, Bejenaru, Hrişcu 1999
26
Elcftcrcscu 2011, 115
7
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de procentul mare (65 ,26%) prelevat din gropi. De asemenea, majoritatea resturilor de mamifere
pe suprafaţa lor urme de tăiere (PI. I), unele mai fine (de descărnare), altele mai grosolane (de
dezarticulare şi de spargere a diafizei osului pentru extragerea măduvei osoase), precum şi foarte rare
urme de ardere (PI. 11/5).
Cantitatea de material prelevat din gropi variază extrem de mult: trei şi patru resturi în g 30 şi
~ 2 , 27 de resturi în g34 , 29 de resturi în g40 , 55 de resturi în g4 i, 85 de resturi în g 32 , 537 (47,35% din
tot materialul faunistic) în g 33 . Direct proporţional cu cantitatea de material osteologic prelevat din
aceste complexe este şi numărul de specii identificate şi numărul minim de indivizi prezumaţi. Astfel,
dacă în g30 şi ~ 2 s-au identificat două specii şi doi indivizi, în g33 s-au identificat 1O specii şi 41 de
indivizi (vezi figura 1).
Analiza materialului a dus la identificarea a zece specii de mamifere, dintre care şase sunt
domestice: cal (Equus caballus) , vită (Bos taurus), oaie (Ovis aries), capră (Capra hircus), porc (Sus
domesticus) şi câine ( Canis familiaris) şi patru sălbatice: cerb ( Cervus elaphus), căprior ( Capreolus
capreolus) , mistreţ (Sus sero/a) şi bursuc (Meles meles) (PI. I; II).
prezintă

ne
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FIGURA 1. Repartiţia numerică şi procentual ă a resturilor de faună descoperite în
nivelul cultural (ne) şi în complexele arheologice (gropi) de la Ostrov (Durostorum)

În complexul arheologic g30 s-au identificat trei resturi, din care două aparţin unui individ
adult de Bos taurus şi unul atestă o ovicaprină adultă.
Complexul g32 a fumizat 75 de resturi (7,59%) ce aparţin unui număr de cinci specii, toate
domestice. Calul (Equus caballus) a fost identificat pe baza a nouă resturi osteologice ce provin de la
doi indivizi adulţi maturi, care au fost evidenţiaţi pe două resturi de mandibulă stângă, dintre care unul
este mascul (prezintă canini). Vita (Bos taurus) prezintă cel mai mare număr de resturi din cadrul
complexului (40). Acestea aparţin unui număr de trei indivizi: un nou născut identificat pe baza unui
metapod şi doi indivizi subadulţi/adulţi de peste 2- 2Yi ani determinaţi pe baza a două metacarpiene
distale stânga epifizate. Ovicaprinele (12 resturi cărora nu li s-a putut da o diagnoză specifică) sunt
reprezentate printr-un individ adult în vârstă de peste 3 Y2 ani (ulnă stânga epifizată distal). S-au
identificat până la nivel de specie şi două resturi de capră: un corn de tip săbiat şi o extremitate distală
de metacarp care au aparţinut unui individ adult, mascul. Porcul domestic este prezent prin doi indivizi
cărora le aparţin şapte resturi osoase. Cei doi indivizi sunt un infans, identificat pe baza unui metacarp
III şi un juvenil de 14- 16 luni, determinat pe baza dentiţiei superioare. Câinelui (Canis familiaris) îi
aparţin doi indivizi: un juvenil27 sub 6 luni, identificat pe baza unui schelet aproape complet (prezintă
numai oasele lungi: două humerusuri, o ulnă - stânga, două coxale, două femure, două tibii) şi un
individ adult de peste 18 luni.
Din complexul arheologic g 33 s-a prelevat cea mai mare cantitate de material osteologic, dintre
care 459 de resturi au fost determinate specific. Acestea au provenit de la 41 de indivizi (38,68%) ce
aparţin unui număr de nouă specii (şase domestice şi trei sălbatice). Cabalinelor le aparţin patru resturi
atribuite unui individ adult. Vitei domestice îi aparţin un număr de 334 de fragmente osteologice ce
sunt atestate un număr de 15 indivizi prezumaţi. Aceştia au următoarele vârste: un infans determinat
27

În cadrul statisticii din fig . I , acest individ juvenil de Canis familiaris este considerat ca un singur rest osteologic.
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pe un metatars proximal dreapta foarte poros, doi juvenili identificaţi pe baza a două metatarsiene
dreapta neepifizate distal cu dimensiuni foarte mici, 12 subadulţi/adulţi determinaţi pe 12
metacarpiene stânga epifizate distal (peste 2-2Yi). În acest grup al subadulţilor/adulţilor există şi
indivizi de peste 3 Y:z--- 4 ani (cel puţin patru indivizi identificaţi pe baza a patru humerusuri dreapta
epifizate proxima! şi patru femure dreapta epifizate proxima!) sau chiar în vârstă de 6-8 ani (o
mandibulă stânga). Remarcăm prezenţa unui craniu acomut de vită (Pl.111). Astfel de resturi s-au mai
descoperit doar în aşezarea civilă de la Barboşi2 8 • Ovicaprinele prezintă un număr redus de resturi (35)
ce au aparţinut unui număr de opt indivizi toţi determinaţi pe baza erupţiei şi uzurii dentare. S-au
identificat: un infans de 2-6 luni şi doi juvenili între 9-12 luni, un subadult de 2-3 ani, trei adulţi între
4-6 ani şi un adult între 6-8 ani (PI. 11/4). Pe lângă resturile de ovicaprine (denumite astfel generic), sau mai pus în evidenţă şi fragmente osteologice atribuite specific speciilor Ovis aries (nouă) şi Capra
hircus ( 1O). Resturile de oaie aparţin a doi indivizi subadulţi/adulţi de peste 1Yi an determinaţi prin
intermediul a două tibii dreapta distal epifizate. Capra este reprezentată de trei indivizi: un juvenil
(diafiză de radius) şi doi subadulţi/adulţi certificaţi de două metatarsiene întregi de pe partea stângă.
Resturile de porc domestic, care sunt în număr de 60, au permis identificarea a opt indivizi,
majoritatea fiind determinaţi pe baza dentiţiei (erupţie şi uzură dentară). Astfel, s-au identificat: un
infans de circa 4-6 luni 29 (prezintă mai multe resturi ce provin din partea anterioară a corpului: două
scapule, două humerusuri, două radiusuri, două ulne, şapte metacarpiene, 12 coaste), doi juvenili din
care unul de 8-9 luni şi altul de 14-16 luni şi cinci sub-adulţi: trei de 18-20 luni, unul de 18-22 luni şi
unul de 24 luni (PI. 11/~6). Cele două fragmente osteologice de câine descoperite aparţin unui individ
adult.
Vânatul este reprezentat de un număr redus de resturi osoase ce aparţin următoarelor specii:
cerb (trei), căprior (unul) şi mistreţ (unul). Cerbul (Cervus elaphus) este reprezentat prin două resturi
de corn şi o scapulă epifizată ale unui subdult/adult. Căpriorul (Capreolus capreolus) a fost identificat
pe baza unui corn pe peduncul. Acesta provenea de la un mascul care a fost vânat între lunile martieoctombrie30. Mistreţul (Sus sero/a) a fost determinat pe baza unui canin inferior ce a aparţinut unui
individ adult mascul de circa 2-3 ani.
Din complexul g 34 s-au determinat 22 de resturi osteologice, ce au fost atribuite unui număr de
cinci specii (patru domestice şi una sălbatică). Speciei Bos taurus îi aparţin 13 fragmente, ce provin de
la doi indivizi subadulţi/adulţi determinaţi pe baza a două extremităţi de metatarsiene epifizate distal.
S-a mai identificat şi un rest de ovicaprin (maxilar) ce aparţine unui individ subadult. Resturile de
capră sunt în număr de trei şi aparţin unui individ subadult/adult cu vârsta de peste 1 an şi 8 luni
determinat pe baza unei extremităţii distale de tibie. Acesta avea coamele de tip săbiat (PI. 11/3).
Porcul este prezent prin două resturi osoase atribuite unui individ juvenil de circa 1 an, determinat pe
baza dentiţiei superioare. Câinele a fost identificat pe baza unui rest de maxilar ce aparţine unui
individ adult. Vânatul este reprezentat de două resturi osoase (un radius şi o tibie) atribuite unui bursuc
(Meles meles) juvenil (PI. 1117).
Complexul arheologic g.i 0 a fumizat 25 de fragmente osoase determinate, care sunt atribuite
unui număr de trei specii de mamifere domestice. Bovinele au cea mai mare pondere în cadrul
complexului, fiind identificate 21 de resturi ce aparţin unui număr de doi indivizi adulţi de peste 3Yi- 4
ani determinaţi pe baza a două extremităţi de femur proximal epifizate (unul din indivizi are o vârstă
între 4-6 ani, pe baza uzurii dentare). Cele două resturi de ovicaprin descoperite sunt atribuite unui
individ adult. Porcul domestic este prezent prin două fragmente osteologice ce aparţin unui individ
subadult de circa 18-20 luni, determinat pe baza unui rest de mandibulă dreapta.
În complexul g41 s-au identificat 44 de resturi osoase, din care două aparţin speciei Equus
caballus, provenind de la un individ de peste 2 ani determinat pe baza unei extremităţii distale
epifizate de tibie stânga. Vita domestică (37 de fragmente osoase) este reprezentată de doi indivizi
adulţi: unul de 3-4 ani şi altul de circa 1O ani determinaţi pe baza uzurii dentare a două resturi
mandibulare. Prin două fragmente osoase sunt reprezentate şi ovicaprinele, care prezintă următoarele
vârste de sacrificare: un juvenil identificat printr-un rest diafizar de tibie şi un adult bătrân de circa 828

29
30

Haimovici 1983
În cadrul statisticii din fig. 1, acest individ juvenil de Sus domesticus este considerat un singur rest osteologic.
Schmid 1972, 90
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1O ani determinat pe baza unei mandibule. Cele 3 fragmente mandibulare stânga atribuite porcului
domestic, aparţin unui număr de trei indivizi ale căror vârste de sacrificare au fost determinate pe baza
erupţiei şi uzurii dentare. Astfel s-au identificat un infans de 4- 6 luni şi doi juvenili unul de 14-16 luni
şi altul de 16- 18 luni.
Din complexul g.i 2 s-au prelevat trei resturi osoase care sunt atribuite calului şi vitei domestice.
Printr-un metatars întreg s-a identificat un individ de cal. Cele două resturi atribuite vitei domestice
aparţin unui individ juvenil/subadult determinat pe baza unei extremităţi proximale de radius stânga.
Din nivelul cultural (secolele II-III p. Chr.) provin 357 resturi determinate specific care
reprezintă 36, 1% din totalul faunei. În cadrul studiului nostru pentru a evita o suprareprezentare a
numărului minim de indivizi (NMI), noi nu am mai estimat acest parametru de cuantificare şi pentru
nivelul cultural.
Repartiţia resturilor osoase de mamifere pe elemente anatomice se regăseşte în anexa 1.
CARACTERISTICI ALE PALEOECONOMIEI ANIMALIERE
Numărul

mare de resturi (NR) şi de indivizi prezumaţi (NMI) atribuiţi mamiferelor domestice
demonstrează că activitatea de creştere a animalelor juca un rol important în cadrul comunităţii umane
de la Ostrov (Durostorum). Astfel, se observă că bovinele au cea mai mare pondere (70,4% NR şi 33%
NMI), urmate de ovicaprine (13% NR şi 28% NMI) şi porcine (11,3% NR şi 20% NMI) (fig. 2). Pe
lângă aceste specii nu trebuie să omitem şi valoarea nutriţională a calului, a cărui carne era consumată
de asemenea. Dovadă sunt resturile osteologice care prezintă urme grosiere de tăiere (trei din 21),
provenite de la un topor: o vertebră cervicală tăiată transversal, o tibie şi un metapod secţionat la
nivelul diafizei.
Vânătoarea avea un caracter secundar, rolul său fiind neglijabil, având în vedere că vânatul
este slab reprezentat ca număr de specii (patru), număr de fragmente (0,8%) şi număr minim de
indivizi (5,3%).
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FrGURA 2. Distribuţia pe specii de mamifere a resturilor
faunistice (NR) şi a numărului minim de indivizi (NMI)

Vârstele de sacrificare ale principalelor specii domestice ne arată raţiunile pentru care acestea
erau crescute în timpul vieţii lor până în momentul în care erau tăiate pentru consum. Astfel, la bovine
observăm că peste 50% dintre indivizi sunt adulţi ceea ce ar sugera creşterea lor pentru producţia de
lapte (produse lactate), un număr foarte mic dintre animale fiind utilizate şi pentru tracţiune. Indivizii
juvenili (între 6 luni şi 2 ani) ar sugera producţia de carne fragedă, în timp ce subadulţii (între 2 ani şi
3 Y2 ani) erau crescuţi pentru carne până în momentul când atingeau o greutate maximă ce permitea
obţinerea unui randament mare la tăiere (fig. 3).
Ovicaprinele erau de asemenea crescute pentru produsele lor secundare (lapte şi lână) dovadă
stând numărul mare de animale subadulte (de peste 2 ani), adulte şi mature (peste 55% din total), în
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timp ce producţia de carne fragedă de o bună calitate, reprezentată de juvenili şi subadulţi (animale
până în 2 ani) se situează în plan secundar (fig. 3).
Porcul este sacrificat după vârsta de 6 luni (80% din total) şi mai ales în intervalul dintre 1 şi 2
ani (l O din cei 15 indivizi prezumaţi), ceea ce ar sugera, prin căutarea maximizării randamentului la
tăiere în cazul acestui animal, obţinerea unei cantităţi mari de carne (fig. 3).
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FIGURA 3. Repartiţia vârstelor de sacrificare ale principalelor specii
de animale domestice pe clase de vârstă biologică (după Forest 1997)

