Câteva considera ţii generale
privind
aşezările datate în secolele III - II î. Chr. de pe cursul mijlociu al Mureşului
Iosif- Vasile FERENCZ, Diana FERENCZ

Organizarea şi amenajarea spatiului locuintelor

în a doua jumătate a secolului al IV-lea î. Chr. cel ţii au pătruns în. Transilvania. Ca atare, unele teritorii din
părţile vestice şi nord-vestice ale României de astăzi au fost integrate, timp de aproximativ două secole, în spaţiul
dominat politic şi militar de gali 1, acest fapt determinând generalizarea principalelor caracteristici ale La Ttmeului2. Astfel, populaţia traci că autohtonă şi noii veniţi vor convieţui în teritoriul menţionat.
În condiţiile numărului mic al izvoarelor scrise pentru perioada în cauză, reconstituirea vieţii cotidiene
a comunităţilor celei de a doua vârste a fierului devine un demers dificil, motiv pentru care unul dintre aspectele
intens studiate de către arheologi îl reprezintă habitatul. Cercetările arheologice sistematice sau de suprafaţă,
din Transilvania, au dus la descoperirea unor aşezări datând din La Tene B2-C. Din păcate însă, puţine dintre
ele au beneficiat de o publicare amănunţită. Astfel, dacă astăzi este unanim acceptată ideea unei prezenţe
celtice masive în interiorul arcului Carpatic, precum şi în spaţiul vestic şi nord-vestic al României, în intervalul
cuprins între cea de a doua jumătate a secolului al IV-lea şi prima parte a veacului al II-lea î. Chr. 3, imaginea
noastră asupra felului cum trăiau comunităţile de gali precum şi cele ale autohtonilor este deosebit de săracă.
Totuşi, au fost surprinse unele aspecte ale habitatului acestei perioade, dar rezultatele investigaţiilor de până
acum nu fac decât să sublinieze deficitul informaţiilor. Dimensiunea funerară a civilizaţiei celtice este mai
bine cunoscută, mai multe necropole fiind cercetate sistematic până în prezent 4. În acelaşi timp, proiecţia în
plan material a relaţiilor dintre cele două populaţii a fost surprinsă în urma cercetărilor arheologilor. Este
vorba, mai ales în cazul aşezărilor, de asocierea în complexe, precum şi în stratul arheologic, a ceramicii
lucrate la roată, cu forme şi caracteristici specifice vaselor celtice şi a olăriei lucrate cu mâna de tradiţie locală
hallstattiană. Însă neclarităţile privind locuirea în aceleaşi aşezări sau în unele separate, în paralel, a celor două
populaţii nu pot fi, în stadiul actual al cercetărilor clarificate.

Crişan, Contribu.tii la problema ce~tilor din Trflllsilvania, în SCIV, 22, 2, 1971, p. 154-157 (de acum se va cita l. I-1. Crişan, în
SCIV, 22, 2, 1971 ).
D. Popescu, în Istoria României; Voi. I, Bucureşti, 1960, p. 233; 1. I-1. Crişan, Burebista şi epoca sa, ed. a 11-a, Bucureşti, 1977, p.26,
31 (de acum se cita 1. I-1. Crişan, Burebista); 1. Nemeti, Problema relaţiilor dintre traci ~i celţi ln nord-vestul României ln lumina
izl'Oarelorarheologice, în SympThrac 8, 1990, p. 54.
J l. I-1. Crişan în SCIV, 22, 2, 1971, p. 154-157; idem, Burebista, p. 19-30; 1. Nemeti, Unele aspecte ale cronologiei Latene-ului in
nord-vestul României, înActaMP, 10, 1986, p. 71-76; 1. H. CrişanA. Rustoiu, A. Pa1ko Descoperiri celtice de la Pruniş(jud Cluj),
în EphemNap, 5, 1995, p. 35-37; 1. V. Ferencz, Cele mai timpuni descoperiri celtice din sud-vestul TrflllsJlvflllieJ; în Analele
Banatului, S. N. VI, 1998, p. 215-226.
' Au fost investigate sistematic snu nu de-a lungul timpului mai multe necropole, între care, de cea mai completă analiză a beneficiat
cimitirul de la Pişcolt-"Nisipărie", jud. Salu Mare, 1. Nemeti, Necropola Liltenede la Pişcolt,jud. Satu Mare 1, în TD, 9, 1-2, 1988,
p. 49-73; idem, Necropola Latene de la Pişcolt, jud. Satu Mare II, în ID, 10, 1-2, 1989, p. 75-114; idem, Necropola Latene de la
Pişcolt, jud. Satu Mare III, în TD, 13, 1-2, 1992, p. 59-112; idem, Necropola Latene de la Pişcolt, jud. Salu Mare IV, în TD, 14,
1-2,1993, p. 117-129.
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Cu toate că numai în spaţiul nord-vestic al ţării noastre, se cunosc amplasamentele a nu mai puţin de 24 de
puncte cu descoperiri care în mod sigur aparţin unor aşezări\ la care se mai adaugă altele, cunoscute în spaţiul
intracarpatic, singurele monografii ale unor asemenea situri aparţin aşezărilor cercetate la Moreşti (jud. Mureş) 6
şi la Ciumeşti (jud. Satu Mare)?. Astăzi se cunosc şi alte localităţi transilvănene în care au fost descoperite
întâmplător, sau prin săpături sistematice, materiale arheologice şi amenajări care ne permit reconstituirea parţială
a aspectului unor aşezări rurale (viei) sau al unor ferme izolate8 datând din primele etape ale celei de a doua epoci
a fierului. Unele dintre cazurile cele mai fericite sunt acelea în care au tost cercetate în paralel aşezarea şi necropola
care-i corespunde9, tăcând posibile unele interpretări istorice.
Pe cursul mijlociu al râului Mw-eş, una dintre căile de pătrundere a populaţiei celtice în Transilvania 10,
cercetări mai vechi ori mai recente au dat la iveală descoperiri care întregesc imaginea habitatului din spaţiul
intracarpatic (Pl. I şi anexa) 11 • Însă numai puţine dintre ele au furnizat elemente care să ne ajute în încercarea de a
desluşi organizarea şi amen3:jarea spaţiului interior al locuinţelor.
1. LocuinJe. Planuri, sisteme şi materiale de construcJii
Locuinţele

