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MĂRTURII ISTORICE REZULTATE
DINTR-UN SONDAJ ARHEOLOGIC

VICTOR HENRICH BAUMANN
nord-vestică

Situat în marginea

a

oraşului

Tulcea, dealul

numit

„ Tabăra", daitorită g arniz·oanei turceşti s•ta ţi.onia1 tă în acest loc pînă la

<'ilberarea Dobrogei, cuprinde o mare întindere ele pămînt, puţin folosit astăzi datorită solului argilos.
Cu toate că tradiţia păstrată de tulceni localizează oraşul vechi
pc dealul Taberei, mărturiile istoric(', existente vorbesc de locuirf'a
acestei zone abia în secolul al XIX-lea.
Astfel, o hartă a Statului Major Rus din 1833, menţioneaz~l. pe
<lealul de apus zis al „Taberei" - „Starî Tulcea" cu 20 de case'. Pc
aceeaşi hartă oraşul Tulcea este menţionat separat cu 113 case 1).
. Mărginit la nord-nord-vest de bălţile „Dunării vechi" (denumi H'
n~ evidenţiază vechiul curs al Dunării), dealul Taberei pute>a totuşi
oferi condiţii speciale de viaţă celor care s-ar fi aşezat eventual în
aceste locuri.
Pornind de la aceste raţionamente, pcrieghcza întreprinsă cu G.
Simion în primăvara anului 1965, în zona respectivă ne-a dekrminat
să efectuăm cîteva sondaje în marginea nord-estică a dealului Taberei
unde fragmentele ceramice culese la suprafaţă ca şi configuraţia terenului indicau o locuire romană şi una feudal-timpurie.
Un prim punct stabilit pentru control se afla în imediata vecină
tate a bălţii, reprezentînd o înălţime aproximativ ovoidală avînd în
cenJtrru un mameJ.on de a<e:-eeaşi formă (pl l/1,2).
Locul a fost denumit Tabăra I, iar rezultatele acestui sondaj, fac
subiectul comunicării de faţă.
C

Bă

ci I 5, Stampe

şi

hărti

privHoarc la trecurtul Dobrogei, în J\na/e/e Doşi c o I a b o r a t o r i i, MoTruilcea, 1928, p. 14.

brogei, an. IX, voi. II, 1928, p. 247 ; T. V o i cu
no~pafia oraşului
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întreaga

înă lţim e

a fost

inv es tigată

cu ajutorul a trei

secţiun i:

ori1e!l1!1Jaită est -viest, de 105 an. JUIIl!gliline, S2 penpeindrou1laJră
pe S1 , orientată nord-sud, de 88 m. ş i S 3 paral e lă cu S 2 de 14 m. (pl 1./3) .
Secţiunea S1, cc a mai lungă de altfel, a tăiat în d ouă în treaga înăl
ţime, p e rmiţ înd o serie de observ aţii inte resante .

d!ii!1lbre iaane S1

Cu toate deranjamentele succesive, cons tata.te în cursul săpă turii ,
se prezintă în general, astfel : în partea estică a
vegetal actual, se află stratul vegetal antic negrubulgăros sau_ ccnuşios, gros de 1 m. la marginile versan tului; urm ează
stratul anti c, negru brun cu fragmen te ceramice, ur me de arsură, lutuială, f.rag;m€1Illta,te de vetre i oaJSe dle arruimaile.
Sub aces t trat , la ad încimi care vari a ză în funcţie de depunerile
de pămînt şi de configu raţi,a tereniwlui se află tînca au loe u.J. În centrul promotoriului, pc mam e lon, . tratul anti c urm e ază imediat vegeta lului actual, pr zentîndu- sc . ub form a unui trat gros, cen u ş i os, cu material de cons tru cţie .
Pe viersJall1ltn.lil ve tic oa!l promonboJriuillui sitmca se situe ază la mi.ca adîncime, urmînd de c le mai multe ori unui strat vege tal negru-pietros .
SipoiradiJc şi iruumiai 'lllllde pamJta este floauite ilimă apare sbna1bwl antic uib
forma rtlJl1JUi so[ gta!~bern tasat ou ru•nme de oeil!UJŞă şi căirbumii.
Pînă la ad încimea de 1,70 m. apar fragm ente cerami ce amestecate ,
ele mai vechi aparţinînd epocii h a llsta tti ene, iar cele mai noi - perio adei feudale timpurii , făcînd dovada unor perforări succes ive a te ren ulu i cu ocazia diverselo r locu iri care s-au s ucced at în ac elaş i loc.
Ace a s t ă succesiune poate fi urmă rită s tratigrafi c cu multă greutate.
Trei faze de lo cu ire se disting pe versantul es tic, în mare part e
di trus datorită alunecăril or de teren (lfig. 1). La ad!î111cimea de 1,80 rn.
apare un nivel halls tattia n ca racte rizat prin gropi săpate în loess. Acest
n ivel a fos t deranjat de bordeele şi gropile cu cer am ică ş i oase de animal e din a doua e po că a fierului .
s ituaţia s trati g rafi că
în ălţimii-sub str atu l