În încercarea de a înţelege mai bine paleoeconomia comunităţilor romane din partea de sud-est
a României am încercat să comparăm situl de la Ostrov (Durostorum) cu alte aşezări contemporane
(secolele II-III p. Chr.) din regiune. Astfel de situri sunt relativ puţine şi acestea se găsesc concentrate
mai ales în Dobrogea (jud. Tulcea). Acestea sunt: Isaccea/Noviodunum 31 , Niculiţel3 2 , Horia 33 şi Teliţa
Amza 34 .
În cadrul acestor eşantioane faunistice ponderea diferitelor clase de animale (moluşte, peşti şi
păsări), în afara mamiferelor, este extrem de scăzută. În consecinţă, în cele ce urmează vom insista
doar asupra mamiferelor.
Loturile faunistice sunt relativ reduse ca număr de resturi . Astfel, la Isaccea s-au identificat
specific 232 de resturi de mamifere, la Niculiţel 189 de fragmente, la Horia doar 241 de resturi, iar la
Teliţa Arnza 341. După cum se observă eşantioanele faunistice sunt extrem de sărace, sub 350 de
fragmente determinate. În aceste condiţii putem înţelege mai bine importanţa eşantionului faunistic de
la Ostrov (Durostorum) care însumează peste 1000 de resturi identificate taxonomic (toate celelalte
situri însumate ating această cifră).
În comparaţiile pe care le vom realiza în cele ce unnează vom adăuga şi două aşezări civile
romane: cea de la Stolniceni 35 (jud. Vâlcea), care se constituie într-un eşantion reprezentativ dacă
avem în vedere că aproape 932 de resturi de mamifere au fost detenninate, şi cea de la Barboşi 36 (jud.
Galaţi) cu 1282 resturi detenninate specific.
În toate aşezările, mamiferele domestice predomină ca număr de resturi, între 85% la Teliţa
Amza şi peste 99,2% la Ostrov (Durostorum) şi Barboşi (fig. 4).
31

Stane, Bejenaru 2009
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minim de indivizi (NMI) situaţia se menţine, doar că ponderea domesticelor este în
lucru care s-ar putea datora eşantioanelor faunistice reduse care au dus la o
suprareprezentare a numărului minim de indivizi. Astfel, animalele domestice prezintă procentaje care
variază de la 68,7% la Teliţa Amza până la 98,8% la Barboşi (fig. 5) .
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FIGURA 5. Repartiţi a procentual ă a numărului minim de indiv izi (NMI) de mamifere pe categorii :
domestice şi sălbatice. În paranteză se găseşte numărul de indivi zi determinaţi până la nivel de specie
Această situaţie sugerează că

activitatea de creştere a animalelor juca un rol important în viaţa
romane. Principalele specii domestice exploatate şi consumate erau: bovinele,
ovicaprinele şi porcinele. Calul deşi uneori este consumat în alimentaţie (dar nu în toate aşezările
romane) deţinea o pondere extrem de redusă . A vând în vedere aceste aspecte în cele ce urmează vom
încerca să surprindem câteva caracteristici ale creşterii principalelor animale (triada domestică:
bovine, ovicaprine şi porcine) în perioada romană în sud-estul României .
În toate aşezările romane luate în discuţie de către noi observăm că bovinele (Bos taurus) se
situează pe primul loc, cu procentaje ce variază între 47% la Stolniceni până la 78% la Niculiţel (fig.
comunităţilor
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6). Locul doi este disputat între ovicaprine şi porcine. Astfel, la Isaccea, Niculiţel, Horia, Barboşi şi
Ostrov, ovicaprinele depăşesc porcinele ca număr de resturi, în timp ce la Teliţa Amza şi Stolniceni
porcinele se situează cu puţin înaintea ovicaprinelor (cu 1- 2%).
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FIGURA 6. Repartiţia procentuală a resturilor faunistice (NR=număr de resturi) ale principalelor
specii de mamifere domestice. În paranteză se găseşte numărul de resturi determinate

Ca NMI preponderenţa bovinelor se menţine între 41 % la Horia şi Ostrov până la 56% la
Teliţa Amza, cu excepţia aşezării de la Stolniceni unde porcinele (38%) depăşesc cu puţin bovinele
(37%) . În celelalte aşezări ovicaprinele şi porcinele îşi dispută locul doi, având ponderi relativ egale la
Isaccea şi Horia, în timp ce la Niculiţel , Barboşi şi la Ostrov, ovicaprinele se situează înaintea
porcinelor, iar la Teliţa Amza porcinele surclasează ovicaprinele (fig. 7).
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FIGURA 7. Repartiţia procentuală a numărului minim de indivi zi (NMI) ale principalelor
specii de mamifere domestice. În paranteză se găseşte numărul de indivizi

de la

Vânatul este slab reprezentat, sub 8% ca NR în majoritatea siturilor, cu excepţia aşezării rurale
Amza, unde acesta are o pondere relativ crescută ( 15% NR şi 31 ,3% NMI), dar fără să

Teliţa
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depăşească importanţa creşterii animalelor. Numărul de taxoni identificaţi variază de la două specii
descoperite la Horia şi Barboşi până la 7-8 taxoni identificate la Teliţa Amza şi Stolniceni. Cele mai
vânate animale erau cerbul şi mistreţul. Remarcăm de asemenea descoperirea ursului şi a bourului în
aşezările de la Niculiţel şi Teliţa Amza. În prezent, ursul este un animal întâlnit doar în zona montană,
iar bourul a dispărut deja din fauna lumii.
Vânătoarea avea o pondere relativ scăzută, rolul său fiind mai mult secundar, de suplimentare
şi completare a dietei carnate, dar şi de eliminare a acţiunii prădătoare a unor specii care afectau
culturile agricole sau turmele de animale domestice (carnivorele).

CARACTERIZAREA BIOMETRICĂ A SPECIILOR DE ANIMALE

Descoperirea unor oase întregi a permis caracterizarea biometrică a populaţiilor de animale
domestice existente la Ostrov (Durostorum). Pentru vita domestică avem patru metacarpiene (indice
Matolcsi), dintre care două provin de la indivizi castraţi (120,2 şi 122,3 cm), unul de la o femelă
(103, 1 cm) şi unul de la un mascul (109,5 cm) şi trei metatarsiene care atestă un individ mascul (126,5
cm) şi două femele (106,6 şi 110,3 cm). O medie a taliei vitei domestice de la Ostrov (Durostorum)
este de 114, 2 cm (N=7, limite 103,1-126,5 cm), dintre care pentru femele ar fi de 106,7 cm (N=3),
pentru castraţi de 121,6 cm (N=2), iar pentru masculi de 118 cm (N=2).
Comparativ cu aşezările romane de la Teliţa Amza, Horia 37 şi Stolniceni 38 media taliei vitelor
de la Ostrov (Durostorum) este mai mică, dar este mai mare faţă de vitele de la Barboşi 39 . Comparativ
cu vitele din aşezările geto-dacice de la sud de Carpaţi (Cârlomăneşti, Radovanu, Zimnicea şi
40
Mărgăriteşti ), valorile sunt apropiate, în timp ce aceste talii sunt superioare faţă de cele obţinute în
situl de la Borduşani Popină41 •
Datele biometrice ale vitelor de la Ostrov (Durostorum) (anexa 2) ne indică că majoritatea
indivizilor sunt de talie medie spre mică ceea ce ar sugera că acestea provin mai degrabă din fondul
autohton geto-dacic. În acest moment al cercetării arheozoologice de la Ostrov (Durostorum), puţine date
provin de la animale de talie mare care ar putea fi exemplare ameliorate aduse de romani sau obţinute prin
controlul reproductiv al animalelor cu tauri de prăsila de talie mare probabil de origine romană.
Ovinele (Ovis aries) au putut fi caracterizate pe baza a două metacarpiene (indice Teichert),
media fiind de 57 ,8 cm (limite 53, 1-62,6 cm). Această valoare este inferioară celei obţinute în
42
43
44
aşezările romane contemporane de la Horia, Teliţa Amza , Barboşi şi Stolniceni , dar superioară
valorilor ovinelor din aşezările geto-dacice de la Cârlomăneşti, Radovanu şi Zimnicea45 .
Caprinele (Capra hircus) prezintă o medie a taliei de 63,1 cm (indice Schramm), valoare
obţinută pe baza unui metacarpian (63,2 cm) şi a trei metatarsiene (57,4; 64,1 şi 67,8 cm). Valoarea
46
medie este superioară dimensiunilor caprei de la Horia şi apropiată de cea din situl geto-dacic de la
.
p . -47
Bord uşam opma .
Porcinele (Sus domesticus) prezintă mai multe elemente anatomice întregi care au permis
obţinerea următoarelor valori ale taliei (indice Teichert): două calcanee (63,3 şi 65,6 cm), două
metacarpiene III (73,2 şi 72,4 cm), un metacarpian IV (76 cm) şi un metatarsian IV (72, 1 cm). Media
taliei are o valoare de 70,4 cm (N=6) ceea ce sugerează animale de talie medie, neameliorate din punct
de vedere rasial şi extrem de apropiate ca dimensiuni de media obţinută în aşezarea geto-dacică de la
Borduşani Popină .
48

37
38
39
40
41
42

43
44
45

46
47
48

Stane 2009
Udrescu 1979
Haimovici 1983
Vezi Udrescu 1979
Bălăşcscu 1997
Stane 2009
Haimovici 1983
Udrescu 1979
Udrescu 1979
Haimovici 1996
Bălăşcscu 1997
Bălăşescu 1997
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Calul (Equus caballus) prezintă doar două oase întregi care au fumizat următoarele valori
(indice Kiesewalter): 142,3 cm (metacarp) şi 138 cm (metatars). Talia medie a calului de la Ostrov
(140,1 cm) este superioară valorilor obţinute la Teliţa Amza 49 , dar şi faţă de alte aşezări geto-dacice:
Zimnicea, Radovanu şi Mărgăriteşti 50 . Dimensiunile celor două metapodii de la Ostrov ne arată că
aceste animale erau de talie medie (după scara lui Vitt 51 ). În ceea ce priveşte indicii de gracilitate,
aceşti cai aveau extremităţi submedie după metacarp şi subţiri după metatars.
Câinele (Canis familiaris) prezintă trei oase întregi care au fumizat următoarele talii (indice
Koudelka/ Harcourt): 56,8/- cm (scapulă), 53,8/50,2 cm (humerus) şi 51,5/52,4 cm (femur). Media
taliei după Koudelka este de 54 cm (N=3), iar după Harcourt este de 51,3 cm (N=2). Aceste valori ne
52
indică animale cu o talie supramedie şi de o robusteţe mijlocie . Valorile obţinute sunt inferioare celor
descoperite la Borduşani Popină 53 .
Datele biometrice prelevate din eşantionul faunistic de la Ostrov (Durostorum) ne relevă că
animalele domestice întâlnite în acest sit au mai multe în comun cu fondul autohton (geto-dacic) decât
cu influenţa romană asupra ameliorării rasiale a animalelor. Puţine fragmente osoase studiate din punct
de vedere morfometric par a indica această influenţă, care este extrem de redusă, aceasta rezumânduse în acest stadiu al cercetării doar la bovine şi cabaline.
CONCLUZII

Studiul arheozoologic realizat asupra faunei din aşezarea civilă de la Ostrov (Durostorum) ne
faptul că, în cadrul acestei comunităţi umane, activitatea de creştere a animalelor avea un rol
important. Astfel, bovinele domină, atât ca număr de resturi, cât şi ca număr minim de indivizi, ele
fiind urmate de către ovicaprine şi porcine. Calul era şi el folosit în alimentaţie.
Vârstele de sacrificare ale principalelor specii ne arată că bovinele şi ovicaprinele sunt crescute
în special pentru produsele lor secundare, lapte şi forţă de tracţiune în cazul cornutelor mari şi lapte şi
lână în cazul cornutelor mici. În plan secundar aceste animale erau crescute şi pentru producţia de came.
Porcul era sacrificat mai ales între 1 şi 2 ani când acest animal atinge o greutate ponderală mare.
Comparativ cu alte aşezări romane din sud-estul României din aceiaşi perioadă (secolele II-III
p. Chr.), aşezarea de la Ostrov (Durostorum) se încadrează în aceeaşi parametri caracteristici ai
paleoeconomiei animaliere în care activitatea de creştere a animalelor, în special a bovinelor este
predominantă, iar vânatul este slab reprezentat.
Prin prisma datelor faunistice actuale de la Ostrov (Durostorum) vânatul şi păsările domestice
sunt slab reprezentate. De asemenea, culesul scoicilor se pare că îi interesa pe locuitorii de aici. În ceea
ce priveşte peştele nu avem nicio informaţie deocamdată cu toate că în alte situri romane din aceeaşi
54
perioadă pescuitul este atestat .
Studiul acestui prim lot de resturi faunistice de la Ostrov (Durostorum) este foarte important
pentru perioada secolelor II-III p. Chr fiind singurul din sudul Dobrogei. El ne oferă deocamdată o
imagine sumară a paleoeconomiei animaliere din aşezările romane care pe viitor va fi îmbunătăţită cu
mai multe detalii (modalităţi de tranşare, patologie etc.) prin studiul unor noi eşantioane faunistice.
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Bos taurus
Mandibula
7
8
9
10 L
10 B