descoperite până în prezent în zona de care ne ocupăm sunt în totalitate de felul celor adâncite
în pământ, de tipul bordeielor şi semibordeielor 12 • Gropile lor au forme rcctangulare, sau circulare, în unele cazuri
tiind descoperite urmele unor pari care susţineau acoperişul 13 . La Şeuşa, bordciul cercetat se adâncea cu cea. 0,80
m faţă de nivelul antic de călcare şi era orientat pe direcţia NV-SE. Pereţii acestei construcţii erau probabil ridicaţi
din bârne de lemn (Pl. VI, 6) sau din scânduri (Pl. VI, 9), îmbinările realizându-se tără elemente metalice. Aceste
concluzii se pot trage din lipsa chirpicului şi a pieselor metalice (cuie, scoabe) din inventarul complexului. Acoperişul
probabil că era realizat din trestie sau din paie, fiind sprijinit pe structura lemnoasă a stâlpilor ale căror gropi au
fost surprinse (Pl. VI, 1). Pe una dintre laturile locuinţei a fost surprinsă o treaptă cruţată în pământ în momentul
săpării gropii, având aspectul unei "poliţe'' sau banchete 14 .
În cazul complexului cercetat la Gligorcşti, groapa bordeiului avea o lonnă " ... cvasi-circulară ... ", cu
diametru! de 3,5 m15 . Nu au fost surprinse gropi pentru stâlpi, însă spre deosebire de situaţia documentată la
Şeuşa, printre materialele arheologice care compun inventarul complexului se regăseşte şi chirpicul, indicând
prezenţa unor pereţi realizaţi dintr-o structură de nuiele împletite lipită cu lut (Pl. VI, 7).
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Dintre cele 24 de situri au fost săpate doar acelea de la Ciumeşti- "Bostănărie", Berea- "La Soei", Carei- "Bobald IV", Andrid"Grajduri", Berveni- "Râtul Caprei", Cămin- "Malul Crasnei", vezi I. Nemeti, în SympTrac, 8, 1990, p. 54.
K. Horedt, Moreşti. Grabungen in einer vor- und friihgeschichtlichen Siedlung in Siebenbiirgen, Bucureşti, 1979 (de acum se va
cita K. Horedt, Moreşt1).
l. H. Crişan, Materiale dacice din necropola ce/tică de la Ciumeşti şi problema raporturilor dintre daci şi ce/fi în Trlll1silvlll1ia, Baia
Mare, 1966 (de acum se va cita I. H. Crişan, Materiale);.Vl. Zirra, Locuiri din a doua epocă a fieru/ui în nord-1·estu/ României; în
StCom Satu Mare, 4, 1980, 39-84 (de acum se va cita VI. Zirra, Locuin). I.
Cacsar, Conunentarii de bello Gallico, 1, 5, foloseşte pentru a desemna aşczările rurale ale cel!ilor termenul de vicus, tot el ne
infonnează şi despre existen!a unor ferme izolate, locuite de reprezentan!i ai aceleiaşi popula!ii. Credem că nu greşim atunci când
utili7.ăm această tenninologie pentru a desemna locuirile celtice transilvănene.
Este cazul la Ciumeşti, vezi: l. H. Crişan. Materiale ... ; VI. Zirra, Un cimitir ce/tic în nord-vestul României. Baia Mare, 1967; M.
Rusu, O. Bandula, Mormtintul unei căpetenii celtice de la CiumeştJ; Baia Mare, 1970; VI. Zirra, Locuiri...
Idem, Materiale, p. 83-84; M. Rusu, O. Bandula, op. cit., p. 35.
l. V. Ferencz, op. cit., p. 80-92; A. Rustoiu, G. T. Rustoiu, Aşezări din a doua viirstă a fierului descoperite recenE pe teritoriul
oraşului Alba Julill, în Apulum, 37,1, 2000, p. 177-192.
O tipologie a locuin!elor adâncite în sol pentru La Tene-ul târ7ju de pe teritoriul de astăzi al României, vezi la l. Glodariu, Arhitectura
dacilor- civilă şi militară- (sec. II te. n.-1 e. n.), Cluj Napoca, 1983, p. 10 (de acum se va cita I. Glodariu, Arhitectura).
Acesta este cazullocuin!ei săpate la Şcuşa, sau al uneia dintre cele investigate la Lancrăm.
I. V. Ferencz, M. Ciută, Finds from Şeu,ta (Alba County) belonging to middle La Tene, în Yol. Les Celtes et les Thraco-daces de
!'Est du Basin des Carpates, Cluj-Napoca, 2000, p. 24.
I. Al. Aldea, FI. Gogâltan, A Ursu!iu, Gligoreşti, com. Luna, jud. Cluj, în CCA, campania 1997, Călăraşi, 1998, nr. 30, p. 22.
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Locuinţa