TULCEA - TABA.RAr -1965

Fig. 1. Fragrr.12nt din profilu l sudic a l sec ţiunii Sl -
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versantul de est

Acestor nivele li s-a suprapus o locuire feudal-timpurie, re pre-.
de un strat negru fumuriu, conţinînd fragmente ceramice , urme·
de arsură, cărbune şi cenuşă ca şi pietre de diferite dimensiuni. Locuirea feudal-timpurie a astupat gropile geto-dacice , dar prin săparea altor
gropi a deranjat straturile anterioare deja răv ă ş it e , antrenînd o seric de
materiale v echi , fapt care e xplică ş i pr e z e nţa unui material e terogen pe
acelaşi µi vel.
Datorită acestei situaţii nu au putut fi surprinse limitele unor loouirrlJţe din ep:o1
ca fie r.UJlui, în siohimb, din gropi, a Jiorsrt: rieoaHart: un boqa1t
material ceramic ş i osteologic. De remar cat refolo sirea unor gropi ha llstattien e în epoca g e to-da c ă, eventual, plasare a unor g ropi getice pe
gropi mai vechi hallstattiene.
în stratul de cultură feudal-timpuriu , mult mai bine cons erva t,
s-au d e ta ş at limitele a două lo c uinţ e . Pri ma, s urprin să în marg inea es ti c ă a lui S1 , a impus deschiderea case tei x , paral e lă cu peretele sudic

z e ntată

al se1cţ<i,u111ii '(ifi-g. 2). l.JoiOUiln.ţă ide ,stuipnamaţă, de formă mecta:rugrulliairă (2,70 X

5 m.) cu colţurile rotunjite , prezintă următoar e a particularitate : p odea - ·
ua este „ c ompartim entată" ; spre est şi nord apare lutuit ă cu urme de
a1nsrură , sipre vestt şi sud, Îil1 jurul umui ou.p tor ,,'pÎ'e trer", a fost pietruiită
cu p'iebric·e1e de rîu ; în sipaitele „ipi:e 'trarului" se afll1a o grioarpă ciJiinJdr kă·
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„Pietraru1l" fuse1se plasat lingă o groapă get 0-dac are a fost astUJpată ; construi1t din pieitre de carieră şi aşeza1 t pe
un pat înailt de pi ert1riicele şi ni1sip, era desch~s sipre est unde bănulim
că se afla intrar,ea în loicuinţă.
Cea de a doua locuinţă feudal-timpurie, surprinsă în amonte, la
aproxi!miaitiv 25 m v1esit de rpr ima, di!fit:~ră î1nJt;r1udtv1a de 1aJC1e1a1stia (fig. 3.
Trei din laturile sale au fost surprinse în casetele B şi C, paralele
1
pe netelu[ sudk 1al lui S 1, suib un :sitriait gros de lipi1tUJră rputemnic 1t1 asa1tă, cu
urme de pleavă, provenit din prăbuşirea pereţilor; mai mică (2,60X3,10
m) decît prima locuinţă, arc forma perfect rectangulară; podeaua preLintă puternice urme de incendiu păstrîncl în colţul sud-estic resturile
uiwi vetre.
Locuirea romană este bine reprezentată pc mamelonul din C'entrul
prorno1t1 to.riului. Aid se 1află run pl1a1tou 111:er,egu,J1a1t (de 21 Xl l m) de pe oa1re
s-a scurs in pantă material ele construcţi0 şi ceramică de factură romană (fig. 4). Prin secţionarea platformei s-a observat că pe vîrful mam0lonului fusese amenajată în epoca romană o construcţie din care astăzi
s,-au păstrat resturile substrucţiilor din piatră prinsă cu mortar din var
şi deasupra lor o marc cantitate ele moloz mestecat cu cărămidă, ţi~Jlă
~i ceramică în stare fragmentară. Grosimea substrucţiilor variază între
1 m şi 1,50 m, evidenţiind o construcţie fortificată, cu mai multe compartimente, a cărei formă fusese probabil dată ele configuraţia tNenului
'.':ii d[' funcţiainialitatea ei.
Aspectul fortificat al construcţiei de pc mamelon cît şi plasarc'a
ei _într-un excepţional punct strategic presupune un fort roman de W'nul celor de pe „limes", ridicate încă clin soc. II e. n. 2 ), în scopul r<'alizării unei legături mai eficace între castr0le situate la mari distanţe.
fără a fi cercetate arheologic astfel de forturi au fost localizate' şi între
Noviodunum şi Aegyssus, la Parcheş, Somova şi Cîşla (Mineri)3) ca şi în
pa1r1Lea de 11m1rd-e:s1t ia Tu:l1ceJ, i1n punietul n11mi1t „Vi1a judecMaruJ1ui".
Revenind la situaţia de pe dealul Taberei, remarcăm că nivelul ele
:Jo1oui1re !T"10'IIltaJ11 a fo~t s!Ulnpri1ns şi P'e versa1111t1U[ sl\.l:di1c iau pr:o:rn0111Jto1riruJruJ,
unde panta este foarte lină. 1n S 2 , la 23 m de fortificaţia de pe platou.
sub stratul feudal timpuriu, apare nivelul roman marcat ele aqlomerări
;:i_parţinînd loouin1ţei.
dcă