135
86.2
48

74.9

80.8

B.2
15.3

36
15.5

63
79
64
56

58.5
71.5
61
49.6

57.4
74
62.5
54.8

79
75

80

67

184
57.5
32.5
32
57.5

180
56.5
33.9
30.5
59

171
51.2
29
27.5
51

86

Scapula
SLC
GLP
LG
BG

48.5

Radius
Bp
BFp
Bd
BFd

42

71
59.5 54.5
47.5

85.5

70
65

67.4
64.1
75 68.5 76.5 65.4
66.5 61.5 75

Humerus
Bd
BT

DJ
Metacarp
GL
Bp
Dp
SD
Bd
Dd
Talia (Matolcsi)
sex

63.9
60.8
60.2

173
59 62.5
34.3
35.5
60

61

57
33

60
36

48

53.1

48

61.5 62.5
35.5 37

48.6
29.2

51
29.3

51
3I

60.2
34.8
69.5

1229 1202 1031
c
c
f

1095
m

60.5

62.2 63.5 52.5

67

61.5 63.3 62.5

GL
Bp
Dp
SD
Bd

62.5

55.5

56.5
37.7

64.8
50.1

200
41.8

207
43
40
23
48.2

61

55.5

62

62

59.5

53

53

54.7 59.2

57

63

Dd
Tibie
Bp
Dp

Bd
Dd
Talia (Matolcsi)

sex

225
52.5
48.4
29.4
60

25.7
48

72

493

49

52.2 49.8 43 46.8 42.1 51.2 51.1 43.8 41.5 49.4 41.8
47.2 48.5 39.6 46.3 39.5 47.9
39.6 40.7 45.2
60.5

1265 1066 1103
m
f
f

GL
Bp
Dp
SD
Bd
Dd

54
30

86
81.9

Bd
Dd
Metatars
GL
Bp
Dp
SD

59.5 52.3 52.5 50
30.3 27.8 29.8 27.2

67

60.5

66

56.5 62.5 50.5 63.5 49.5 55.8 50.2 52.7 57.8 59.3
32.8 31.6
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Calcaneu
GL
GB

133
43

125
39

113
36

115
48.7

126
41 38.2

Centrotars

Astragal
GLI
GLm
Dl
Dm
Bd

61.2
56.3
34
35.2
40

63.5
58.3
30.2
37
43

61
56.5
34.2
34
37.2

58.7

65

Falanga I
GLp
Bp
SD
Bd

49
27
22.5
26

60
30
26
29

53
33
26
28.5

61
56
58 60.5 61
57 69.6 54
58
56
55 62.1 57.5 51.2 57.5 56.7 56.5 57.1 63
32.2 30.5 34 29.5 32
26
33 32.7 31.2 33 30.5 33.5 33.2 23.3 29
33
33
30 30.5
28
27
29
26 24.5 20.5 30 27.5 23.5 27.8 25 28.5 29.7 21
29 32.2 27.7 28 23.2 33.5 29.5 27.5 30.4 29 30.5 32.2 22.3 27 28.5 29 27.7 28

42

57.5

55.4
32.6 37
34.3 38.5
39.2 40.5

32
32
37

GLp
Bp
SD
Bd

54.5
27

51.5
24.4

57
27.5

24.5

22

27.3

58 56.2 59
58 52.1 57.5 54.5 54.5
35.2 30.5 32.5 34
25
27
27
29
27.5 29.5 22
24
22
22
24 26.5 25.5 28.5
32.3 28 29.5 34

68
33
32
34

60
34 30.5
28.5 25.2
29.5

52
34
27
28

55.5 54.5 60
30 31.5 32
25.5 26.5 25.5
28.5
29.7

54
25
21
24

GLp
Bp
SD
Bd

60.5
28.9
23
27

59
31.2
27.8
30.6

60.5
31
24
29

59.5
31.5
26
27.5

40.5
32
26.2
29

36.5
29.5
24.2
25.5

38.5
32
26
27.2

33.5 32.5 38.5 40
35 37.6 38.5 42 37.5 31.8 35 41.8 37
24 32.5 34.5
27 30.5 30.5 32
29
29 33.5 28.5 30.5 28.5 29.2 32.5 29.5 25.2 25.5 28
22 25.5 24.5 20.6 20.4
20.5 25.I 24.2 24.5 22.5 24
26 25.7 23.8 24
21.8 26.2 24 25.8 25 26.2 26.5 24.5 25.5 24.5 23
26 27.5 21.2 22.8 24.2

78
56.5
25

75.5
63
24.5

79
56.5
27.5

80.2
59
24.5

60 61.5
27.5 33.5 25.5
23.2 26.5
26.I 30

62
55 50.5 55 52.7 57 57.5 56.5 57
59 54.2 60.5 57
68 55.5 61
30.5 27 26.5 35 26.2 28.5 33.9 27 26.5 33
26
32
30 30.2 25 30.9
28.2 22.5 23.5 28
22 24.7 29.2 23.2 21.8 28 22.2 25 24.8 24 20.5 26.2
30 24.1 24.7 29.5 23.2 28
32
26 26.3 29.5 25.1 28.5 25.7 26.5 23 28.5

Falanga 2
GLp
Bp
SD
Bd

Falanga 3
DLS
Ld
MBS

77
78
67
57 59.5 53
25.I 26.2 23.2

82
58
22

71.2 61 74.5 75.5 70
87 83.5 61.5 71.5
54.5 48.8 53 54.5 54.2 59.5 63.2 54.5 56.5
25.5 23 22.5 23.5 21
27 25.5 21.3 26 25.5

Ovis aries
Scapula
GLP
LG
BG
SLC

Tibie

32.5
25
19.6
16.5

Humerus
Bd
BT

Radius
Bd
BFd

31 39.5
29.5 36.4

10.3

I~~:~ I~~:~ I I I I I
28.5

26.5

29.5

Metatars
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30.3 29.1
27.5 27.9

Metacarp
GL
Bp
SD
Bd
Talia (Teichert)

128 109
25.5 26
16.5 16
27.7 29
626 531

19.6 20.8
13.2 12.1
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Capra hircus
Humerus

Radius
Bd
BOf

Metacarp
GL
Bp

34,2 33,2
32 29,5

Tibia

so
Bd
Talia (Schramm)
Meta tar.;
GL
Bp

so
Bd
Talia (Schramm)

127
20,2
14
25
678

120
19,5
12
25
641

108
23,5
13,8
26
574

109
95
61,5
46
32

103
87
52,5
47,5
31

108
94
58,5
47
33

25,3

IBd

110
25
16
28,2 29,5
633

I24,21

23,5
25,5 26,5

Su.1· donresticus
Mandibula
7
7a
8
9
9a
IO L
IO B
Maxilar
LPl-P4
LMI-M3
LPI-M3
LM3
IM3
Scapula
SLC
GL
GLP
BG

40,5
63,5
106

57

62,5

27
13

32
15,2

34,9

33,I

32
18

40
30
18,5
Humerus

20
31,5
26
24,5

21,5

Metacarp III
GL
B
Bd
Talia (Teichert)

49,5
36
28,5
19,7

Radius
Bp
Bd
BFd

14,6

71
14
18,2
732

70,2
14,1
16,2
724

Tibia

Calcaneu
LG
BG
Talia (Teichert)

65
34,4 32,5

28,9 22,6 31,4
13 14,5 11,5

Ulnă

LO
OPA
SOO
BPC

91,8 59,8
78,3 50,6
64 61,5
41

28

22

67,5
21
656

65
21,9
633

Metatar.; IV
GL
LeP
B
Bd
Talia (Teichert)
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82
78,2
10,8
16,5
721

Metacarp IV
GL
LeP
B
Bd
Talia (Teichert)

26,5 26,5
32
27

75
71
12
16
760

33
28,7
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Equus caballu.•

scaou a
SLC
GLP
LG
BG

M etacaro
GL
GLI

Radius
67

IBp
BFp

96.5
60.1
47

Coxal
233
227

LI
Bp

222

so

34.5

Bd
Talia (Kiesewalter)

50.7
1423

Metatars
GL

267

ILA

I 6s.s I

54

Femur

IBd

I9u I

Tibia

IBd

Calcaneu

1~~

77

GLI
LI

262
259
29.9
48.5

so

I;~~I

Bd
Talia (Kiesewalter)

47

1380

Canis fami/iaris
Mandibula
I
2
3
4

5
6
7
8
9
IO
li
12
13a
13b
14
!Sa
15b
18
19
20

li 3

114
109
96
92.2
97.8

121

92.5
98

116
120

68
66.2
58

79
74.5

31

33
36
32

IO.I
7.5

9.7
7.3

18.2
17.6

45
18.5
18.2

36.2

Humerus
GL
Bd
Talia (Harcourt)
Talia (Koudelka)

115
116
111
97

69.5
38
38.5

31.2
502
538

D
18.5

17
18 L
18GB
18 B

19
li
8
14.2
16

20 L
20 B
69.5

33.8
23
8.5
22

19.2

23

25.2

scaou a
18
37.5

14
7.5
5.5

18.7
li
7.8

8.9
li

14
15.5

HS
GLP
SLC
Talia (Koudelka)

56
58

33

18

!Bd

I20.sl

24

I

Coxal
ILA

I22.61

Femur
GL
DC

so
Tibia

1~5
Cervus elaphus

scaou a
GLP
LG
SLC

s

25
34

65.5
37
37

Radius
149

Maxilar
16

60.5
47
39.5

247

1 ~~ 1
3 1

Bd
Talia (Harcourt)
Talia (Koudelka)

171
19.5
13
32
524
515

140
32.2
25.5
568

1.

2.

3.

5.

1. Neurocraniu de vită (Bos taururs) acornut; 2. Coxal stâng de vită (Bos taurus) cu urme de tăiere la nivelul
articulaţiei acetabulare; 3. Scapulă de vită (Bos taurus) cu urme de spargere longitudinală pe capul scapular (stânga),
detaliu (dreapta); 4. Humerusuri de vită (Bos taurus) cu urme de spargere longitudinală (vedere cranială)

PI. I

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1. Radius de vită (Bos taururs) cu urme de spargere longitudinală (vedere dorsală ţi palmară); 2. Metatars de vită
(Bos taururs) cu urme de spargere longitudinală; 3. Proces comular de capră (Capra hircus); 4. Mandibule de oaie
(Ovis aries); 5. Mandibule de porc mascul (Sus domesticus) cu zona incisivilor ţi a caninului care prezintă urme de
ardere; 6. Manidbulă de porc (Sus domesticus); 1. Radius de bursuc (Meles meles)

PI. II

IV. ISTORIA ARHEOLOGIEI ÎN ROMÂNIA

Cercetări

Arheologice, XX,

Bucureşti,

2013, p. 253-260

DIN ÎNSEMNĂRILE PROFESORULUI GHEORGHE CANTACUZINO (1900-1977).
III. SIMPOZIONUL NEOLITIC ORGANIZAT DE INSTITUTUL DE ARHEOLOGIE
DIN BUCUREŞTI, ÎN ZILELE DE 30 NOIEMBRIE-2 DECEMBRIE 1972

GEORGE TROHANI

DES NOTES DU PROFESSEUR GEORGES CANTACUZENE (1900--1977).

III.

LE SYMPOSIUM NEOLITHIQUE TENU PAR L'JNSTITUT D'ARCHEOLOGJE
DE BUCAREST ENTRE LE

30 NOVEMBRE ET LE 2 DECEMBRE 1972.

Entre le 30 novembre et le 2 decembre 1972 I'Institut d 'Archeologie de Bucarest a inaugure une serie
de symposia annuels concemant Ies divers epoques de la prehistoire.
En ce qui suit, nous reprodu iso ns Ies notes prises par le professeur Georges Cantacuzene ( 1900-1977) a
cette occasion, inclusivement Ies discussions qui ont eu lieu.
Ainsi, le 1 decembre 1972 Nicolas Vlassa de Cluj a soutenu le rapport La plus ancienne ceramique
peinte neolithique du nord-ouest de la Transylvanie.
Le meme jour Iuliu Paul a soutenu le rapport La ceramique peinte du commencement de la civilisation
Petreşti.

