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DESCOPERITA L A SCHELA, JUD. GALAŢI

MIHAI BRUDIU

Cu ocazia unor lucrări de excavare de pe teritoriul comunei Schela jud.
Galaţi a fost descoperită o a m f o r ă cu ulei de măsline carbonizat . Amfora în
discuţie a apărut într-o aşezare care a fost descoperită mai de m u l t , dar care
a rămas necercetată pînă în prezent. Aşezarea se află pe o terasă din bazinul
inferior al văii Lozova, degradată în parte de procesele de eroziune. L a baza
acestei terase se găsesc izvoare naturale, iar locul este cunoscut sub numele de
Mormîntul Tătarului. Datorită faptului că terenul este înţelenit, fiind folosit în pre
zent ca imaş, nu am putut găsi materiale arheologice mai numeroase. Fragmen
tele ceramice descoperite ne indică pe acest loc o aşezare mai veche, din perioada
Latenului, şi alta din sec. al III-lea
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în momentul cînd am ajuns la locul descoperit, / din bordei era distrus de
excavator. C u această ocazie a mai fost recuperat o parte din materialul arheologic,
care se prezintă sub formă de fragmente ceramice şi oase. Din punct de vedere
al pastei, ceramica poate fi categorisită astfel : ceramică dacică lucrată la mînă ,
ceramică cenuşie, lucrată la roată, dar menţionăm în cadrul acestei categorii pre
zenţa unei torţi late cu creastă şi un ornament în zig-zag, specifică ceramicii car
pice ; ceramică de factură romană, iină sau cu nisip in pastă, provenind de la
vase de uz obişnuit sau de la amfore. Pasta are culoare cărămizie deschisă sau
mai închisă, unele fragmente, care provin de la amfore, au fost vopsite cu culoare
roşie-brună sau cu angobă de caolin.
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Materialul arheologic din cuprinsul aşezării reprezintă următoarele categorii
de ceramică : ceramică (stare fragmentară) lucrată la mînă cu ingredient fin de
cioburi pisate, aparţinînd Latenului ; ceramică de tradiţie geto-dacică lucrată la
mînă ; ceramică autohtonă lucrată la roată de culoare cenuşie, uneori neagră şi
puţin lustruită ; ceramică de factură romană provenind de la amfore de culoare
roz-gălbuie cu nisip în pastă, specifică secolelor I I — I I I .
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Amfora a fost descoperită de către excavatoriştii Popa Victor şi Roman Ion, la
începutul lunii ianuarie 1974, la adîncimea de 4 m. Amfora era situată pe fundul gropii unui
bordei. Adîncimea neobişnuit de mare a bordeiului este justificată de colmatarea terenului
în pantă printr-un proces de coluvionare puternică care a avut loc după dispariţia locuinţei.
Uleiul de măsline carbonizat a fost supus unor analize la laboratorul facultăţii de
industrii alimentare din Galaţi, de către prof. dr. Mircea Leonte şi şeful de laborator Herinean Ilie.
M. Petreseu-Dimboviţa, Călătorie de cercetare
arheologică
in judeţul
Covurlui,
..Ori
zonturi", ΠΙ, 1940, 5—9, p. 18.
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A m prezentat pe scurt toate categoriile ceramice întîlnite cu ocazia cerce
tării perieghetice, pentru a defini mai precis caracterul etnic al locuinţei, precum
şi al aşezării din care provine amfora cu ulei.
î n ceea ce priveşte amfora cu ulei, aceasta
se prezintă întreagă, fiind doar puţin lovită de
lama buldozerului la una din mănuşi. Dimen
siunile amforei sînt : î. 52 cm X diam. maxim
22,5 cm (fig. 1).
Dacă avem în vedere şi tipul de locuinţă
— bordeiul — putem atribui aşezarea de la
Schela unor locuitori carpi.
Se cunoaşte din cercetările de pină acum
că densitatea aşezărilor carpice se situează în
zona centrală a Moldovei ''.