1

1

1

1

1

1

1

2 Astfel _de. fort·ui au. fost localizate şi cercelate arheologic de-a lungul întregului hmes danubia.1_1 (a se vedea· perutrn limes-ul dacic forturile de lingă
castrul Bologa - pub11cale de N. G ud ea în Acta Musei Napocensis, VIII,
Oluj, 1971) cu toată bibliogr,afa1).
3 /G h. Ş t e f an, La legio I Iovia et la defense de la froirnliere danubienne au
IV-e s. de n.e„ tn Nouvelles Etudes d'Histoire, Bucureşti 1955, p. 167.
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de pietre, arsură ţiglă şi ceramică romană în stare fragmentară ca şi o
porţiune din podeaua incendiată a unei încăperi.
Pe versantul estic, în S 1, între cele două locuinţe feudal-timpurii,
în pantă, sub stratul vegetal actual, s-a dat peste un şanţ de mari dimensiuni, cu o deschidere de 8,50 m, fundul de 0,60 m, adîncimea actua~ă de 1,55 m (,fig. 1). Miaitmiia1l'llll -cieirarrnk 1reaolbait din mnplflJ.Jbulr a
şanţului aprţine tuturor perioadelor de locuire de pc înălţimea respectivă. Fundul şanţului atinge nivelele epocii fierului, iar cele mai
noi
fragmenita te cer,3fillice din ump~u'lura şanţului aparţin locuirii feu.daltimpurie pc care o constatăm d0 o parte şi de alta a şanţului fapt care
infirmă o eventuală ipoteză a efectuării acestei lucrări în epoca respectivă. Din contră, stratigrafic se poate afirma că şanţul aparţine epocii modNne, cu toată tentaţia de a atribui fortificaţiei de pe platou un
sant de apărare, săpat spre răsărit împotriva lli11Ui duşman care ar fi
putut eventual, veni pe ca,lea apei.
ln general s-a recoltat un bogat material ceramic de cele mai multe
ori în stare fragmentară, aparţinind celor 4 etape de locuire.
Din studiul tipologic al ceramicii deprindem următoarele :
A) Ceramica hallstattiană (pi 11/1-7
), din punct de vedere al
compoziţiei şi tehnici de prelucrare a formelor şi decorului prezintă analogii ou cea de pe cetăţuia hallstattiaină de l::i Babadag, f,aza III") şi din
cimitirul hallstattian de la Stoicani 5), aparţinînd Hallstattului mijlociu
(C) - sec. VII î. e. n. Din punct de vedere structural se disting două categorii : din µr,ima categorie fia1c par te 1mci!pien1te1~e 1lucrarbe dmr-'o pastă
qrosolan frămîntată cu pietricele şi impurităţi, din cea de a doua, vasele
lucrate dintr-o pastă compactă, relati\· fină; ambele categorii prezintă
aspectul unei arderi insuficiente. \·asele fiind acoperite cu un slip neqru, castaniu sau galben-portocaliu, realizat prin lustruirea secundară a
pereţilor. Referitor la forme şi decor ceramica hallstattiană de pe dC'alul
T.aberei cUtna.aişbe 4 oa.tegorii :
a) Vase bitronconice mari cu pereţi groşi şi gîtul pîlniform legat
printr-o canelură de umărul puternic profilat (pi. II/1.7) ;
b) Căni svelte ·au oorr:pUJI ,soumd, uşo1r eviaziat, g~t Î!Il!ailt, buza eViatziată în afară, fundul îngust cu „ umbo", cu o toartă în bandă supraînălţa
tă, decorate cu grupe de cite doi butoni conici situaţi pe linia de maximă bombare (pi. 11/2) ;
c) Căniţe cu corpul bombat şi fundul realizat prin. „umbo" (pi. II/3);
d) Ca'SILroa!Il!e ·"brom.conice ou buza iadJUSă spre iinJtertilor, de oele mari
multe ori decorată în caneluri oblice sau mici proieminenţe organice
(pi. II/5).
1