Le 2 decembre Eugene Comşa a presente le rapport La chronologie relative et absolue de l'eneolithique
en Roumanie.
Pour Ies autres rapports presentes au symposium ii n'y a pas des notes. En echange ii reste une Note
concernant le Symposium Neolithique tenu le 30 novembre et le 1-2 decembre 1972 tres critique en ce qui
concerne l'organisation proprement-dite.
MOT CLEFS : neolithique, peinte ceramique, chronologie
CUVINTE CHEIE :

neolitic,

ceramică pictată,

cronologie

În zilele de 30 noiembrie-2 decembrie 1972, Institutul de Arheologie din Bucureşti a
inaugurat un şir de simpozioane anuale ce se doreau a lămuri diversele probleme ale cercetării
preistorice din România. Începutul a fost făcut, cronologic, cu epoca neolitică, iar la dezbateri, pe
lângă cercetătorii institutului bucureştean, au fost invitaţi specialişti din toată ţara - din institutele
Academiei, din muzee şi universităţi.
O prezentare succintă a acestui simpozion a fost făcută de către Eugen Comşa 1• În cele ce
urmează dorim a prezenta notele şi opiniile consemnate de către profesorul Gheorghe Cantacuzino
păstrate în manuscrisele sale, care completează din plin cele publicate anterior.
În ziua de 1 decembrie 1972 cercetătorul clujean Nicolae Vlassa 2 a prezentat raportul Cea mai
veche ceramică pictată neolitică din nord-vestul Transilvaniei. Monografia arheologică a aşezării de la
Gura Baciului va fi publicată în anul 1995, de către Gheorghe Lazarovici şi Zoia Maxim 3, volumul
fiind dedicat memoriei lui Nicolae Vlassa. Primele rânduri ale monografiei (pag. 1) sunt edificatoare:
„Staţiunea de la Gura Baciului a însemnat şi înseamnă încă un punct de referinţă în cercetarea istoriei
străvechi a primelor comunităţi etno-culturale neolitice timpurii. Nicolae Vlassa, prin publicarea
4
amănunţită a importantelor sale articole şi, mai ales, prin comunicarea pe care a susţinut-o la
Bucureşti, în cadrul unui colocviu despre procesul de neolitizare, organizat de Institutul de Arheologie,
1

Comşa 1973

Nicolae Vlassa (20 noiembrie 1934-<lecembrie 1984) - cercetător, muzeograf şi şef de secţie la Muzeul de Istorie al
Transilvaniei din Cluj-Napoca. A ţinut cursuri şi seminarii la Universitatea din Cluj-Napoca, precum şi la Institutul de Arte
Plastice din aceeaşi localitate.
3
Lazarovici Maxim 1995
4
Vlassa l 972a; Vlassa l 972b

2
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a demonstrat indubitabil că procesul de neolitizare din România şi regiunea carpato-dunăreană este
rezultatul unui proces de migraţie al unor comunităţi neolitice venite din regiune Thessaliei."
Profesorul Gheorghe Cantacuzino notează :
(Nicolae) Vlassa - Cea mai veche fază a culturii Criş din Transilvania găsită în aşezarea de la Gura
Baciului. Comunicare la 1decembrie1972.
A exprimat îndoieli asupra descoperiri/or făcute la Dăiţa şi în alte locuri de la Ceahlău - VI.
Dumitrescu de curând a susfinut că cultura Criş este cel mai vechi neolitic din România.
Bordeiele foarte adânci şi căpăcuirea cu un strat steril, caracterul arhaic al materialelor ceramice,
apariţia obsidianei, infima cantitate de ceramică cu barbotină găsite la Gura Baciului arată caracterul timpuriu
al culturii.
S-a găsit un mormânt chircit, având ocru cu oase de om şi copil. S-au găsit şi oase de copil sacrificat.
Tipul antropologic este brahicefal diferit de tipul dolihocefal al schelete/or culturii Criş din alte faze.
În 1970 săpătura a găsit 3 niveluri de cultură Criş.
Stratigrafia : strat de păşune, sol de pădure, material arheologic 0-0,25 m
0,25-1,80 m straturi geologice sterile arheologic
1,80-2 m Nivel JJJ Criş
2-2,40 m Nivel II Criş
2,40-2, 70 m Nivel I Criş, sol negru mătăsos.
Din nivelul I pornesc gropile de bordeie până la adâncimea de 3, 70 m.
Bordeiele aparţin nivelului I, iar locuinţele de suprafaţă aparţin niveluri/or II şi III.
Materialele din nivelul I - materialul litic este compus în majoritate din obsidiană translucidă. Piesele
sunt trapeze. S-a găsit şi un lustruitor de piatră în formă de papuc. S-a găsit o formă de topor.
2 piese din gresie nisipoasă folosite pentru a zdrobi ocrul.
9 sule şi străpungătoare, din care una piesă putea fi un pumnal.
S-au găsit şi oase de măgar sălbatic.
Două obiecte din corn.
Scoici şi melci fosili. În nivelul I s-a găsit 1 exemplar.
Un os humanum perforat.
Brăţară fosilă din Pectunculus; brăţara provine din specia fosilă aruncată pe nisipurile Mediteranei.
Un exemplar de valvă de scoica cardium, care este un exemplar rar în neolitic.
Ceramica de la Gura Baciului - s-a găsit numai ceramică fină şi foarte fină cuprinzând pleavă. Slipul
este necunoscut în nivelul I; el apare numai în nivelul III.
S-au găsit vase mici, de foarte bună calitate, având reflexe metalice.
Materialul ceramic din nivelul I este foarte redus şi cuprinde 3 aspecte de vase: boluri, străchini înfonnă
de calotă, vase globulare. Această ceramică este primitivă, cu forme reduse. Vasele mari de provizii lipsesc cu
totul.
Decorul ceramic cu motive reduse: pastile, ornamente adâncite.
Decorul cardial apare pe wz singur vas.
Decorul alveolat apare rar.
Ceramica pictată - este o specie de lux. Pictura un decor pe1fect - cu ornamente rare.
Buline ovoidale, rotunde, romburi înlănfuite. Ca analogie există ceramica din Backa, în Jugoslavia Donja Brazina.
În stratul No. 3 - această ceramică nu poate fi situată cronologic paralel cu stratul 2 aceramic de la
Lepenski Vir, ci cu aceea din stratul 3 din Lepenski Vir. Autorul defineşte această ceramică ca un material
neolitic vechi, necunoscut decât la Donja Brazina.
Plastica de lut de la Gura Baciului - sunt idoli zoomorfi şi antropomorfi. S-a găsit şi o piesă
antropomorfă în formă de cui.
Plastica de piatră - sunt 3 piese mari arătând un bovideu şi 2 piese antropomorfe.
Capete de piatră - în nivelul I s-au găsit 15 bolovănaşi de piatră sculptaţi cu figuri omeneşti - toţi
provin din nivelul I, la 2,40-2, 70 m şi sunt din calcar. Descrierea capetelor de piatră arată analogia lor cu
Lepenski Vir. S-a făcut o alegere deliberată a bolovani/or pentru a fi apoi sculptaţi.
Un bolovan - figurează un cap cu ochiul stâng şi 2 bendiţe. Este identic cu un cap găsit la Lepenski Vir.
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În Palestina, la Einoch, s-a găsit o piesă de piatră ornamentată.
Un cap are la orbita dreaptă o gaură adâncă.
Trebuie cercetat dacă tresele sculptate pe bolovanul din Lepenski Vir nu seamănă relativ cu arta din
epoca culturii natufiene.
Mormintele culturii Criş I - schelet chircit de femeie, cu os de animal şi 2 bolovani de calcar.
Mormântul No. 3 - schelet de copil - are lângă craniu 2 bolovani de calcar.
Mormântul No. 4 - schelet de adult la -2, 70 m. Este de femeie. S-a găsit un frecă tor de piatră.
Mormintele se găsesc sub podeaua bordeielor şi au ca analogie acele de la Gura Baciului.
În nivelurile II şi III de la Gura Baciului materialul arheologic este diferit.
Datarea complexului de la Gura Baciului
Nivelul II are analogii cu Karanovo I, Lepenski Vir 3, Starcevo II.
Nivelul III - materialul din Gura Baciului este contemporan cu Starcevo B2. Apare brâul alveolar,
meandrul, zig-zag - elemente care vor deveni frecvente în ceramica liniară.
Prin comparaţie se pot stabili caracteristicile nivelului I.
Migratorii au venit din nordul Tessaliei în nordul Transilvaniei, ei aparţinând culturii Proto Sesklo A,
mai de grabă decât Proto Sesklo B. Acest grup uman s-a desprins foarte recent de grupul uman rămas la Proto
Sesklo.
Există deosebiri totuşi între decorul de la Gura Baciului şi din Backa (Dolja Brezina) - arată o migrare
spre Ardeal în un loc cu o generaţie mai înainte.
Sfârşitul culturii Lepenski Vira fost provocat de migratorii culturii Criş I mergând la Gura Baciului.
Faza Lepenski Vir 2 care corespunde cu Gura Baciului I care au bolovani antropomorfi. Donja Brezina
nu le mai are.
Decorul a fost executat prin cardiu.
Materialul de la Gura Baciului se leagă de Proto Sesklo prin materialul încă inedit de la Amzabegovo,
păstrat în muzeul din Stip.
Nu există materiale Criş anterioare culturii Proto Sesklo.
Cultura Criş nivel I cuprinde ultimele faze ale culturii Lepenski Vir.
Întrebări. discutii
(Marin) Cârciumaru arată că nivelul III Criş este aşezat sub un sol îngropat. Solul steril este alunecat
de pe pantă.
(Nicolae) Vlassa este de acord.
Silvia Marinescu indică faptul că ieri V/assa a declarat că în stratul 2 Lepenski Vir s-a găsit ceramică
şi astăzi afirmă că acest strat este aceramic şi că cultura Gura Baciului este posterioară.
Gh. Lazarovici - în Banat există o ceramică roşie a culturii Criş cuprinzând pleavă, care aparţine fazei
I. El declară că materialul găsit la Amzabegovo aparţine unei faze târzii a culturii Vin ca.
Ion Nes tor observă că fazele culturii Criş nu sunt bine cunoscute şi ca urmare să se facă cercetări.
Eugen Comşa aminteşte că în nord-vestul Bulgariei nu s-a găsit nici o cultură mai veche, din vremea
culturii Starcevo-Criş. A fost însă găsită o cultură neolitică târzie, înrudită cu faza III a culturii Karanovo.
(Vladimir) Milojcic a infirmat că materialul din nivelul I de la Gura Baciului este similar cu acel de la
Proto Sesk/o.
(Marin) Nica arată că în aşezarea de la Cârcea a găsit un şanţ în care s-au găsit cranii separate fără
schelet. Materialul găsit de Nica este adus şi expus la Institut.
(Nicolae) Vlassa - trebuie să alegem între periodizarea lui M. Garasanin şi aceea a lui Milojcic.
(Nicolae) Ursu/eseu - a găsit o aşezare a culturii Criş în jud. Suceava. În nordul Moldovei nu există
ceramică pictată în cultura Criş. S-a găsit un topor perforat. Crede că cultura Criş din Moldova a avut o fază
mai târzie.
Silvia Marinescu afirmă că există cioburi Cucuteni A în jud. Suceava.
Dinu Marin şi E. Comşa amintesc că au constatat cioburi Precucuteni în Suceava.
În jud. Suceava se cunosc numai două staţiuni ale culturii ceramicii liniare. Lângă oraşul Suceava,
aşezarea ceramicii liniare există în cartierul Şipot. În apropiere este aşezarea culturii Criş.
Tov. (Eugenia) Păr1şoiu arată că s-a găsit o unealtă perforată. Crede că au existat mai multe niveluri
ale culturii Criş în Moldova.
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Tov. (Dan) Monah semnalează o
cu ceramică pictată.

aşezare

a culturii

Criş

în zona

Bacăului,

în localitatea Valea

Trotuşului

*
Tot în ziua de 1 decembrie 1972, Iuliu Paul 5 a prezentat raportul Ceramica pictată de la
începutul culturii Petresti. O prezentare monografică a acestei culturi va apărea peste 20 de ani 6 .
Profesorul Gheorghe Cantacuzino consemnează în notiţele sale:
Iuliu Paul - Stadiul actual al culturii Petreşti
S-a crezut că această cultură ar deriva din cultura Criş.
Acum a apărut o ceramică cu culoare albă, albă-gălbuie şi o altă ceramică cu fond galben.
Cercetările de la lumea Nouă au complicat lucrurile, propunându-se soluţii inexacte.
Motivele formau benzi.
În 1970 săpăturile au găsit 3 niveluri în aşezarea de la Daia Română.
În Transilvania nu există o fază Vinca A si Vinca B2. ci abia o fază Vinca C.
Cultura Petreşli este sincronă cu cultura Cucuteni A, însă faza Petreşti de la Daia este ceva anterioară
fazei Cucuteni A. Cultura Petreşti A a fost precedată de ceramica pictată de la Daia Română, însă aceasta nu
este generatoarea ceramicii Petreşti A.
Ceramica pictată de la lumea Nouă este de asemeni diferită. Nu se cunoaşte încă relaţia lor precisă cu
ceramica pictată Petreşti A şi cu ceramica pictată de la Daia Română.
Jon Nes/or arată că nu avem încă o bază pentru a fixa periodizarea culturii Ariuşd; aceasta însă făcea
legătura între culturile Cucuteni şi Petreşti. Deci nu se poate (stabili) deocamdată reia/ia între culturile
Cucuteni şi Petreşti A.
Iuliu Paul declară că admite injluenfe venite din sud-vest, prin Iugoslavia.
Cultura lumea Nouă nu depăşeşte faza Vin ca B2.