Dacă avem în vedere recenta clasificare
a lui Gh. Bichir, putem încadra amfora în ca
tegoria lb 1, datorită faptului că are corpul mai
bombat şi mai puţin zvelt, aşa cum sînt cele
din sec. al I I I - l e a . Pasta acestei categorii de
amfore este de culoare roz sau roz-gălbuie,
avînd ca ingredient nisip de culoare închisă
care are o granulaţie mare, dînd vaselor o
rezistenţă sporită, dar şi o suprafaţă aspră
la pipăit.
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în ceea ce priveşte conţinutul amforei
acesta este format din ulei şi apă. Uleiul ocupă
jumătate din capacitatea vasului, iar restul,
pînă la gît, îl ocupă apa. în gîtul amforei a fost
un dop de lemn îmbibat cu ulei, pe care des
coperitorii l-au distrus parţial. Uleiul în starea
lui actuală se prezintă sub forma unei paste
vîscoase de culoare neagră, al cărei grad de
fluiditate la temperatura obişnuită este foarte
i . Probele pentru analiză au fost scoase cu o
sîrmă îndoită la un capăt.
n

Fig. 1 — Amfora cu ulei
de
măsline carbonizat de la Schela.
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Dincolo de valoarea de unicat muzeistic pe care o are această amforă cu
ulei de măsline, se pun cîteva probleme de ordin istoric, pe care dorim să le
discutăm acum.
Este îndeobşte acceptat astăzi faptul că din punct de vedere funcţional amfo
rele reprezentau ambalajul pentru transportul vinurilor şi uleiului . Desigur că
ar fi important de ştiut cît la sută din amforele care au ajuns în aşezările carpice
au fost cu ulei şi cîte cu vin. Dar reconstituirea acestei realităţi este foarte ane7
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G h . Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1973, vezi pl. I , harta 1.
Ibidem, p. 90.
După informaţia transmisă verbal de prof, emerit N. Zaharia, o amforă cu
carbonizat a fost descoperită intr-un mormînt din sec. al IV-lea de la Leţcani, jud. Iaşi,
conţinutul a fost distrus în momentul cînd a fost spălată cu acid clorhidric. Mormîntul a
publicat în Arheologia Moldovei, I , p. 211—217.
D. Tudor, Importul de vin şi undelemn in provincia Dacia, în „Apulum", V U , p.
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voioasă, chiar imposibilă, deoarece cea mai mare parte dintre amfore sînt astăzi în
stare fragmentară, sau nu mai păstrează urmele substanţelor care le-au conţinut.
Dacă locul de origină al amforelor care transportau vin a fost determinat
pe baza ştampilelor, şi anume zona nordpontică a Mării Negre , se pune întrebarea,
cum poate fi explicată provenienţa din această zonă a amforelor care conţineau,
ca în cazul de faţă, ulei de măsline, a cărui origine nu poate fi decît meditera
n e a n ă . A fost transferat conţinutul din alte vase în aceste amfore specifice zonei
nord-vest pontice, sau această din urmă zonă face parte dintr-un spaţiu geografic
în care au fost răspîndite aceste amfore — spaţiu care se întinde pînă la Carpaţi ?
Şeiva Sanie găseşte originea lor tot în nordul pontic, la Olbia, Neopolis,
Ilurat, Mirmekion, bazîndu-se pe tipologie şi pe faptul că ele transportau vinuri
din vechile centre ale acestei regiuni.
Un alt aspect interesant pe care îl relevă această descoperire este existenţa
unei aşezări carpice în apropierea zonei ocupată de romani, la o depărtare de
4 km vest de valul Tuluceşti-Traian. Aşezările carpice pe teritoriul judeţului
Galaţi sînt puţine, dar acest lucru se datoreşte unei lacune în cercetarea aces
tei perioade.