1 cercetată de curând în aşezarea de la Lancrăm - "Glod", chiar dacă nu i s-a determinat planul,
poate fi inclusă în categoria celor semiadâncite în funcţie de observaţiile autorilor (Pl. V)l 6. Acest complex se pare
că a suferit trei faze în evoluţie 17 • Locuinţa 2, de asemenea de tip bordei, fiind orientată pe direcţia SE-NV 18, avea
după toate probabilităţile formă rectangulară, la care se adăuga "un cot al încăperii ce se prezenta sub forma unei
bucle" în care, amenajată pe un postament, se găsea o instalaţie de încălzit (Pl. V) 19 • Un caz similar este cunoscut
la Cipău- Sf. Gheorghe 20, în timp ce la Berea, într-o locuinţă cercetată în locul numit "La Soei", a fost surprins un
cuptor" ... într-un mic intrând al încăperii ... "21 • Suprastructura, sau poate numai acoperişul, se sprijinea pe stâlpi
din lemn 22 .
În legătură cu alte locuinţe cercetate în zona Mureşului m~jlociu, nu dispunem decât de date sumare,
referitoare uneori la larma, dar cel mai ades la natura materialelor din inventarul lor. Aşa cum remarcam, de
fiecare dată este vorba despre bordeie ce au ca inventar materiale, cu preponderenţă ceramică, de factură celtică în
asociere cu olărie lucrată cu mâna, de certă factură autohtonă.
Strabon spune despre casele galilor că sunt " ... mari şi de larmă circulară ... ", şi că sunt acoperite cu
"multă papură". Nu ştim ce înţelegea geograful antic prin adjectivul "mare" deoarece nu ştim cu ce le compara.
Dispunem însă de dimensiunile unora dintre locuinţele acestei perioade astfel că ne putem face o imagine asupra
dimensiunilor lor 23 . Putem să afirmăm că forma predominantă a gropi lor în cazul locuinţelor cercetate în aşezări le
datând din primele faze ale celei de a doua epoci a fierului de la Mediaş 24 , Moreşti 25 , Cipău - Sf. Gheorghc26 ,
Ciumeşti 27 , Berveni (jud. Satu Mare)2 8, la Pişcolt- "Lutărie" 29 , Şeuşa- "La Cărarea Morii " 30 sau la Lancrăm
"Glod "31 este cea rectangulară. Se cunosc şi complexe a căror gropi au forme neregulate32 . Au tost descoperite şi
unele construcţii de acest fel ce aveau în unele cazuri o formă circulară sau cvasi-circulară, aşa cum le descrie
Strabon, la Gligoreşti 33 sau ovală 34 . Locuinţe având o astfel de formă sunt întâlnite şi printre descoperirile mai
târzii în Transilvania (Pl. VII, 2-3) 35 . Cele mai multe dintre ele, aşa cum rezultă din modul de amplasare al gropi lor
de pari (atunci când ele au fost surprinse) au avut totuşi un plan rectangular. Şi construcţii de acest fel sunt bine
cunoscute în epocile ulterioare (Pl. VII, 4-5)'6. Erau puţin adâncite în pământ şi unele aveau pereţii realizaţi din
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C.l. Popa, R. Totoianu, Câteva probleme ale epocii Latene i'n lumina descoperililor recente de la Lancrăm (or.