*
În ziua de 2 decembrie Eugen Comşa 7 a prezentat raportul Cronologia relativă şi absolută a
eneoliticului din România. Profesorul Gheorghe Cantacuzino notează:
Eugen

Comşa

- Cronologia

relativă şi absolută

a culturilor neolitice.

1) Exprimă părerea că importurile de piese de aramă nu au avut o înrâurire asupra dezvoltării
culturilor neolitice; dezvoltarea lor s-a făcut intens şi independent.
2) Trecerea s-a făcut fără întrerupere de la cultura Boian la cultura Gume/ni/a. Faza de trecere a avut
după E. Comşa 2 etape.
3) După faza Boian V corespunde cu Precucuteni 111.
(n.n. Numerotarea indicată respectă notiţele olografe.)
6) Faza Varna reprezintă tranziţia de la faza 111 Hamangia la faza Gume/ni/a 1.
7) Contestă periodizarea culturii Precucuteni - contestă alipirea fazei Precucuteni 111 de faza Tripolje
A. Cultura Precucuteni 1 şi chiar Precucuteni 111 au fost în anumite locuri sincrone cu cultura Bugo-Nistriană.
8) Culturile Precucuteni şi Tripolje A sunt deosebite.
9) Nu se ştie ce a existat între cultura Precucuteni 111 şi cultura Boian faza Aldeni în sudul Moldovei.
1O) Este neclară situaţia neoliticului în nord-vestul Transilvaniei. Aici au existat comunită/ile culturii
Ciumeşti.

Iuliu Paul ( 18 august 1930-4 noiembrie 2009) - cercetător, muzeograf, şef de sectie şi director ştiintific al Muzeului
Brukenthal din Sibiu. Îşi va încheia cariera ştiinţifică ca profesor şi rector al Universitătii „ 1 Decembrie 19 I 8" din Alba
Iulia.
6
Paul 1992
7
Eugen Comşa (20 octombrie 1923-7 noiembrie 2008) - cercetător ştiinţific, şef de sectie la Muzeul National de Antichităti
şi apoi la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan" din Bucureşti.
5
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11) Periodizarea culturii Vinca nu mai corespunde cu progresele culturilor neolitice din Muntenia,
Oltenia şi Banat.
12) În privinţa culturii Vădastra periodizarea nu este încă stabilită definitiv. D. Berciu a stabilit după
săpături la Slatina 4 faze ale culturii Vădastra. Nica a stabilit de asemeni 4 faze ale ei - faza 1 Vădastra este
sincronă cu faza I Boian; în faza 11 Vădastra s-au găsit materiale similare cu faza 11 Boian. S-au mai găsit încă
materiale indicând o fază 111 de sfârşit.
3 bis) Cultura Gume/nita - D. Berciu a stabilit 4 faze, la Tangâru. Succesiunea este acceptată. Este
însă greşită metoda de a periodiza o cultură Gumelniţa pe baza săpăturii de la Tangâru.
Se cere analiza tuturor materiale/or arheologice a acestei culturi din orice locuire.
4) Cultura Cucuteni - periodizarea acestei culturi făcută în 1932 de H. Schmidt a rămas valabilă. S-au
împărţit apoi fazele în etape.
Noua periodizare a fost făcută de VI. Dumitrescu.
Faza Cucuteni A în 4 etape A, B, C, D. Faza Cucuteni A-B în 2 etape. Faza Cucuteni B în 4 etape.
E. Comşa critică localizarea geografică a fazelor şi a etapelor culturii Cucuteni.
Cere să se intercaleze şi o fază Huşi.
Crede că aşezările din Moldova atribuite culturii Cucuteni şi ... (neclar) evoluţia spre cultura Monteoru
trebuie grupate separat.
5) Relaţii dintre culturile Cucuteni şi Gumelniţa
E. Comşa arată că sincronisme anumite stabilite de VI. Dumitrescu în fazele Gumelniţa A-B şi
Gumelniţa B şi cultura Cucuteni sunt greşite.
Există o inegalitate vizibilă şi clară între dezvoltarea culturii Gumelniţa şi aceea a cultura Cucuteni.
Ori a doua cultură a fost prea lungită, ori prima cultură a fost în mod greşit scurtată.
6 bis) Descoperirea unui monnânt la Ravna conţinând vestigii ale populaţii/or nomade ale culturii cu
ocru dovedeşte pătrunderea începutului acestei migraţii de nomazi încă din vremea fazei Cucuteni A.
7 bis) Aspectul Ariuşd al culturii Cucuteni din zona de est şi centru a Transilvaniei a avut o evoluţie
deosebită în vremea fazelor Cucuteni A-B.
8 bis) Contestă sincronismele stabilite de Paul între culturile Cucuteni şi Petreşti - problema a fost
discutată în ziua de 1 dec. 1972.
1O bis) S-au stabilit de mult paralelisme între evoluţia culturii Gumelniţa A şi cultura Petreşti.
11 bis) Cultura Sălcuţa a evoluat paralel aproape cu cultura Gumelniţa, aceasta fiind puţin anterioară.
12 bis) Se arată că deşi câteva periodizări sunt greşite, E. Comşa a trebuit să fie utilizată.
Cronologia

absolută

a culturilor neolitice din România
VI. Dumitrescu

După

Cucuteni faza Gumelniţa B începe în 1500 î.e.n. cu continuare până în Bronz
Gumelniţa Aera datată pe la 2.400 î.e.n.
Pe la 1948 cele mai vechi culturi neolitice erau datate în mileniul 111 î.e.n.
E. Comşa
Acum se foloseşte metoda Carbon 14 şi metoda dendrocronologică.
S-a ajuns la concluzia că între ele există o diferenţă de I.OOO ani în plus pentru metoda Carbon 14 faţă
de cea dendrocronologică data de 4.000 î.e.n.
Datări obţinute

Pt cultura Boian 3.900-3.920
Pentru cultura Boian faza Greaca sincronă
cu cultura Precucuteni I 4.200
Începutul culturii Boian (Bolintineanu)4.400
Cultura Hamangia faza 111 sincronă
cu faza Vidra 3.950
cultura Precucuteni A 3.600
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Gumelniţa

-

Căscioarele

3.600-3.350

În Bulgaria
La Hotniţa ± 3.610±100
Karanovo ± 3. 700 - 3. 600
Cucuteni A 33.400
Cultura Vinca C 3. 600
Vinca D 3.500

Discutii în ziua de 2 XII 1972 asupra raportului lui E.

Comşa

1) Mircea Petrescu-Dâmboviţa cere să fie folosit termenul eneolitic.
Prin contradicfie E. Comşa, care contestă termenul eneolitic, admite o perioadă de tranziţie între
culturile Boian şi Gumelniţa.
Toporul de cupru găsit la Glina conţine aproape cupru pur, 0,1% părţi străine.
2) Este justă concluzia pusă de E. Comşa că periodizarea unei culturi trebuie făcută după săpături în
mai multe aşezări. Pentru cultura Gumelniţa nu s-a făcut o analiză de acest fel.
3) În privinţa culturii Cucuteni, fazele şi etapele nu sunt sigure.
Pentru Cucuteni A nu se poate face periodizarea etapelor A2 şi A3 decât la Cucuteni, deoarece sub
acestea există stratul de cultură Truşeşti.
4) Venirea migratorilor - popoare nomade de la est - a început chiar în faza Cucuteni A şi a continuat
în acea A-B.
Troia I
Troia li început 3.200 î.e.n. pe baza analizei de cereale prin radiocarbon.
Cernavoda I datată pe la 2.300 î.e.n.
Epoca de tranziţie - 2.300 î.e.n.
S(ebastian) Morintz - saltul calitativ s-a produs la sfârşitul Boian 11 în Muntenia, În neolitic. Propune
să se Împartă întregul neolitic românesc în două faze : I anterior cu populaţii semistabile şi alta 11 după faza li
Boian (Giuleşti) cu popula/ii sedentare.
a) Perioada de tranziţie este mult mai fungă, de cât se credea, la sfârşitul neoliticului - dispariţia
ceramicii pictate.
În cursul culturii Cucuteni A-B pătrunseseră deja migratori nomazi.
După ce cultura Cernavoda I a ocupat Câmpia Dunării, dealurile Munteniei erau ocupate de alte
culturi, adică încă de triburi Sălcuţa.

N. Vlassa - a) arată că se cere uniformizarea datelor cronologice folosite în arheologia
României şi o uniformizare a termenilor arheologici.
b) cere să se introducă şi termenul de topor de tip ... (nereţinut)
c) este convins de sincronismul culturii de la Decea Mureşului cu cultura Bodrog Keresztur aşezarea din acest loc aparţine unor migratori veniţi din sudul URSS, a culturii din necropola de la
Mariupol.
Silvia Marinescu(-Bîlcu) - în Transilvania avem numai pătnmderea culturii Cucuteni I, nu Precucuteni li.
în cultura Gume/ni/a materiale precucuteniene prelucrate pe loc.
Arată similitudini perfecte: tehnică, pastă, ardere, forme între materiale din faza Precucuteni 111 şi
Tripolje A. Delimitarea s-a făcut i'nfaza Tripolje B.
Doina Galbenu - susţine că cultura Sălcuţa este deosebită de cultura Gume/ni/a.
S. Morintz susfine că (Sălcuţa) este o variantă a aceleaşi culturi Gume/ni/a. Materiale Sălcuţa IV se
aseamănă cu cultura Cernavoda III.
Eugenia Zaharia - susţine că aspectul cultural Ariuşd este deosebit de cultura Cucuteni.
Dinu Marin - a) cere să se publice o lucrare mai amplă cu privire la cultura Gumelniţa
b) în zona Huşi - Vaslui sunt materiale arătând naşterea fazei Cucuteni A-B
c) cimitire de-a lungul Nistrului aparţin fazei Cucuteni C = Folteşti-Usatovo
Există
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d) ruşii au arătat că mormintele turnu/are sunt post-usatoviene
e) aria culturii Cucuteni
N. V/assa arată: a) mormintele plane cu ocru nu se cunosc în Transilvania, (sunt) numai turnu/are.
b) Târgul Mureş este punctul extrem spre vest ale culturii Decea Mureşului.
c) aspectul Ariuşd al culturii Cucuteni a avut o evoluţie lungă.
d) chiar la Ariuşd s-au găsit fragmente ceramice ale culturii Cucuteni A4.
e) la Drăguşeni s-a găsit o variantă locală a culturii Cucuteni A-B.
Câţi idoli s-au găsit în România?
Idolii apar la sfârşitul Troia I.
Idolii apar la Rachmani în Grecia.
Troia I anatoliană are o cultură proprie pe coastă şi în Europa. Alta este evoluţia acestei culturi, care
la Milojcici atinge faza Troia IV.
Petre Roman arată că cultura Cernavoda I cuprinde aşezări diferite contaminate cu unele elemente
Cucuteni C.
(Gheorghe) Lazarovici - a) combate ideea creării unei alte periodizări a culturii Vinca cerntă de E.
Comşa. Dacă s-ar face o nouă periodizare s-ar aduce ca faze pentrn cultura Vinca.
b) combate ideea că nu ar exista faza Vinca C în Banatul românesc, însă ea există în Banatul iugoslav.
Faza Vinca C cuprinde un nou impuls sudic venit în Banatul iugoslav.
c) după cultura Starcevo urmează În Banat cultura Vinca.
Ion Nes/or relevă că periodizarea culturii Criş este, după unii cercetători, nesigură şi insuficient
dovedită.

Eugenia Zaharia

contestă

unele pretinse relaţii între faza II Boian

(Giuleşti) şi

Precucuteni II.

*
Pentru celelalte rapoarte prezentate nu există relatări. Probabil că Gheorghe Cantacizino nu !ea audiat. Ne referim la cuvântul de deschidere rostit de D.M. Pippidi, directorul Institutului, Ion
Nestor, Problema începutului neoliticului pe teritoriul R.S. România, Vasile Boroneanţ, Cultura Schela
Cladovei, Corneliu N. Mateescu, Agricultura în neolitic la Vădastra şi în regiune şi Alexandru Vulpe,
Începuturile metalurgiei aramei în România.
În schimb s-a păstrat ciorna unei note critice referitoare la modul de desfăşurare a
simpozionului. Dacă a fost dactilografiată şi înaintată altor foruri academice nu ştim.