Din cercetările arheologice de pînă acum, în judeţul Galaţi sînt cunoscute
17 descoperiri carpice. Majoritatea acestora sînt răspîndite în partea nordică a
acestui judeţ, zonă unde predomină dealurile podişului moldovenesc.
î n zona sudică pot fi menţionate numai trei descoperiri, şi anume la Tuluc e ş t i , Schela şi L i e ş t i .
î n zona nordică a judeţului Galaţi se cunosc următoarele descoperiri apar
ţinînd populaţiei carpice : Viile
(corn Fîrţăneşti), Bujoru , Oancea , Rogojeni
(corn. Suceveni), C a v a d i n e ş t i , M î n d r e ş t i (corn. Valea Mărului), B r ă t u l e ş t i (corn.
Corod), G î r b o v ă ţ
(corn. Ghidigeni), C o s i ţ e n i
(corn. Brăhăşeşti), B r ă h ă ş e ş t i ,
Vizureşti
(corn. Buciumeni), Buciumeni '', P o i a n a
(corn. Nicoreşti), S m u l ţ i .
Urmărind descoperirile carpice pe harta judeţului Galaţi (fig. 2) se poate
observa că între limita sudică a acestui judeţ şi partea sa nordică există un hiatus
de locuire. Deşi investigaţiile de pînă acum, pentru cunoaşterea acestei zone din
punct de vedere arheologic, nu au fost suficient de intense, totuşi unele observaţii
de ordin geohidrologic ne permit să opiniem că lipsa surselor naturale de apă din
acest spaţiu geografic nu a permis fixarea şi dezvoltarea unor aşezări umane în
decursul timpurilor mai vechi şi deci nici în sec. al III-lea.
Acest factor de ordin ecologic a stat, pe de altă parte, probabil şi la baza
delimitării spaţiului locuit de romani prin valul de la Tuluceşti, la Traian, val care
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Gh. Bichir, op. cit., p. 92.
D. Tudor, op. cit., p. 398.
M. Brudiu, Cercetări
perleghetice in sudul Moldovei, in Materiale, I X , p. 516.
M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., a atribuit aşezarea şi epocii imperial romane tlrzll.
" G h . Bichir, Noi descoperiri carpice în regiunea Galn.fi, în „Danubius", I , p. 118.
M. Petrescu-Dîmbovlţa, op. cil., p. 9 ; G h . Bichir, Cultura carpică
pl. I . harta 1,
nr. 190.
« Gh. Bichir, op. cit., pl. I . harta 1, nr. 189.
M. Brudiu, op. cit., p. 518.
G h . Bichir, Cultura Carpică, pl. I , harta 1, nr. 186.
" M. Petrescu-Dîmboviţa, op. cit., p. 15, extras ; T. T. Dragomir, Săpăturile
arheologice
de la Cavadineşti,
r. BereşH, reg. Galaţi în Materiale, V I , p. 453, 469 ; idem, Săpăturile
arheo
logice de la Cavadineşti,
în Materiale, V U , p. 151—160.
Gh. Bichir, Cultura carpică, pl. I , harta 1, nr. 188.
' Ibidem, nr. 185.
G h . Bichir, Noi descoperiri carpice, p. 117.
M. Brudiu, op. cit., p. 518.
Descoperire inedită (M. Brudiu).
Gh. Bichir, Cultura carpică, pl. I , harta 1, nr. 163.
m Ibidem, nr. 166.
Ibidem, nr. 164.
Ibidem, nr. 187.
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Fig. 2. — Harta cu descoperirile carpice din jud. Galaţi : 1. Tuluceşti ; 2. Oancea ;
3. Cosiţeni — Brăhăşeşti ; 4. Brăhăşeşti ; 5. Schela ; 6. Rogojeni — Suceveni ; 7.
Mîndreşti — Valea Mărului ; 8. Bujor ; 9. Smulţi Gorneşti ; 10. Brătuleşti — Corod ;
11. Vizureşti — Buciumeni ; 12. Poiana Nicoreşti ; 13. Buciumeni ; 14. Viile — Fîrţăneşti : 15. Cavadineşti ; 16. Lieşti ; 17. Gîrbovăţ — Ghidigeni.