Sebe~) -- "Glod·: în
voi. Les Celtes et les Thraco-daces de l'Est du Basin des Carpates, Cluj-Napoca, 2000, p. 62, Fig. 2, p. 95.
Ibidem.
Ibidem, p. 95.
Ibidem, p. 54.
K. Horedl, Ş'antierularheologic Morefli, în SCIV, IV, 3-4 1955, p. 661, Pl. IV.
VI. Zirra, Locuiri, p. 66.
K. Horedt, în SCIV, IV, 3-4 1955 , p. 661, Pl. IV.
Spre exemplu locuin!a cercetată la Lazuri- "Lubi-Tag", datând din La Tene C 1 avea dimensiunile de 3, 90 x 3,40 m, după descrierea
autorului săpăturii: l. Nemeli, Descoperirile arheologice de la Iazuri- "Lubi- Tag" (jud Salu Mare) din anii 1995-1996, în Cercetări
arheologice în aria nord-tracă, 2, 1997, p. 81 (de acum se va cita: l. Nemeti, în Cercetări arheologice i'n aria nord-traci, 2, 1997).
1.1!. Crişan, Noi cercetări arheologice la Mediaş, în voi. Din activitatea ştiin!ifică a Muzeului Raional Mediaş, Mediaş, 1955-1956,
P- 31 (de acum se \'a cita 1. H. Crişan, Din activitatea).
K. Horcdt, Moreftl; p. 35-36,40,44, vezi şi planşele 13-14.
K. Horedt, în SCIV. 6, 1995, 3-4, p. 661.
l.H. Crişan, Materiale, p. 23.
1. Nemeti, în ActaMP, 10, 1986, p. 72-73.
1. Nemeti, R. Gindcle, L. Marta, Plfcolt- Lutărie, jud Satu Mare, în CCA, campania 1997, Călăraşi, 1998, nr. 65. p. 57.
LV. Ferencz, M. Ciută, op. cit., p. 24, Pl. IV, VII.
C.l. Popa, R. Totoianu, op. cit., p. 62.
Vezi spre exemplu bordeiul HI 8 de la Moreşli, K. Horedt, Morefli, p. 40, Abb. 13-14.
L Al. Aldea, FI. Gogâltan. A Ursu!iu, Gligore~t1; com. Luna, jud Cluj, în CCA, campania 1997, Călăraşi, 1998, nr. 30, p. 22.
Ca spre exemplu la Ciumeşti: VI. Zirra, Locuin; p. 44, bordeiul B/1962, p. 53, bordeiul 2/1964.
1. G1odariu, Arhitectura, Cluj Napoca, 1983, p. ll-12, Fig. 1, Fig. 2, 1-6.
idem, Arhitectura, p. 1l.l3, Fig. 2, 3,5, Fig. 3.
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de nuiele, lipită cu lut, aşa cum este cazul celei descoperite la Gligoreşti 37 precum şi a celor de la
Mediaş 38 , în timp ce altele este posibil să fi fost ridicate din scânduri sau din bâme. Aspectul lor nu era, probabil,
deosebit de cel al bordeielor din epoca dacică clasică 39 . Acoperişul din trestie40 , stui: papură sau din paie, se
sprijinea pe o structură din lemn. Erau de tipul celor conice sau de cel cu două ape iar streaşina ajungea probabil
până la pământ aşa cum se întâmpla şi în cazul unor locuinţe datate în La Tene-ul târziu41 • Nu excludem nici
posibilitatea existenţei unor acoperişuri cu învelitoare din şindrilă.
După cum se poate remarca, materialele de construcţii utilizate sunt cele aflate la îndemâna comunităţilor,
situaţie comună întregului areal locuit în antichitate de către celţi 42 . Materiile prime din categoria celor vegetale
(lemn, nuiele, stuf etc.) precum şi lutul sunt cele mai utilizate43 • Piatra nu a fost folosită, din cât cunoaştem astăzi,
decât la realizarea unor arnenajări interioare (precum instalaţiile de încălzit descrise anterior).
Una dintre problemele care rămân de rezolvat este cea a accesului în locuinţe în condiţiile în care, până în
prezent doar la Ciumeşti şi numai la două complexe, au fost surprinse intrările. Se pare că accesul în bordeiele
numerotate de către descoperitori cu literele A şi C se făcea" ... printr-o pantă cruţată în sol. .. ", situată pe latura de
nord-est, într-un caz, în timp ce în celălalt, pe cea de nord~vestM. Vlad Zirra presupunea că erau folosite şi scări
din lemn, însă în acelaşi timp remarca şi faptul că acestea sunt incomode pentru intrat şi ieşit45 .
împletitură