Notă

privind Simpozion(ul) Neolitic tinut la 30 XI si 1-2 Decembrie 1972

Simpozionul a avut grave deficienţe, anume:
1) A fost prost pregătit deoarece:
a) Toate rapoartele şi comunicările nu au fost reproduse la xerox sau dactilografiate spre a fi difuzate
înainte.
b) Această deficienţă contravine dispoziţiunilor precise date de Consiliul Ştiinţific în şedinţa din 22
ianuarie 1972, când s-a hotărât ca toate lucrările supuse examinării să fie difuzate mai înainte.
c) Nu a fost adus nici un magnetofon, care să înregistreze atât textul rapoartelor, cât şi discuţiile şi
obiectele aduse - argumentat că megafonul folosit în I97 l şi aparţinând Institutului ar fi defect, nu e valabil,
căci Tov. Ion Nestor şi E(ugen) Comşa, organizatorii simpozionului, trebuiau să se ocupe din timp să repare
acest magnetofon sau să procure un altul. Simpozionul se putea ţine chiar în sala Institutului de Istorie.
2) O deficienţă gravă este că Ion Nes/or care a prezidat acest colocviu a venit total nepregătit - nu a
depus un raport dactilografiat, ci a făcut o expunere verbală, întemeiat(ă) pe unele note. Din expunerea sa, care
trebuia să privească originea neoliticului în ţara noastră, nu s-a înţeles nimic.
Informaţia sa a fost slabă, incompletă - despre creşterea animalelor domestice a declarat că nu e
dovedit că a existat încă de la sfârşitul mezoliticului şi că oasele de oaie găsite în unele staţiuni mezolitice pot fi
ale unor oi domesticite fugite din aria culturilor neolitice situate în părţile sudice ale Europei şi devenite
sălbătici te.
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Această teză a fost formal contrazisă de Tov. Samson şi Rădulescu pentru oasele de oaie găsite i'n
stratul cel mai vechi, datând din mezolitic, la Peştera Adam odată cu inventar litic mezolitic. Tov. Samson şi
Rădulescu au arătat că cantitatea de oase de oaie găsite în acest strat este mai redusă, dar că ele sunt în masse
mari în stratul următor, care poate fi un protoneolitic, lipsit de ceramică şi au precizat că oaia a existat în stare
sălbatică în mare număr în Dobrogea şi că a fost domesticită la sfârşitul mezoliticului. (Ei) au respins teoria lui
Nestor privind fuga unor oi domesticite şi revenite la sălbăticie.
În rezumat, Nestor nu a arătat cum au apărut treptat componentele neoliticului: creşterea animalelor
domesticite şi cultivarea plantelor, dacă au fost introduse înainte de culturile neolitice, încă din mezolitic, dacă
au crescut pe baze autohtone sau au fost introduse din regiunea mediteraneană a Asiei Mici în /ara noastră.
3) Comunicarea lui V(asile) Boronean/ a dovedit utilizarea de instrumente din corn - săpăligi ? - încă
din mezolitic pentru cultivarea plantelor, ceea ce arată această ocupa/ie în acea vreme în cultura Schela
Cladovei.
4) O gravă deficien/ă a fost lipsa oricăror concluzii ce se puteau trage din ţinerea acestui simpozion.
Această obligaţie era impusă lui Ion Nestorşi el nu a onorat-o. Într-adevăr, după încheierea discuţiilor asupra
referatului lui E. Comşa, şedinţa a fost închisă şi participan/ii au plecat fără a auzi o cuvântare sintetică şi
călăuzitoare de i'ncheiere a colocviului.
5) Referatul Tov. E. Comşa despre „ Cronologia relativă şi absolută a culturilor neolitice" trebuia
neapărat difuzat mai i'nainte. Nu s-a procedat astfel; nu a fost timp suficient ca să fie citit întregul referat - a
fost prezentat de E. Comşa numai un rezumat după el, căruia i s-au adus numeroase obiecţii.
6) În rezumat colocviul a [ost inoperant, din cauza conditiilor în care s-a tinut. Au [ost invita/i şi
deplasa/i circa 25 de cercetători din provincie, din care JO au venit pe contul Institutului de Arheologie. Însă
obiectiile, părerile lor nu au [ost înregistrate la magnetofon, ceea ce împiedică chiar publicarea lor.
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DIN ÎNSEMNĂRILE PROFESORULUI GHEORGHE CANTACUZINO ( 1900-1977).
IV. CONTRIBUŢIA CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE DE LA PALA TUL DIN POTLOG I
LA CUNOAŞTEREA ARTEI EPOCII BRÂNCOVENEŞTI

GEORGE TROHANI

DES NOTES DU PROFESSEUR GEORGES CANTACUZENE

IV.

(1900-1977).

LA CONTRIBUTION DES RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES DU PALAIS DE POTLOG!
A LA CONNAISSANCE DE L'ART DE L'EPOQUE DE BRANCOVAN.

Pendant Ies annees 1965-1966, le professeur Georges Cantacuzene a fait des fouilles archeologiques
dans I' enceinte du Palais de Potlogi, edifie par le prince Constantin Brancovan. Les resultats de ces fouilles ont
fourni le sujet d'une communication faite le soir du 9 novembre 1966 a la television roumaine.
II s'agit, dans la presente, du texte de cette communication. Et cela, d'autant plus que Ies resultats deces
fouilles n' ont pas ete publies.
MOT CLEFS : palais,
CUVINTE CHEIE:

Potlogi, Brancovan
palat, Potlogi, Brâncoveanu

Între anii 1965 şi 1966 profesorul Gheorghe Cantacuzino a efectuat săpături arheologice în
complexul brâncovenesc „Palatul din Potlogi". Finanţarea era asigurată de către Institutul de
Arheologie din Bucureşti şi Muzeul Regiunii Bucureşti. Respectivul muzeu îşi avea sediul la Călăraşi,
iar director era „omul de bine" Niţă Angelescu, participant şi el o perioadă la săpături. Iar pentru
semnatarul acestor rânduri, pe atunci student, a fost primul şantier, condus de ,omnul Profesor
Gheorghe Cantacuzino la care a participat. Alţi participanţi la acest şantier au mai fost Eusebiu
Mironescu, desenator la Institutul de Arheologie şi studenta Rodica Ancuţa-Cercasov.
Clădirea Palatului fusese restaurată, în parte, de către Direcţia Monumentelor Istorice (DMI) ne referim la zidărie şi acoperiş. Se acordaseră fonduri pentru ferestre şi uşi . „ dar acestea dispăruseră.
Se punea problema clădirilor anexe a căror amplasare nu era cunoscută deoarece nu se făcuse nici o
săpătură arheologică ... Adică se pornise la restaurarea clădirii fără a se cunoaşte complexul în întregul
său. La suprafaţă se mai vedeau părţi din zidurile de incintă de pe laturile de vest, est şi sud, acesta din
urmă cu poarta de intrare şi bolta de deasupra sa.
Rezultatele acestor săpături arheologice, nepublicate până astăzi, sperăm să facă subiectul unui
viitor raport. În anul 1973 a mai efectuat săpături arheologice şi Mariana Beldie-Dumitrache, de la
DMI. În secţiunile trasate la nord de palat s-au descoperit, cu acel prilej, mai multe morminte datând
din secolele XIV-XV 1•
În cele ce urmează dorim a prezenta textul unei comunicări susţinute de prof. Gheorghe
Cantacuzino în cadrul unei emisiuni televizate, de tipul conferinţelor conferinţă, cu întrebări şi
răspunsuri, fără vederi de la faţa locului, susţinută în seara zilei de miercuri, 9 noiembrie 1966. Textul,
păstrat în copie dactilografiată, este cel pregătit de către profesor, nu însă şi cel susţinut în cadrul
emisiunii TV, care a fost mai scurt şi a avut o altă ordine a întrebărilor şi răspunsurilor. Întrebarea 2 a
devenit 5, 3 a devenit 2 şi 3, iar 4 a rămas 4 şi s-a oprit la „examinarea diferitelor componente ale
Palatului".
Numele redactorului TV, cu regret, nu ni-l mai amintim.

1

Informaţia provine de la doamna Luminiţa Dumitriu, pentru care-i mulţumim.
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Întrebare (1): Ce motive au determinat executarea săpăturilor arheologice la Palatul din
Potlogi şi care este perspectiva ce se are în vedere după terminarea acestor lucrări ?
Răspuns: Săpăturile arheologice de la complexul arhitectonic din Potlogi au fost efectuate în
1965 şi 1966 de către Institutul de Arheologie al Academiei în colaborare cu Muzeul Regiunii
Bucureşti în scopul de a se descoperi unele construcţii şi monumente care au existat în trecut şi care
ulterior au fost distruse de vitregia vremurilor şi de oameni. Descoperirea acestor monumente este
necesară pentru a se face restaurarea în bune condiţiuni a Palatului din Potlogi şi a dependinţelor
sale, în vederea organizării în acest loc a unui muzeu care va cuprinde exponate (obiecte, hărţi,
gravuri) privind luptele date de poporul român în vremea lui Mircea cel Bătrân, Vlad Ţepeş, Radu de
la Afumaţi, Mihai Viteazul, Tudor Vladimirescu pentru dobândirea independenţei naţionale.
Întrebare (2): Care sunt descoperirile mai importante rezultate din aceste săpături?
Răspuns : Datele arheologice, arhitectonice şi istorice adunate cu prilejul acestor cercetări
au permis determinarea a trei faze în evoluţia complexului arhitectonic de la Potlogi.
În faza întâi, mai veche, a existat aici casa unui stăpânitor de la care s-a păstrat până acum
pivniţa întreagă şi fracţiuni din zidurile unui parter înălţat peste sol. Datele arheologice arată că
această clădire zidită din cărămizi subţiri, împreunate prin straturi groase de mortar, a fost înfiinţată
cu 20-40 de ani înaintea Palatului Brâncovenesc (1698). Ea era înconjurată de o puternică
împrejmuire de ziduri înalte, din care au rămas numai zidul lung atingând peretele de vest al casei
vechi şi având o poartă de intrare în curtea locuinţei. Unele documente arată că această casă a fost
cumpărată împreună cu moşia de către Constantin Brâncoveanu înainte de a fi domn. El a locuit apoi
în ea în fiecare an câtva timp, precum se precizează în Cronica lui Radu Greceanu.
Ulterior Constantin Brâncoveanu, care era mare spătar, a reparat sau a zidit din nou Biserica
de lângă casa veche, terminând-o până la 1 septembrie 1684. El este zugrăvit în pronaosul bisericii
împreună cu Doamna Maria şi cu copiii lor, lucrare care reprezintă faza a doua a Palatului de la
Potlogi.
Faza a treia începe cu construcţia palatului în 1698 de către Constantin Brâncoveanu devenit
domn al Ţării Româneşti până la arestarea sa de către turci în 1716. În această perioadă a fost
ridicat Palatul cu foişoarele sale, zidul de vest al curţii şi cel de sud cu bolta şi cu poarta de la
intrare, clădirea cuhniei şi două clădiri administrative.
Curtea palatului era împărţită prin ziduri împărţitoare în trei părţi :
a) Curtea principală în care se aflau palatul, poarta intrării, cuhnia şi casa slujitorilor.
b) Curtea administrativă, situată în partea de sud-vest.
c) Grădina întinzându-se în partea de nord şi nord-vest a curţii până la lac şi servind ca loc
de distracţii domnului şi familiei sale. În această grădină se cobora printr-o scară din loggia
palatului de către marii dregători, ambasadorii şi călătorii străini, invitaţii domnitorului.
Săpăturile efectuate au dezvelit fundaţia scării legată în trecut de loggia palatului cât şi
fundaţiile a două clădiri din curtea administrativă, dintre care una lungă de 22 metri şi lată de JO
metri, care a slujit ca grajd, având o capacitate de 22 vite aşezate pe două rânduri.
Întrebare (3): Ce loc ocupă Palatul de la Potlogi în comparaţie cu alte palate restaurate din
Epoca Brâncovenească ?
Răspuns: Constantin Brâncoveanu, predispus către o viaţă de curte fastuoasă în care se
îmbinau influenţe venite atât de la saraiul sultanilor din Constantinopol cât şi de la curţile regale sau
nobiliare din Franţa şi din Italia, a fost un mare întemeietor de reşedinţe domneşti. Pe lângă
refacerea şi mărirea Curţilor Domneşti din Bucureşti şi Târgovişte, Brâncoveanu a construit pe
moşiile sale câteva reşedinţe pe care le-a numit „palate ". Astfel Palatul din Potlogi în 1698, de la
Mogoşoaia în 1702, de la Doiceşti lângă Târgovişte în 1705-1706 şi frumoasele conace de la Obileşti
lângă Lehliu, de la Scăieni lângă Ploieşti, de la Valea Scheilor lângă Mizil şi de la Sărata lângă
Buzău.