1

4 Simmt·.11dinea materialului hallastatUan
faza a III-a, a fost confirmată şi de
Babadag, oare a avut amabilitatea să
5 M. Pe t r e s c u-Dîmbovita. CimHirul
riale arheologice, I, 1953, pp. 132-204.
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de la Tabără cu cel de la Babadag,
Seb. Moriutz autorul săpăturilor de la
se deplaseze la Tulcea in aces1t scop.
hallstaHia.n de la Stoicani, in Mate-

B) Ceramica geto-dacică, (pl II/8-16) în stare fragmentară, prezino serie de caracteristici care o apropie de materialul recoltat în să
;păturiil·e anrterioare de la Murighio·l 6) şi Teliţia 7 ) din nordUJl Dobrogei,
încadrat în sec. IV-III î. e. n.
Predomină tipul de vas bombat cu pereţii groşi, buza dreaptă, fundul îngust, plat, de cele mai multe ori uşor evazat. Decorul, constă în
brîuri organice, continue sau alveolate, întrerupte de butoni organici alveolaţi, uneori dispuşi izolat, sub buză sau pc corpul vasului, în forma
unor ridicături concentrice. Dintre celelalte tipuri de vase specifice late111e-lllilllJJi ge1tiic 1remamcăm ·prez.emţ.a f1nagmiemrte1l:oir de u1ci10iare şi 1oeş.ti. Din
forme hallstattiene supravieţuieşte strachina tronconică cu buza adusă
spre inrterior lipirtă de decor.
împreună cu această categoric ceramică, dar destul ele
reduse
cantitativ, apar fragmente de ceramică grecească, în exclusivitate material amforistic de provenienţă thasiană şi rhodiană aparţinind sccole·lor IV-III rr. 1e.1Il. 8 ) (pi. IIl/1 ). O ~singură rnăiJl!UŞă de 1aimforă paia.irită ştam
pila Knidos-ului şi provine din dărîmătura construcţiei romane de pc
platou, ceea ce, în cazul în care nu a fost antrenată din straturile mai
vechi, presupune, o activizare a comerţului knidian cel puţin în s<'c I
e.n.!1
,
C) CNamica romană, fragmentară, este foarte variată, atît din
punct de vedere compoziţional cit şi ca forme şi dPcor, apartinîncl
unor tipuri comune, frecvente în Dobrogea romană a secolelor II-IV
c.n., (pl. IIl/2-4; pl. IV-i-3 ~i 5-10).
Se foloseşte pastă cu concveţiuni calcaroase, aspră la pipăit, ar~Ji lă cu pietricele şi cărămidă pisată, pastă densă, omogenă, amestecată cu mică şi pastă caolinată. Arderea s-a făcut uniform şi
în funcţie de compoziţie, ceramica prezintă nuanţe diferite, de la alb-gălbui
pînă la maroniu, fiind angobată sau acoperită cu firnis roşu sau ro-;.uniaroniu cu sclipiri metalice.
Dintre formele prezente pe dealul Taberei se disting oale cu buza răsfrîntă în formă de guler sau simplă, răsfrîntă în exterior, cu 110r0ti groşi, verticali sau uşor bombaţi ; căniţe cu pereţii subţiri, uşor
canelaţi, fund inelar sau picioruş, buza dreaptă sau răsfrîntă în cxt0rior; farfurii tronconice cu pereţi subţiri şi margine verticală sau oblică unită de corp printr-o mulură; strachini cu pereţii groşi, margine
tă