Il. Organizarea §i functionalitatea spatiului,

amenajări

interioare

Strabon afirmă că "Cei mai mulţi galli se culcă pe pământ şi iau masa pe paturi de paie". Informaţia ne pare
deosebit de utilă pentru reconstituirea modului de organizare a spaţiului interior în locuinţele celţilor, întrucât
cercetările arheologice nu au scos la iveală nici un element care să sugereze prezenţa vreunei piese de mobilier,
poate în afara acelei trepte din lut cruţat descrisă anterior care ar fi putut servi ca laviţă pentru dormit. În condiţiile
în care la Şeuşa, pe acea treaptă nu au fost găsite materiale arheologice, credem că este mai puţin probabilă
ipoteza utilizării ei ca poliţă pentru depozitarea unor obiecte. Amenajări de acest fel au fost descoperite într-o
locuinţă cercetată la Lazuri- "Lubi-Tag", jud. Satu Mare46 şi la Ciumeşti- "Bostănărie" 47 . În cazul poliţelor din
bordeiul 2/1964 Vlad Zirra, ţinând cont şi de faptul că pe ele erau aşezate lespezi din piatră, presupune că pe ele
erau sprijiniţi snopii ("stivele") de stuf care formau acoperişul 48 . Obiceiul realizării, în interiorul caselor celţilor,
a unei banchete chiar din lutul în care era săpată groapa bordeiului, pe care se dormea, este sesizat şi de Dumitru
Berciu49 . Prezenţa cerarnicii în inventarele locuinţelor arată că alimentele erau gătite şi păstrate în vase din lut ars,
în interiorul locuinţelor. Încă este puţin cunoscută modalitatea în care erau preparate alimentele în condiţiile în
care se cunosc puţine instalaţii de foc în complexele descoperite de-a lungul Mureşului mijlociu. Uneori este
posibil ca hrana să fi fost preparată în acele cuptoare, aşa cum pare să se li întâmplat în bordeiul cercetat la Cipău
Sf Gheorghe, în locul numit "Pe Şes" 50 , unde au fost descoperite vase ceramice sparte în momentul prăbuşirii
bordeiului sau a bolţii cuptorului. Deşi la Lancrăm, în descrierea complexului de către autori nu sunt pomenite

1. Al. Aldea, FI. Gogâltan. A Ursu!iu, Gligoreşt1; com. Luna, jud. Cluj, în CCA, campania 1997, Călăraşi, 1998, nr. 30, p. 22.
Js I.H. Crişan, Din actil'itatea, p. 31.
9
J Pentru locuin!ele adâncite din lumea geto-dacică, vezi 1. Glodariu, Arhitectura, p. 10-12, Fig. 1-3.
40
D. Berciu, Lumea celţilor, Bucureşti, 1970, p. 104.
41
1. Glodariu, Arhitectura, p. 12.
42
F. Audouze, O. Buchsenschutz, op. cit., p. 53.
4
J idem, op. cit., p. 53-57.
44
VI. Zirra, Locuiri, p. 70.
J)

45

Ibidem.
1. Nemeti, 1. Nemeti, în Ce11:etiiri arheologice i'n aria nord-tracă, 2, 1997, p. 80-81.
47
VI. Zirra, Locuiri, p. 70.
48
Ibidem, p. 53.
49
D. Berciu, op. cit., p. 104.
so K. Horedt, Şantierul arheologic Moreşti, p. 661.
46
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fragmente ceramice printre pietrele care compuneau instalaţia de încălzit, credem că se poate presupune că acesta
putea ti folosită şi într-un asemenea scop. La Mediaş, vetre de foc au fost găsite în afara locuinţelor, în imediata
apropiere a acestora51 • Este posibil ca cel puţin în unele cazuri gătitul să se ti făcut pe aceste instalaţii, deci în afara
spaţiului locuibil.
II. J.lncălzitul încăperilor