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include o incintă unde sursele de apă rămîn în interiorul acesteia, iar dincolo de
val apa din sursă naturală lipseşte pe zeci de kilometri. Din zona ocupată de
romani apa provine din două straturi acvifere, după cum arată cercetările mai n o i .
21
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Aceeaşi observaţie se poate face şi pentru valul din vremea lui Athanaric ,
care începe la Ploscuţeni şi ajunge la Stoicani, val care are, spre deosebire de cel
discutat anterior, valul spre nord şi şanţul spre sud, şi care închide în incinta sa
nordică sursele de apă din zona Cuca. Scînteieşti. Aceste observaţii au fost făcute
recent şi temeinicia lor este atestată cu fiecare cercetare arheologică din cîmpia
Covurluiului.
Cu toată existenţa acestui baraj natural dintre zona ocupată de romani şi
cea mai intens locuită de carpi în nordul judeţului Galaţi, fluxul economic roman
asupra carpilor din Moldova avea canale largi de revărsare prin valea Şiretului
şi Prutului şi a afluenţilor acestora. Despre potenţialul comercial al zonei de la
gura Şiretului s-a arătat şi altă dată
că volumul mărfurilor sosite aici era mare,
lucru explicat prin siguranţa deplină pe care o aveau negustorii care acostau, dar
şi de piaţa de desfacere pe care o oferea această zonă cu numeroase artere de
circulaţie pe apă şi pe uscat.
2 9

In concluzie, amfora cu ulei descoperită la Schela, în imediata apropiere a
zonei stăpînite de romani, este mărturia unui comerţ pe care îl practicau negustorii
din imperiu cu lumea carpilor din Moldova. Din prezentarea descoperirilor carpice
pe teritoriul judeţului Galaţi se poate observa că lumea dacilor liberi din Moldova
se găsea destul de aproape de zona stăpînită de către romani. Dacă ţinem seama
.de faptul că nu există nici o aşezare carpică cercetată în care să lipsească amfora
de factură romană, putem afirma că aceste legături, dincolo de momentele încor
date, au fost intense şi permanente şi prin ele este încă odată atestată influenţa
civilizaţiei din Imperiul roman asupra populaţiei dacilor liberi din Moldova.

U N E A M P H O R E D E S He—Iile S I E C L E S D E n.è. C O N T E N A N T D E L ' H U I L E
D ' O L I V E S CARBONISÉE. DÉCOUVERTE A S C H E L A , DÉPT. D E GALAŢI
Résumé

L a pièce mentionnée
a été mise au jour à Schela, dépt. de Galaţi, dans un
carpique, situé à 4 km distance du vallum romain de
Ţuluceştiétablissement
Traian. L'auteur présente
les conclusions de cette découverte
dans le contexte
des autres fouilles effectuées
dans la même région, et la méthode
chronologique
utilisée.
Ainsi, l'on connaît que la population carpique n'est pas très dense à la
proximité
de la zone sous la domination romaine, à cause du manque des sources
d'eau. Toutefois, cette découverte
atteste que le commerce de l'empire romain
pénètre au'delà de ce barrage naturel, le long des vallées de Siret, de Prut et de
leurs affluents, jusqu'au coeur de la Moldavie, où l'habitat carpique atteint son
maximum
d'intensité.
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Ana Ghenea. Studii asupra condiţiilor
hidrogeologice
ale apelor freatice din
regiunea
<le la vest de Galaţi, Arhiva Inst. Geol. 160 a.
* R. Vulpe. în Istoria Romăniei,
I, p. 510.
Istoria României, I, p. 503, 504 ; Emilia Doroutiu Boilâ, în SCIV, 23, 1972, 1. p. 57.
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