6 Ex p. Bug or. Săpăturile de salv1are de la Murighiol, în SC'IV VI, 3-4, 1955;
vezi şi SCIV, VII, 3-4, 1956, pp. 243-251 şi Materiale, VI, 1959, pp. 325329.
7. G. Simion şi G h. I. Cantacuzino, Cercetările arheologice de la Telita. în Materiale, VIII, 1962, pp. 373--381.
8 Anne-Marie Bon et Antoine Bon, Les timbres amphoriques de Tlwsos, Paris 1957, figur,a 3( 1), pp. 14-19, fig. 22 şi 52 ;
I. B. Z e est, pl. XXIII, 498, Keramiceskaia lara Bospora, Moscova, 1960.
9 Mănuşa cu ştamptLa Knidos-u1ui, găsiită pe dealul T1aberei, este rebată într-un studiu al nostru asupria materialu-lu~ amforisitic grecesc din nordul Dobrog·ei, dat spre puMicare în revista PEUCE, nr. 4 a muzeului tulcean.
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dreaptă saiU .a,dui.Să spre in't·erior {1tilp bol) şi famd dr·ept ; _urc~o?re cu
reţi \Subţiri şi

gi1 ipilinLform,

·GOiip

·OVioidiall, IUJTha

rSICIJU

daru.a ma.nuiş1 rn sec-

reţi subţiri şi gît pîlniform, corp ovoidal una sau două mănuşi în secţiune ovoidală sau circulară ; urcioare în formă de amforă de mari dimensiuni ; fructiere cu marginea lată răsfrîntă oblic în exterior, decorată cu striuri fine, în val şi cu alveole ovale pe buză; lucerne romane din pastă fină, galbcn-rozie, acoperite cu firnis roşu, tip frecvent
întîlnit pc teritoriul patriei noastre în primele secole ale stăpî_nirii ro-

mane!O) ; amfore de diferite mărimi. lntreaga categorie ceram1că enumerată mai sus este caracteristică sec. II-IV c.n.
O serie de fragmente cl0 amfore, cu pereţi groşi decoraţi cu caneluri larqi sau striuri adînci, acoperiţi cu angobă alb-yălbuie sau rozqălbuie, aparţin sec. IV e.n. (Pl. IV /5-10).
Ceramica de tradiţie Latene-getică se face puţin simţită pe platoul de pe mamelon, unde in interiorul fortificaţiei romane au fost gă
sit0 cîte\"a fragmente care au intregit un vas uşor bombat, de dimensiuni reduse, lucrat cu mina in tehnica tradiţională şi decorat sub buză cu mici crestături verticale dispuse rar, în
maniera sec. III e.n.
(PI. IV/4). C:ite\·a fragm0nte ceramice aparţin unui castron tronconic
lucrat din pastă cenuşie. cu pereţi qroşi, margine lată răsfrintă oblic
în extNior, umăr profilat şi fund drept discoidal, recipient specific culturii carpice in s0c. III e.n. 11 ) (PI. IV ;2,3). Această categorie ceramică
a ajuns aici, mai puţin pe calea schimbului şi mai mult, credem, prin
inh'rmediul unor infiltrări carpic0 in mediul militar al fortificaţiilor dunăre-ne12.

D) C0ramica feudal-timpurie ~Jăsită in cantitate marc est<> lucrată

la roata
qresant

v, 1).

înceată, dintr-o pastă. argiloasa sau caolinată,
cărămidă pisată, pidricele ~i uneori nisip (pi.

folosind ca deIV /11-lG şi pi.