O problemă care se cere rezolvată este cea a încălzitului încăperilor. Descoperirile recente de la Lancrărn
au pus în lumină o instalaţie construită din piatră, asemănătoare aşa-ziselor "pietrare", frecvente in descoperirile
datate în evul mediu timpuriu. Din vastul spaţiu în care s-a întins în vechime civilizaţia cehi că, cunoaştem instalaţii
de încălzit asemănătoare provenind din regiunile alpine la Cresta, Motta Valac sau la Padnal-Savognin (Pl. VIII,
1)52 . Ele sunt prezente şi în unele locuinţe cercetate în Transilvania, precum cele de la Mediaş, din punctul numit
"Teba" 5\ la Cipău -- Sf Gheorghe 54 şi la Berea 55 Din perioada imediat următoare, faza clasică a celei de a doua
epoci a tierului, cunoaştem un "cuptor" de acest fel provenind din descoperirile de la Slimnic 56 • La vremea la care
a fost descoperit nu se cunoşteau analogii datate pe parcursul celei de a doua epoci a tierului în bazinul Carpatic 57 •
O altă modalitate de încălzire ar putea să o constituie vetrele cu gardină cunoscute printre materialele arheologice
datând din prima şi din cea de a doua vârstă a tierului 58 (Pl. VIII, 6). Folosirea unor astfel de instalaţii este sugerată
de o piesă de acest fel care provine din inventarul aceleiaşi locuinţe de la Lancrăm care a furnizat şi "pietrarul"
amintit anterior59 . Vetre de foc, chiar dacă deranjate de la locul lor firesc încă din antichitate, au fost descoperite şi
în aşezarea de la Ciumeşti 60 •
Francoise Audouze şi Olivier Buschenshuts într-o lucrare ce analizca;:\ habitatul celtic în Europa, ilustrează
şi descriu mai multe tipuri de instalaţii pentru încălzit (Pl. VIII) 61 dar, după cum s-a putut vedea, doar unele dintre
ele sunt cunoscute în spaţiul studiat de noi. Ţinând cont de faptul că ne at1ăm abia la începutul investigaţiilor,
credem că nu este exclus ca cercetările viitoare să documenteze şi altele. În cazul locuinţelor al căror pereţi nu au
în componenţă şi chirpic, credem că pereţii din lemn puteau fi căptuşi ţi cu piei de animale pentru a limita pierderea
temperaturii. Evacuarea fumului se realiza, probabil, prin unele deschizături practicate în acoperiş aşa cum
presupune şi 1. Glodariu pentru cele datate la finele celei de a doua epoci a tierului 62 , sau, poate, chiar prin locul
destinat accesului în locuinţă.
II. 2. /luminatul interioarelor
În condiţiile lipsei oricăror informaţii de ordin istoric sau arheologic, privind modul în care era asigurată

iluminarea locuinţelor de felul celor descrise mai sus, nu putem decât să presupunem că problema era rezolvată cu
precădere pe cale naturală. Credem că lumina zilei pătrundea prin spaţiul destinat intrării sau prin deschizături de
mici dimensiuni practicate în pereţi 63 . Iluminatul artificial nu este documentat până în prezent în nici unul dintre
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l.H. Crişan, Din activitatea, p. 31.
F. Audouze, O. Buchsenschutz, op. cit., p. 138.
M. Blăjan, G. Togan, Descoperiri celtice şi dacice la Mediaş şi în împrcjuniui, înAclaMP, II, 1978, p. 40. Deşi pomenesc un cuptor,
lipsa iluslraţiei şi descrierea sumară a instalaţiei ne obligă să acceptăm cu rezeJVc această analogie.
K. Horedt, în SCIV, 6, 3-4, 1955, p. 661, Pl. IV. Cuptorul respectiv fiind de asemenea plasat într-un "apendice" al încăperii credem
că poate fi considerat cea mai bună analogie pentru cel descoperit la Lancrăm.
VI. Zirra, Locuin; p. 66.
1. Glodariu, Aşezări dacice şi daco-romane la Slimnic, Bucureşti, 1981, p. 20(de acum se va cita 1. Glodariu, Aşezări la Slimnic).
Ibidem, p. 29.
·
C.l. Popa, R. Totoianu, op. cit., p. 69.
Ibidem, p. 54.
VI. Zirra, Locuiri, p. 70.
F. Audouze, O. Buchsenschutz, op. cit., p. 137-143, vezi şi Fig. 63.
1. Glodariu, Arhitectura, p. 12.
Ibidem.
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complexele cercetate pe sectorul mijlociu al văii Mureşului, dacă nu ţinem seama de lumina furnizată de focul
care ardea în instalaţiile de încălzit. La Ciumeşti, printre piesele ceramice care compuneau inventarul bordeiului
B, cercetat în anul 1962, se găsea şi o ceaşcă tronconică fragmentară, cu toarta uşor supraînălţată64 . Pentru piesele
de acest fel descoperite în contexte specifice dacilor, Ion Horaţiu Crişan presupunea că erau folosite mai ales ca
opaiţe65 . Deşi ne aflăm în faţa unui unicat, nu excludem posibilitatea ca iluminatul artificial să ti fost asigurat şi cu
ajutorul unor asemenea dispozitive. Cercetările viitoare vor da un răspuns şi acestei întrebări.
III. Alte tipuri de amenajări gospodăreşti (amenajări exterioare)
Anexe gospodăreşti care completează imaginea aşezărilor acestei perioade sunt gropile. În istoriografia
românească,