În afară de acestea Constantin Brâncoveanu stăpânea vechea casă a familiei sale, casă acum
dispărută, situată în Bucureşti între Dealul Patriarhiei şi Dâmboviţa. Printre palatele brâncoveneşti,
Palatul din Potlogi a ocupat un loc foarte însemnat deoarece fiind construit într-o regiune de păduri
pe malul heleşteului format de apa Gherghina, pe drumul vechi ducând de la Bucureşti la Târgovişte,
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dădea putinţa

Domnului de a locui în afara oraşului de scaun al Ţării Româneşti fără a trezi
suspiciunea turcilor, cum era cazul pentru curtea din Târgovişte.
În plus planul şi formele arhitectonice ale Palatului din Potlogi au servit ca model ulterior
pentru zidirea Palatului de la Mogoşoaia şi a reşedinţe/or din alte locuri.
Întrebare (4): care este contribuţia adusă de cercetările arheologice de la Potlogi la
cunoaşterea mai precisă a formării şi dezvoltării Epocii Brâncoveneşti ?
Răspuns: În privinţa dezvoltării şi formării artei Brâncoveneşti au fost exprimate două opinii
fundamental opuse :
- o primă interpretare, dată de Virgil Drăghiceanu şi de Nicolae Ghica-Budeşti, consideră
că palatele Epocii Brâncoveneşti sunt creaţii inspirate direct din arhitectura Italiei, în special a
Veneţiei, în secolul al XVII-iea. Cercetările arheologice şi arhitectonice din ultimul deceniu au
dovedit că această părere nu este întemeiată.
- a doua părere susţinută de unii cercetători şi arhitecţi, afirmă că palatele brâncoveneşti
derivă, prin evoluţie, din vechea casă voievodală sau boierească folosită la noi din secolul al XV-iea
în Ţara Românească. Ea le atribuie deci un caracter mai mult autohton.
Săpăturile de la Potlogi au adus o contribuţie nouă şi importantă la dezbaterea acestei
probleme. Ele au arătat că dacă Palatele Brâncoveneşti nu sunt o imitaţie a celor din Italia ele nu
sunt nici o repetare a reşedinţelor domneşti sau boiereşti mai vechi din Muntenia şi Oltenia, ci
reprezintă un tip nou de reşedinţă, creată în Ţara Românească, în cursul secolului al XVII-iea, şi
corespunzând cu o nouă concepţie despre lume şi viaţă însuşită de partea cea mai puternică şi mai
bogată a clasei conducătoare. Astfel Palatele Brâncoveneşti şi în general Arta Brâncovenească sunt
rezultatul unei profunde modificări aduse în gândirea şi modul de viaţă ale societăţii muntene din
secolul al XVII-iea. Noul tip de locuinţă nu mai avea ca scop exclusiv nevoia de adăpostire şi apărare
ci corespundea concepţiei despre un rol mai înalt al omului într-o societate mai cultă şi cu simţ
artistic mai dezvoltat. Ca urmare, arhitectura civilă a devenit atunci tot atât de însemnată ca şi
arhitectura religioasă.
Ridicarea locuinţe/or de tip nou, de mari proporţii, construite cu lux din materiale mai
durabile şi mai scumpe, este o consecinţă a transformării societăţii Ţării Româneşti în a doua
jumătate a secolului al XVII-iea şi este în strânsă legătură cu un fenomen spiritual de o covârşitoare
însemnătate - anume răspândirea concepţiei umaniste despre lume care a înlăturat opreliştile vechii
concepţii medievale, a îndreptat gândirea către studiul filosofiei şi ştiinţelor exacte, a introdus
cercetarea limbilor clasice şi limbilor străine, a stimulat istoriografia românească îndemnând-o spre
cercetarea trecutului şi originii poporului român, a modificat aspectele picturii religioase prin
introducerea motivelor laice şi ale artei populare, în special pe faţadele bisericilor şi, în sfârşit, a
determinat înfiinţarea celor mai vechi instituţii de învăţământ superior din statul muntean.
Palatele Brâncoveneşti au deci un caracter complex. Ele menţin, pe de o parte, unele elemente
arhitectonice, constatate în planul şi în construcţia locuinţelor boiereşti din secolele anterioare şi, pe
de altă parte, ele cuprind multe elemente noi, dintre care unele apar deja în luxoasele reşedinţe
boiereşti ridicate pe la mijlocul şi în a doua jumătate a secolului al XV-iea, pe când altele sunt
atestate pentru prima dată abia în arta brâncovenească.
Dacă examinăm diferitele componente ale Palatului din Potlogi constatăm că beciul său imită
exact formele arhitectonice ale pivniţei casei vechi din acest loc şi că dispoziţia camerelor de la etajul
I aminteşte pe aceea a unor reşedinţe feudale din secolele XIV-XVI, dar că există în acest palat
numeroase forme noi care îl deosebesc esenţial de locuinţele senioriale sau voievodale din perioada
timpurie a principatului muntean.
Astfel amintim configuraţia regulată a Palatului de la Potlogi şi a clădirilor anexe situate
lângă malul apei curgătoare Gherghina şi cuprinse într-o vastă curte dreptunghiulară înconjurată de
o înaltă incintă şi împărţită în trei sectoare, foişoarele exterioare conţinând scări de acces, deja
cunoscute la casele boiereşti anterioare de la Coţofeni şi Măgureni, loggia şi scara situată în partea
dinspre grădină şi heleşteu apare deja în I 640 la casa boierească de la Goleşti şi în I 667 în locuinţele
cantacuzinilor de la Măgureni. Diferitele forme de bolţi folosite care cuprind atât bolta semicirculară
şi cupola pe pandantive împrumutate din trecut de la arhitectura bizantină, cât şi noile forme de bolţi
răspândite în secolul al XVII-iea, adică bolţile de intersecţie cu muchie, crestate şi cu lunete cu bolţile
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mănăstireşti cu sau fără lunete, bolta „ a vela" având aspectul unei pânze de păianjen, toate introduse
din arhitectura Transilvaniei.
Ca element important de diferenţiere faţă de locuinţele boiereşti de tip vechi, Palatul de la
Potlogi mai are sculptura monumentală reprezentată prin capiteluri, balustrade, console de piatră,
lucrate toate cu bogate motive decorative în stil baroc, introdus din Transilvania şi predominant
atunci în Europa. Prin săpăturile executate s-au găsit câteva capiteluri, console şi fragmente de
balustradă lucrate în stil baroc care vor fi repuse în palat la locurile lor.
Însemnate caracteristici ale locuinţelor de tip nou din secolul al XVII-iea sunt şi stucaturile
atestate deja în casa cantacuzinilor de la Măgureni, ce împodobeau pereţii încăperilor şi erau lucrate
de meşteri orientali. În Palatul de la Potlogi aceste stucaturi acopereau pereţii camerelor de la etajul
I cuprindeau un decor de flori de frunze şi de împletituri executate cu mare măiestrie, în culori vii şi în
stil oriental, desfăşurându-se ca un splendid covor multicolor ce desfăta privirea.

Aici se

opreşte

textul păstrat. Nu este exclus însă

să

mai fi fost o pagină,

astăzi pierdută.

EXPLICATION DES FIGURES

PI. I. Potlogi 1965. 1. La porte d'entree du cote sud; 2. Fouilles dans la cour du palais; 3. Le palais, vue du sud;
4.Fouilles sur I'emplacement de la cuisine avec vue vers l'eglise.
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NECROLOG

DAN MONAH
(11februarie1943-21septembrie2013)

În recele şi ploiosul septembrie al anului 2013 a trecut la cele veşnice, după o îndelungată
suferinţă , cel care a fost un strălucit cercetător al neoliticului spaţiului nord dunărean .
S-a născut la Mogoşeşti-Siret (judeţul Iaşi), într-o familie de intelectuali ce s-a stabilit la
Piatra Neamţ, oraş de care a rămas legat spiritual toată viaţa . Aici continuă studiile la liceul Petru
Rareş , în perioada 1956- 1960. Studiile universitare le-a urmat la Iaşi - în perioada 1963-1968 în
cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Istorie şi Filozofie, secţia Istoria României,
specializarea Istorie Veche şi Arheologie, unde l-a avut drept profesor pe cel ce avea să-i rămână apoi
toată viaţa îndrumător, regretatul acad. Mircea Petrescu-Dîmboviţa.
O scurtă perioadă a fost apoi profesor la Liceul Militar Ştefan cel Mare din Câmpulung
Moldovenesc.
Începând cu anul 1969 se deschide un nou şi fructuos capitol al vieţii sale, devenind
muzeograf, succesiv, la Muzeul de Istorie - Bicaz, Muzeul de Istorie şi Arheologie din Piatra-Neamţ şi
Muzeul Judeţean de Istorie - Bacău .
Din anul 1986 a funcţionat în calitate de cercetător ştiinţific în cadrul Institutului de Istorie
A.D. Xenopol, transformat din 1990 în Institutul de Arheologie din Iaşi .
De-a lungul timpului, începând cu anul 1969, a participat în calitate de membru în
colectivele ştiinţifice sau responsabil al acestora la cercetările arheologice din staţiunile arheologice de
la Brăşăuţi , Ghelăieşti, Vermeşti, Petricani , Târgu Ocna-Podei, Văleni , Izvoare, Lunca, Probozeşti ,
Solca, Mitoc, Mărgineni (aşezare săpată integral) şi Poduri. Intensa activitate de teren şi vasta arie
tematică a acestora i-au permis să dobândească o foarte bună cunoaştere a problematicii generale a
epocii , neolitice fapt ce a fost materializat de rezultatele de excepţie publicate de-a lungul timpului.
Cele şase volume, publicate singur sau în colaborare şi cele peste 150 de rapoarte, studii, recenzii şi
cataloage de expoziţii stau mărturie. Dar dintre toate acestea s-a concentrat asupra teii-ului de pe
Dealul Ghindaru, comuna Poduri, unde mai mult de trei decenii a efectuat cercetări complexe,
pluridisciplinare. A fost unul dintre puţinii care nu numai au afirmat ci au şi realizat cercetări
pluridisciplinare. Rezultatele obţinute au înscris autorul alături de cei mai prestigioşi specialişti ai
culturii Cucuteni şi situ-ul printre monumentele esenţiale pentru înţelegerea istoriei complexului
cultural Precucuteni-Cucuteni.
Susţinerea în 1995 a tezei de doctorat cu subiectul Plastica antropomorfă a culturii
Cucuteni, sub îndrumarea acad. M . Petrescu-Dîmboviţa venea să împlinească - prin recunoaşterea
valorii acesteia - o perioadă de studiu susţinut, conturând apoi una din liniile de forţă ale evoluţiei sale
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profesionale. Publicarea acesteia (prima ediţie în 1997, iar a doua în 2012), a constituit un moment
foarte important în cadrul a ceea ce putem numi cunoaşterea spiritualităţii comunităţilor complexului
cultural Precucuteni-Cucuteni şi nu numai. Erudiţia şi vasta cultură a autorului au marcat cercetarea
acestui subiect atât de important dar şi delicat în acelaşi timp, fundamentând o perenitate ce va fi
demonstrată în timp. Din acest punct de vedere, devenind conducător de doctorate din anul 2004
devenind, a continuat să slujească profesia, transmiţând mai tinerilor învăţăcei dorinţa de a continua şi
adânci ceea ce el însuşi a făcut în permanenţă la un nivel atins de puţini.
În mod firesc au venit şi recunoaşterile activităţii şi studiilor publicate. A fost ales membru al
comisiei pentru neolitic al Union Internationale des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques, al
The Research Centre for the Archaeology of Central and Eastern Europe al Universităţilor din
Durham şi Newcastle (Marea Britanie) şi al Federaci6n Iberoamericana de Sociedades de Defensa de/
Patrimonio Geologico y Minera (FISDPGYM).
În anul 1987 i se decerna premiul Vasile Pârvan, din partea Academiei Române, consecinţă a
valorii volumului Aşezările culturii Cucuteni din România, publicat în colaborare.
Personalitate complexă şi generoasă nu a pregetat nicicând să-şi sacrifice timpul în domenii şi
pe căi pe care nu mulţi au mers. Valorificarea şi punerea în valoare a patrimoniului arheologic, pe care la studiat întreaga-i viaţă, prin intermediul diverselor activităţi specifice muzeelor reprezintă o altă
constantă a activităţii sale. Cercetarea de teren, studiul de cabinet şi valorificarea expoziţională au
constituit doar etape ale unei concepţii ce îşi avea nu mulţi înaintaşi. Valoarea eforturilor sale a fost, de
altfel, recunoscută în 2003, când lui şi colegilor cu care a colaborat le-a fost decernat premiul Adrian
Rădulescu, al Ministerului Culturii şi Cultelor, pentru proiectul expoziţional Poduri-Dealul Ghindaru. O
Troie în Subcarpaţii Moldovei. Ulterior, Crearea Muzeului de Artă Eneolitică Cucuteni, în 2005,
împreună cu dragii săi prieteni şi colaboratori de la muzeul din Piatra Neamţ va fi încununată de
decernarea premiului Julian Antonescu de către Ministerul Culturii şi Cultelor. Dar în aceste cazuri, şi nu
numai, se găsea alături de generozitatea sa spirituală şi o bună parte din sufletul unui veşnic iubitor al
arheologiei, al culturii Cucuteni şi al muzeului din Piatra Neamţ. Lor şi familiei le-a dăruit cc avea mai
de preţ.
Întreaga sa viaţă a fost cea a unui remarcabil cercetător, tandru şi iubitor soţ şi tată. Toţi cei ce
l-au cunoscut au putut să constate că a căutat adevărul cu intransigenţă şi rectitudine, urmându-l
indiferent de consecinţe, ceea ce nu a avut darul să-i uşureze viaţa.