Pr<·clomină tipul de Yas borcan cu umărul bombat, qîtul puternic
profilat, buza rotunjită, mai mult sau mai puţin răsfrîntă în extNior.
fund drept, u1wori uşor e\·azat, neştampilat, decorul constă în striuri orizontale' combinate cu valuri sau siruri dinţate, sau cu reţea de striuri orizontale, oblice sau ,:erticale, cu crestături oblice sau în formă
eh· semilună, plasate sub -buză. Atrag atenţia cîteva fragmente de vase cu pereţi acoperiţi cu o reţea de linii lustruite, specifice ceramicii
~ncadr;a1te la Dridu în grupa Bl3.
ă I ·1 tă, Opaitele romane de la Apulum, I, în Acta Musei Regionalis
Apulensis, Studii şi comunicări (arheologie-istorie-etnografie) III, 1961, pp.
189-218, pi. III, 2, 5.
11 R. \'ul pe, Săpăturjle de la Poieneşti, în Materiale. I, 1953, p. 339, fig. 153
şi p. 359, fig. 144, 2.
l:! Aceasta este concluzia la care ajunge şi Ma'da Comşa, într-un studiu, publicat recent în Pontica V/1972, as-.ipra pătrunderii în Dobrogea a unor populaţii transdanubiene în cursul secolelor III-IV e.n.
13 Eu g e n i a Za ha r i a, Săpăturile de la Dridu, Contribuţie la arheologia şi
istoria perioodei de formare a poporului român, Buc. 1967, p. 85, pi. III, II,
(p. 168) şi pi. VI, 9, 11 (p. 171).
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Această categorie ceramică, ca pastă, forme şj decor prezintă similitudini cu materialul provenit din nivelul feudal-timpuriu de la Din.09eţia şi Capidarva apa!rţin]nd seic. X), î1noaidirî1ml.1u-se în o:riizoTIJbUll
cultural cunoscut sub numele de DriduH).
Alături de aceasta, din nivelul feudal-timpuri ele pe dealul Taberei s-a recoltat un număr mare de fragmente ceramice, lucrate la
roata rapidă, dintr-o pastă densă, bine arsă, aparţinînd unor amfore,
ulcioare şi căni decorate cu striuri, împunsături sau linii lustruite dispuse in reţea romboidală, atribuite ceramicii de factură bizantină, încadrată la Dinogeţia în sec. XI-XII i;, {pl. V /2-4).
Cîteva fragmente păstrează urme de smalţ verzui ; in cenuşa
„pietrarului" s-au găsit fragmentele unei străchini tronconice cu marcinea oblică şi fundul drept, lucrată dintr-o pastă densă, roz-cărămizie
şi pictată în interior cu vopsea albă, pentru care nu cunoaştem analogii (pi. IV /12 a şi b).
Restul materialului recoltat aparţine în cea mai mare parte nin'lului feudal-timpuriu : fusaiole ele lut (bitronconice, sferoidale, tronconice), (pi. Vl/3 a, b), greutăţi de plasă, folosite la pescuit
(pl. VI/5), confecţionate din fragmente de ţiglă romană 11 '), bucăţi de·
fier oxidat, fragmente de lame ele cuţit, tortiţe din fier aparţinînd unor
recipiente metalicelî) (pl. VI/4) şi cîteva oase de animale mari, cu urme de prelucrare (pl. VI/2).
Nouă lfra1gmei11te p1rtitSma:tike de gresi,e pre'luorată, diln.tr'e ·ciare două
păstirează plllterndoe urme de 1Îil1!brebui1I1ţare i(pl. VI/1), apairţin nivelului roman şi vorbesc de îndeletnicirile gospodăreşti ale celor din
fortificaţia de pe platou, fiind caracteristice sec. III-IV e.n.tH).

*
Prezentarea situaţiilor din săpătură, ca şi a materialului recoltut,
ne permite desprinderea cîtorva observaţii privitoare Ia locuirea promontoriului investigat.
începînd din prima epocă a fierului, mai precis clin sec. VII Î.<'.11„
o comunitate restrînsă de oameni locuiau pe versantul estic şi sudestic al înălţimii, în apropierea vechiului braţ al Dunării, îndeletnicindu-se, în afara celorlalte ocupaţii casnice, cu pescuitul şi creşkrea animal1elor, măriturie sHnd oasele de am.ima,}e şi de peş>te găsHe în ~JTOpile hallstattiene.
·
·
14 Vezi Eu g. Zaharia, Op. cit„ passim.
15 I. Bar ne a, Ceramica de import, în Dinogeţia I, p. 73, fig. 38 şi p. 77, fig.
40, 6, 7.
16 Dinogetia I, Bucureşti 1967, pp. 154-167 i R. Florescu, Capidava I, Bucureşti
. Meridiane' 1965, p. 31.
17 I. Bar ne a, Ocupaţiile locuitorilor, în Dinogeţia I, p. 51.
18 R. V u Ip e, Săpăturile de la Poieneşti, în Materiale I, 1953, p. 294, fig, 89.
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Această locuire se întrerupe în condiţii pe care nu le cunoaştem,
cel mai tîrziu, la începutul sec. VI î.e.n., conform cronologiei fazei III
Babadag.
Pc baza tipologiei ceramicii, locuirea geto-dacă, nu putea începe mai devreme de sec. IV î.e.n., cunoscînd de asemenea o scurtă evoluţie pe dealul Taberei şi încetînd în sec. III î.e.n.
Intre cele două etape de locuire există un gol, datorat, credem
noi, unor e\'enimentc istorice, specifice teritoriului dobrogean, pc
care abia le putem intui.
Considerăm că materialul hallstattian de pe dealul Taberei confirmă ipoteza încadrării Nordului Dobrogei înitr-o maire 1aTtÎie oultrunail-geografică care cuprindea în prima epocă a fierului, nord-estul Munteniei
~i sudul Moldo\·ei. Fiind analog celui de Ia Babadag, faza III, a cărei
e\'oluţie se termină la sfîrşitul secolului VII î.e.n., reactualizează problema genezei hallslattului final, în condiţiile unor transformări etnico-culturale, puse pe seama deplasării spre vest a sciţilor şi a unei
influenţe tot mai accentuate a factorului grecesc.
Ca şi la Murighiol şi Teliţa în ceramica geto-dacă de pe dealul
Taberei, lucrată în exclusi\·itatc cu mîna, ne surprinde acea cont:nuitato de prelucrare şi tehnică întîlnită la sfîrşitul primei epoci a fieruluil!l), care caracterizează întreaga evoluţie culturală a traco-geţilor
autohtoni.
Locuirea geto-dacică a depăşit limitele promontoriului investigat
de noi, urmele sale fiind depistate în mai multe puncte de pc dealul Taberei. Astfel, la circa 800 m. sud-vest spre exemplu, muncitorii care că
rau pămînt pentru platforma industrială a oraşului, au scos la iveală o
amforă thasiană de sec. IV î.e.n. provenită dintr-un mormînt cu
ring
de piatră, fapt care atestă în punctul respectiv o necropolă geto-dacică, aparţinînd poate aşezării de pe promontoriu.
Este cert că materialul ceramic, bă.ştinaş, ca şi .cel grecesc, nu ne
permit o încadrare cronologică care să depăşească limitele sec. III
î.e.n. Aşadar, încetarea locuirii geto-dace de pe dealul Taberei survine
la un moment apropiat datei la care încetează de a se mai face înmormîntări la Murighiol şi Teliţa, între sfîrşitul cărora există un oarecare
decalaj de timp. ln vreme cc necropolele de la Murighiol sfîrşesc pe
la mijlocul sec. III î.e.n., cea de la Teliţa continuă şi-n a doua jumătate
a ser. III î.e.n. Dacă ne gîndim la aşezarea de pe dealul Taberei, fenomenul apare interesant.
·
Ne punem întrebarea dacă nu cumva acest fenomen denotă, în afara celorlalţi factori de natură economică şi" socială şi o pătrundere
lentă a unor populaţii venite din direcţia Deltei? In lipsa documentaţiei,
sperăm ca viitoarele cercetări să dea un răspuns concret şi acestei
probleme.