începând cu monumentala operă a lui Vasile Pârvan, Gelica66 , majoritatea cercetătorilor au considerat
cele mai multe dintre gropi ca amenajări gospodăreşti chiar dacă inventarul unora dintre ele, deosebit de divers,
nu are întotdeauna o utilitate practică67 • Însă pentru cele mai multe dintre ele, scopul iniţial al săpării a fost dat de
necesitatea unor spaţii pentru păstrarea proviziilor6 8. Interpretarea destinaţiei fiecărui complex se bazează cu
precădere pe inventarullui69 . Depozitarea proviziilor, în special a cerealelor, în gropi este un procedeu atestat de
izvoarele antice 70 în diferite zone geografice. Ele au fost utilizate în unele regiuni chiar şi în secolul al XIX-lea 71 .
Formele amenajărilor de acest fel sunt diverse, iar modul de amenajare diferă de la caz la caz. Unele erau căptuşite
cu lut iar altele erau protejate cu structuri din nuiele împletite. Se cunosc gropi care au tost arse~ dar poate că
numai unele dintre acestea au fost folosite ca spaţii pentru depozitarea proviziilor. Pentru evitarea accidentelor
precum şi cu scopul de a apăra proviziile de asprimea gerului sau de lăcomia unor eventuali duşmani ele erau
acoperite cu pământ, cu gunoi sau cu capace 73 . Este sugestivă din această perspectivă descrierea unor anexe
gospodăreşti de acest fel la germani, de către Tacitus " Ei au obiceiul a săpa în pământ şi nişte gropi, peste care
pun gunoi mult, adăpost de iarnă şi de păstrare a bucatelor, căci asemenea locuri moaie asprimea gerului şi când
vine duşmanul, el pustieşte numai cele de afară, dar pe cele ascunse şi îngropate, ori nu le ştie, ori aceste îi scapă,
tocmai fiindcă trebuie să le caute" 74 . Se cunosc şi situaţii când cercetătorii nu au surprins nici un element menit să
le protejeze împotriva unor dăunători. Unele dintre gropile de acest fel au fost săpate, probabil, pentru extragerea
lutului sau a pământului pentru lipitul pereţilor locuinţelor 75 •
În momentul dezafectării, amenajările în cauză serveau de cele mai multe ori pentru colectarea resturilor
menajere, rezolvându-se astfel două necesităţi: umplerea lor fără un efort deosebit şi păstrarea curăţeniei 76 .
Pe cursul mijlociu al Mureşului gropi datând din epoca pe care o analizăm, se cunosc, aşa cum am afirmat
anterior, ca provenind din aşezările de la Sebeş77 şi de la Lancrăm (Pl. Vf8. Ele aveau ca inventar ceramică
fragmentară şi material osteologie. În spaţiul intracarpatic amenajări de acest fel sunt cunoscute din numeroase
staţiuni arheologice. În regiunile europene locuite de celţi această practică este de asemenea trecventă 79 •

VI. Zirra, Locuiri, p. 46, Pl. XI, 12.
I. H. Crişan, Ceramica daco- getică. Cu specială privire la Transilvania, Bucureşti, 1969, p. 1SS .
.. V. Pârvan, Getica. O protoiston'e a dacilor, Bucureşti, 1926, p. 136.
" 1 M. Ignat, Vestigiile geto-dacice de la Zvorâştea şi senmificafialor, în Suceava 1O, 1983, p. 397, vezi şi nota 26.
68
I. Glodariu, Aşezări dacice şi daco-romane la Slinmic, p. 30.
69
Ibidem, p. 31.
70 Varro, Rer. rusl. I, S7, 2, apud M. Ignat, în Suceava, 10, 1983, p. 376, nota 26; Plinius, NatHist, XVIII, 30,306 apud M. Ignat, în
Suceava, 10, 1983, p. 376, nota 26; Tacitus, Gennania, XVI, 3.
71 P.P. Panaitescu, Introducere la istoria culturii romAneşti, Bucureşti, 1969, p. 149.
T.! I. Glodariu, Arhitectura, 30.
11 M. Mac rea, I. Glodariu, Aşezarea dacică de la Arpaşu de Sus, Bucureşti, 1976, p. 36-3 7.
74
Tacitus, loc. cit.
15
I. G1odariu, Arhitectura, 1983, p. 29.
76
Ibidem
77 K. I-loredl şi colab, în Apulum, 6, 1967, p. 23, gr3, Fig. 6.
111 C.I. Popa, R. Totoianu, op. cit., p. :'i6-57, gr. 1 şi 2, Fig. 5, Fig. 6.
79 F. Audouze, O. Buchsenschutz, op. cit, p. 163-165.
64
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Amenajările

destinate animalelor, grajduri, staule etc., nu au fost descoperite până în prezent în siturile
cercetate în zona de mijloc a Mureşului, însă printre materialele arheologice provenind din complexe sau din
stratul de cultură se regăsesc numeroase oase de animale. Până în prezent nu dispunem de analize ale acestora.
Materialul osteologie provenind din aşezarea de epocă La Tene de la Moreşti a fost însă analizat de către Sergiu
Haimovici 80 . Din acest studiu rezultă că în diferite proporţii, oasele aparţin următoarelor specii de animale domestice:
vite, cai, oi, capre, porci şi câini, la care se adaugă şi oase ale unor animale sălbatice 81 • De asemenea, în mormintele
celţilor se regăseşte ofranda de alimente care constă de multe ori din bucăţi mari de carne de porc. Miklos Szabo
remarca faptul că în mediul celtic, în Bazinul Carpatic, este bine documentată creşterea porcilor, a cailor, vitelor
şi păsărilor 82 .