SIT TIBI TERRA LE VIS

DRAGOMIR POPOVICI
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MIRCEA PETRESCU-DÎMBOVIŢA
(1915- 2013)

S-a născut la 21 mai 1915, la Galaţi unde a şi urmat studiile secundare (1926- 1933). Cele
universitare le-a urmat în cadrul universităţii din Bucureşti (1933- 1937), încheindu-le prin susţinerea
lucrării de licenţă în domeniul arheologiei preistorice.
Începuturile carierei i-au fost legate de Muzeul Naţional de Antichităţi (1943- 1948), unde a
activat în calitate de asistent.
Este numit asistent onorific la Catedra de preistorie a Universităţii din Bucureşti ş i, în anul
1947, i se conferă titlul de doctor în litere şi filozofie prin susţinerea tezei „ Contribuţiuni la ultima
epocă a bronzului din Transilvania ". La puţin timp (1949), este numit conferenţiar al universităţii
ieşene „Alexandru Ioan Cuza" , unde în 1956 ocupă postul de profesor titular, apoi prof. dr. docent din
1964, decan al Facultăţii de Istorie-Filosofie (1975- 1976) şi conducător de doctorate din 1967.
În paralel (din 1949), a fost asistent, şef de sector, şef de secţie şi director la Muzeul de
Antichităţi din Iaşi - devenit Muzeul de Istorie a Moldovei (1954-1968) -, şef de sector ş i director
(din 1967 până în 1981), al Institutului de Istorie şi Arheologie „A.D. Xenopol", Iaşi.
Rezultatele cercetărilor i-au adus recunoaşterea pe lângă respectul colegilor de profesie.
Astfel, în 1954 devine laureat al premiului de stat clasa a II-a (1954), pentru colaborarea la monografia
staţiunii Hăbăneşti . Ulterior (1977), i s-a decernat şi premiul „Vasile Pârvan" al Academiei Române
pentru volumul „Depozitele de bronzuri din România".
A fost ales membru corespondent al Academiei Române în 1991 , iar din 1996 membru titular.
Din 1994 a fost desemnat preşedinte al părţii române în Comisia mixtă româno-ucraineană de istorie,
arheologie, etnografie şi folclor. A fost şi membru în Comitetul Naţional al Istoricilor din România ş i
al Asociaţiei Internaţionale de studii sud-est europene.
Din 1964 a fost ales membru al Consiliului Permanent al Uniunii Internaţionale de Ştiinţe Preş i Protoistorice, iar din 1991 membru de onoare. În acelaşi an , a fost ales membru titular al Institutului
Italian de Pre- şi Protoistorie din Florenţa, apoi membru corespondent al Institutului Arheologic
German de la Berlin (1968), iar ulterior membru de onoare al Institutului de Tracologie din cadrul
Academiei Bulgare de Ştiinţe din Sofia (1997).
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MIRCEA PETRESCU-DIMBOVIŢA

A fost redactor responsabil - şi fondator - al prestigioasei publicaţii Arheologia Moldovei, de
la apariţie ( 1961) până în 1990, perioadă în care a dat viaţă convingerilor sale conform cărora
cercetările trebuie valorificate deopotrivă prin intermediul publicaţiilor ştiinţifice, la un nivel cât mai
înalt cu putinţă, în egală măsură în limbi de largă circulaţie, astfel încât rezultatele celor din România
să fie cât mai rapid şi cât mai temeinic cu putinţă cunoscute în spaţii culturale cât mai largi.
De-a lungul prestigioasei cariere a participat la extrem de numeroase manifestări ştiinţifice de
prestigiu din ţară şi străinătate, în Germania, Franţa, Italia, Spania, Grecia, Bulgaria, Polonia, Ucraina,
Ungaria, Mexic, unde a prezentat rezultatele cercetărilor sale, apreciate în mod deosebit, promovând
cu tenacitate colaborări, dialoguri ştiinţifice sau programe de studiu internaţionale.
A semnat - în calitate de autor sau coautor - numeroase tratate, diverse volume, monografii
arheologice şi peste 250 de studii, articole, note şi recenzii privind, în principal, neo-eneoliticul, epoca
bronzului şi cea a fierului pe teritoriul României.
Şantierul de la Cucuteni - alături de cel de la Truşeşti - au fost veritabile şantiere-şcoală, unde
toţi cei ce doreau să practice arheologia au avut posibilitatea să cunoască şi să înveţe, acestea fiind o
continuare firească a ceea ce profesorul transmisese de la catedră.
Şi-a înscris numele în istoria arheologiei româneşti, gravând personal marile fluvii ale părţii
răsăritene a hărţii cunoaşterii arheologice naţionale. În timp, aceasta a fost întregită cu specialişti
îndrumaţi cu perseverenţă să se ocupe de perioadele mai puţin cunoscute, astfel încât cunoaşterea
istorică să fie completată cât mai bine cu putinţă. Timp de mai bine de o jumătate de secol, marea
majoritate a celor ce au slujit arheologia în Moldova, dar nu numai, i-au fost discipoli, bucurându-se
de îndrumarea şi sprijinul său.
Remarcabilă a fost şi înţelegerea necesităţii abordării pluridisciplinare a cercetării arheologice,
în consonanţă cu evoluţia generală a cercetării. În permanenţă, a sprijinit fără preget astfel de proiecte,
promovându-le şi apreciindu-le rezultatele.
Viaţa şi-a dedicat-o - cu o pasiune fără egal - arheologiei. Dar o cercetare împletită, cum
foarte puţini până la el au făcut-o, cu activitatea didactică şi cu cea muzeografică. Catedra, Institutul şi
Muzeul au fost structuri necesare şi indestructibil legate între ele. Modul acesta de a concepe
arheologia a reuşit să îl transmită discipolilor şi colaboratorilor timp de multe decenii. La catedră, la
institut sau la muzeu, a fost în permanenţă acelaşi, reunind într-o singură personalitate profesorul,
cercetătorul şi muzeograful.
Cei are au realizat Muzeul Naţional de Istorie din Bucureşti păstrează cu respect amintirile
despre modul în care el şi colaboratorii săi de la Iaşi au sprijinit - cu sufletul şi fapta - închegarea
acestui atât de dorit proiect naţional, înscriindu-se astfel printre ctitorii săi.
Din modelul care a fost, trecut la cele veşnice, a devenit un simbol al cercetării arheologice
româneşti şi cu precădere al Moldovei.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

DRAGOMIR POPOVJCI
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ABREVIERI

AARMSI
ActaMN

Analele Academiei Române. Memoriile Secţiei Istorice, Bucureşti
Acta Musei Napocensis, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-

AE

L 'Annee Epigraphique. Revue des publications epigraphiques relatives a
/ 'antiquite romaine, Paris, 1888Archăologisch-Epigraphische Mitteilungen aus dsterreich, Wien (18771897)
Apulum. Acta Musei Apulensis, Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia

AEM
Apulum
Arheologia/
Apxeonorm1

Napoca

ApxeoJlOZWl, OpraH Ha ApxeonornqecKH HHCTHT)'T H MyJeH npH
obnrapcKaTa AKaJJ.eMHR Ha HayKHTe, Coq:mR [Arheologia. Organ na
Arheologiceski Institut i Muzei pri Bălgarskata Akademiia i Naukite
(Arheologia. Institutul de Arheologie şi Muzeul, Academia Bulgară de
Ştiinţe), Sofia]

Archaeologia
Iugoslavica
Arheologia
Moldovei
B(C)MI
Balcanica
BAR
BCH
BCSS
BHR
BMA
BSNR
Archaeologia Bulgarica
CA
CCA
CCDJ
Chiron

Archaeo/ogia lugoslavica, Societas Archaeologia Iugoslaviae, Beograd
Arheologia Moldovei, Institutul de Arheologie, Iaşi
Buletinul (Comisiunii) Monumentelor Istorice, Institutul

Naţional al
Patrimoniului, Bucureşti
Balcanica, Balkanoloski institut (Srpska akademija nauka i umetnosti),
Beograd
British Archaeological Reports, Oxford
Bulletin de Correspondance Hellenique, Paris
Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, Universitatea „1 Decembrie",
Alba Iulia
Bulgarian Historica/ Review, Sofia
Bibliotheca Musei Apulensis, Alba Iulia
Buletinul Societăţii Numismatice Române, Academia Română
Archaeologia Bulgarica, Sofia
Cercetări Arheologice, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti
Cronica cercetări/or arheologice din România, Ministerul Culturii (anul
indicat este cel al publicării)
Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi

CIL
Clay Pipes Research

Chiron. Mitteilungen der Kommission far Alte Geschichte und Epigraphik
des Deutschen Archăologischen Instituts, Miinchen
Corpus Inscriptionum Latinarum, Berolini, 1863Clay Pipe Research. Journal of the Society of the Clay Pipe Research

Dacia N.S.

Dacia. Revue d 'archeologie et d 'histoire ancienne, Nouvelle Serie (1957),

Eph. Nap.

Ephemeris Napocensis, Institutul de Arheologie

Epigraphica
Hesperia
Hierasus

Epigraphica. Rivista italiana di epigrafia, Milano
Hesperia. The Journal of the American School of Classical Studies at
Athens, Atena
Hierasus, Muzeul Judeţean Botoşani, Botoşani

Ialomiţa

Ialomiţa,

IDR II

Inscripţiile

(disponibilă

on-line la adresa http://scpr.co/Publications.html)

Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan",

Bucureşti

şi

Istoria Artei, Cluj-

Napoca

IDR IIl/3

Muzeul Judeţean de Istorie, Slobozia

Daciei Romane = Inscriptiones Daciae Romanae, Voi. II.
Oltenia şi Muntenia. Ed. Gr. Florescu, C.C. Petolescu, Bucureşti, 1977
Inscripţiile Daciei Romane = Inscriptiones Daciae Romanae, Voi. III.
Dacia Superior, 3. Zona centrală (teritoriul dintre Ulpia Traiana, Micia,
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ABREVIERI

IDRE

ILB
ILS
ISMI
ISM II
ISMV
Klio
Latomus
MatlstMuzBuc

Apulum, Alburnus Maior, Valea Crişului). Ed. I.I. Russu, în colaborare cu
O. Floca şi V. Wollmann, Bucureşti, 1984
C.C. Petolescu, Inscriptiones Daciae Romanae. Inscriptions de la Dacie
romaine. Inscriptions externes concernant / 'histoire de la Dacie (Ier-Ilie
siecles), Bucarest, 2000
B. Gerov, Inscriptiones Latinae in Bulgaria repertae, Serdicae, 1989
H. Dessau,lnscriptiones Latinae selectae, I-V, Berolini (1892-1916)
D.M. Pippidi, Inscriptiones Scythiae Minoris Graecae et Latinae. I.
Inscriptiones Histriae et viciniae, Bucureşti, 1983
I. Stoian, Inscriptiones Scythiae Minoris Graecae et Latinae. II. Tomis et
territorium, Bucureşti, 1987
E. Doruţiu-Boilă, Inscriptiones Scythiae Minoris. V. Capidava-TroesmisNoviodunum, Bucureşti, 1980
Klio, Beitriige zur a/ten Geschichte, Leipzig
Latomus. Revue d'etudes latines, Bruxelles
Bucureşti, Materiale de Istorie şi Muzeografie, Muzeul Municipiului
Bucureşti

MCA
MN
Mousaios
OJh
PBF
Peuce
Peuce S.N.
Pontica

Materiale şi Cercetări Arheologice, Institutul de Arheologie „Vasile
Pârvan", Bucureşti
Muzeul Naţional, Muzeul Naţional de Istorie a României, Bucureşti
Mousaios, Muzeul Judeţean Buzău, Buzău
Jahreshefte des dsterreichischen Archiiologischen Institutes in Wien,
Viena
Priihistorische Bronzefunde, Stuttgart
Peuce. Studii şi comunicări de istorie, arheologie şi muzeografie, Muzeul
Deltei Dunării, Tulcea
Peuce. Serie Nouă. Studii şi cercetări de istorie şi arheologie, Institutul de
Cercetări Eco-Muzeale. Muzeul de Istorie şi Arheologie, Tulcea
Pontica (Pontice 1-2). Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie,
Constanţa

Pulpudeva
PZ

RESEE
SCIV(A)
SCN
StCl
Thraco-Dacica
Valahica
ZPE

Pulpudeva. Semaines philippopolitannes de / 'histoire et de la cu/ture
thrace, Plovdiv (anul indicat este cel al publicării seminarului)
Priihistorische Zeitschrift, Freie Universitiit Berlin, Institut fur
Priihistorische Archiiologie Berlin
Revue des Etudes Sud-Est Europeennes, Bucureşti
Studii şi Cercetări de Istorie Veche (şi Arheologie), Institutul de
Arheologie „Vasile Pârvan", Bucureşti
Studii şi Cercetări de Numismatică, Institutul de Arheologie „Vasile
Pârvan", Bucureşti
Studii Clasice, Societatea de Studii clasice din România, Bucureşti
Thraco-Dacica, Institutul Român de Tracologie, Bucureşti
Va/ahica. Studii şi cercetări de istorie şi istoria culturii, Complexul
Naţional Muzeal „Curtea Donmească", Târgovişte
Zeitschrift far Papyrologie und Epigraphik, Bonn
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