18 R. Vulpe,
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Poieneşti,

în Materiale I, 1953, p. 294, fig. 89,

Abia după cucerirea romană, poziţia excepţională a promontoriu
lui a atras atenţia cuceritorilor. De astă dată a fost amenajată platforma de pe mamelon pe care s-a ridicat fortificaţia romană, foarte probabil la începutul sec. II e.n., în cadrul unui sistem defensiv unitar iniţiat de ]mpărratul Hadri1am. f1Q'Pl1uil ave1a vizibiil~itlalt,e perfeată sp[e malul
stîng al Dunării ca şi spre anticul Aegyssus, situat la cca. 5 Km. sud<'St, !a care se putea ajunge uşor pe calea apei.
Urme ele viaţă romană se întîlnesc în vecinătatea promontoriului
p,e ·o rază dle 1,5 Km. Semnalăm 1CfU 1a1oes1t iprilej ·tezaurul de monede imperiale, descoperit la cca. 1 Km. nord-vest, pc malul bălţii, uncie se întîlnesc fragmente ceramice şi materiale ele construcţie, atestîncl în locul respectiv o „villa rustica", ca ~i cele două morminte romane cercetate ele G. Simion în vecinătatea promontoriului. Aceste mărturii datează clin primele secole ale romanităţii la gurile Dunării, fiind în part<'
contemporane fortului.
Pe baza materialului ceramic, putem face o probabilă încadrare
cronologică a fortificaţiei între sec II-IV c.n. distrugerea ei survenind
la începutul sec. V e.n., în împrejurări pe care la bănuim a fi fost legate ele degringolada produsă ele invaziile pm-~iitoare ale hunilor. Materialul ceramic nu depăşeşte limitele propuse, iar singura monedă romană,
descoperită la poalele mamelonului, în pămîntul cărat de torenţii
I
de ploaie, provine de la împăratul Lidnius II cînd ·constrU1cţia se pare
că era în picioare.
!nălţimea, a cunoscut după aproape cinci secole, o ultimă perioadă de locuire, începînd clin sec. X, cînd, o comunitate feudal-timpurie s-a aşezat la poalele mamelonului, folosind, ca şi în epoca fierului, versanţii de est, vest şi sud, în afara celui stîncos dinspre nord,
ocupîndu-se, ca şi comunităţile precedente, cu pescuitul şi creşterea
animalelor. La o dată pc care nu o putem preciza cu certitudine, această locuire înoetează bruSJc; nivelul ars al }ocuintelor ca şi s.tr,aitul neqru fumuriu care le acoperă vorbesc despre incendierea lor. Probabil
că distrugerea a fost foarte puternică, întrucît nu se mai fac încercări
<l0 reluare şi continuare a locuirii pc promontoriu. Deoarece materialul ceramic este caracteristic sec. X-XI, înclinăm să credem că sîntem în faţa aceluiaşi nivel incendiat întîlnit şi în marile aşezări feudaltimpurii de la Capidava20) şi Dinogcţla 21 ), şi pus în legătură cu întreita invazie a pecenegilor din anul 1036.
19 Ex. Bujor, Cu privire la începutul celei de a II-a epoci a fierului în lumina C·ercetărilor de la Murighiol-Tulcea, în PEUCE, II, 1971. p. 134.
20 G r. F 1 ore s cu, R. F 1 ore s cu şi G 1 ori a Ci ac a 1 op o 1, Săpăturile arheologie de la Capidarva, în Materiale, VIII, 1962.
21. P Di ac o nu, Pecenegii la Dunărea de Jos, în SCIV, XVIII, 3, 1967, p.
469.
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Sondajul efectuat pe dealul Taberei în anul 1965, cu tot caracterul său limitat, a înscris un nou punct arheologic pe harta Dobrogei,
furnizînd o serie de elemente interesante referitoare la. locuirile care
s-au succedat în acelaşi loc într-un mileniu şi jumătate de transformări continui la gurile Dunării.

RESUME
Le sondage archeologique effectue en 1965 a environ 5 km. nord-ouest de la
ville de Tulcea, sur Dealul Taberei, sur un prornontoire ovoide situe dans la proximi te
de• marais de l'Ancien Danube, a contribue a l'identification du materiei archeologique de !'habitat de cet espace geographique durant differentes epoques historiques.
Les recherches archeologiques ont distingue quatre phases d'habitation : premier
âge du fer, epoque geto-dace, haute epoque romaine, haut MoyenAge. Le niveau
du pre:mier âge du fer remonte au Hallstatt moyen, ayant des analogies dans le
cimitiere de Stoicani (au Sud de la Moldaviel et dans la fortification de Babadag,
appartenant par consequant a la me phase de Babadag (Vile siecle av. n. e.) et
faisant preuvc de l'existence d'une large aire culturelle qui comprenait a celte epoque
le nord-est de la Valachie, le sud de la Moldavic et le nord de la Dobroudja.
L'habitat geto-dace remonte aux IVe-IIIe siecles av. n. e„ appartenant a l'aire
des decouverles getes de Murighiol, et de Telita (au nord de la Dobroudja); selon
I'Auteur, sa fin pose ici aussi le problern,e de la penetration lente d'une population
du cote du Delta, aspect qui reste a etre elucide a l'avenir.
La romanile est attestee sur Dealul Taberei par Ies vestiges d'une fortification
du type de celles qui etaient intercalees entre Ies grands castra romains et dont
l'existence se deroule ici entre le ne et le IVe siecles de n.e.
La derniere etape d'habitation comprend Ies Xe._XIe siecles et appartient a
l'horizont culturel Dridu, atteste en Dobroudja sur la rive du Danube par Ies dccou\·crles plus anciennes de Capidava et de Dinogetia.
L'Auteur estime que la fin de ~tte habitation est duc a la triple invasion des
Petcheneques d'annee 1036.
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I 1, Vedere dinspre sud-vest asupra promontoriului invcslig.al pc dealul
Taberei ; 2, acelaşi promo.nloriu văz·1t dinspre est; 3, dealul Taberei cu
zona investigală - plan de situaţie.
Ceramică hallstailliană faza III
Ceramică geto-dacică (sec. IV-III î.c.n.)

II 1-7,

III 1,

Ceramică

Babadag (dealul Taberei); 8-16.
de pc dealul Taberei.

grecească

ramică romană

(sec. IV-III î.c.n.) de pe dalul T,abcrci; 2-4, cede pc dealul T,a!Jcrei (sec. II-III e.n.).

PI. IV I. fragment de urcior amforoidal roman (sec. II-III e.n.); 2, 3, fragmenle
de castron de factură carpică (sec. III e.n.); 4, vas de dimensiuni reduse,
lucrat cu mina, de tradiţie lat-ne-gclkă. 5-10, ceramică romană sec.
IV e"n.).
IV e.n.). 11-16, ceramică feudaHirn.puric de µc dealul Taberei (sec.
X-XI'.
Ceramică
bizantină.

feudal

Limpurie; 2-4,

Ceramică

PI.

V. 1,

PI.

VI. 1, Fragmente de gresie prelucrată din epoc,a
lucra1te apartinînd sec. X--XI.
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2-5, materiale pre-