IV. Concluzii
Locuinţele

descoperite până în prezent, după cum s-a văzut, sunt de tipul celor adâncite în pământ, gropile
lor având forme rectangulare cu excepţia celei de la Gligoreşti. Case construite la suprafaţa solului nu se cunosc
până în prezent în spaţiul analizat de noi. În interiorul Arcului Carpatic se pare că au tost surprinse şi astfel de
construcţii. La Moreşti este presupusă existenţa lor, aspectul în momentul dezvelirii tiind cel al unor aglomerări
de fragmente ceramice83 . Dat fiind acest fapt, nu excludem ca cercetările viitoare să documenteze şi în alt~ locuri,
încă insuficient cercetate, asemenea complexe. Aspectul lor nu era, probabil, semnificativ diferit de al locuinţelor
cunoscute din etapa imediat următoare a celei de a doua epoci a fierului. Aşa cum sunt acelea descoperite la
Budapesta, în aşezarea de pe dealul "Gelert'' (Pl. VII, 1)84 .
În privinţa dispunerii caselor în interiorul aşezărilor, situ! investigat la Ciumeşti ne oferă date importante.
În cadrul acestei staţiuni, bordeiele au fost construite la distanţă relativ mare una de alta (cea. 60-120 m). Totuşi
ele erau grupate câte două sau câte trei 8S, părând să indice unele preferinţe la alegerea locului pentru case. Asemenea
observaţii ori altele care să releve unele preocupări în direcţia sistematizării spaţiului intern al aşezărilor nu au
tost observate până în acest moment în cadrul staţiuni lor datate pe parcursul etapelor de început ale La Ten e-ului,
cele documentate pe Mureţul mijlociu netCând excepţie. CJ;.edem că situaţia prezentată reflectă un stadiu al
cercetărilor, investigaţiile viitoare urmând să aducă noi precizări în această direcţie.
Credem că astăzi, deşi modest, începe să se contureze imaginea habitatului în fazele timpurii ale La Teneului, de-a lungul Mureşului mijlociu. Rămân totuşi o serie de probleme care numai prin creşterea interesului
cercetătorilor pentru cunoaşterea acestui orizont cronologic şi deci prin sporirea numărului descoperirilor vor
putea ti rezolvate.

QUELQUES CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES EMPLACEMENTS DATES
AU COURS DE IIJEME.SIJ~:CLE AV. J. H. JUSQU'A IIE SIECLE AV. J. H.
(Resume)

De la deuxieme moitie du IVe siecle av. J. H. etjusqu'au debut du II• siecle av. J.H. dans la Transylvanie ont
habite une population autochtone et des communautes des celtes. Le present ouvrage, sur la base des materiels
arcbeologiques essaie la reconstitution de quelques aspects de !'habitat de La Tene ancienne et moyenne.
Quoique modeste, grâce aux decouvertes archeologiques, nous pouvons tracer le contour du habitat dans
les phases anciennes de La Tene, sur le cours moycn du Mureş.

80

S. Haimovici, Die Tierknochenfunde, în voi. K. Horedt, Moreftl; p. 211.
S. Haimovici, op. cit., tabelul 1.
~ M. SZllbo, op. cit., p. 85.
" D. Prodan şi colab., Şantierul arheologic Morefli, în SCIV, 5, l-2, 1954, p. 214.
S4 Vezi reconstituirea la F. Audouze, O. Buchsenschutz, op. cit., p. 154, Fig. 75.
85
VI. Zirra, Locuiri, p. 69.
81
8
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datate în secolele III-II î. Cbr. descoperite pe sectorul mijlociu al Mureşului. Cifrele sunt
cele corespunzătoare aşezărilor din Anexa 1.
Pl. J. Emp1acements dates le III• siecle av. J. H. - n• siecle av. J. H., sur le cours moyen du Mureş.
1. Aiud - "Microraion III"
2. Aiud - "Sub Pădure"
3. Cetea
4. Geoagiu
5. Gligoreşti - "La Holoame"
6. Lancrăm - " Glod"
7. Micoşlaca
8. Noşlac
9. Oarda- "Cutină"
1O. Ocna Mureş
11. Ohaba Ponor - "Peştera din Bordul Mare"
12. Pianul de Jos
13. Rădeşti
14. Sebeş- "Podul Pripocului"
15. Şeuşa - "La Cărarea Morii"
16. Şona
17. Vioara de Jos
18. Vinţu de Jos - "În râpa terasei dinspre Sibişeni"
19. Vinţu de Jos- "Lunea Fermei"

Pl. L

Aşezări
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Pl. IL 1. Planul aşezării de la Gligoreşti - "La Holoame", după FI. Gogâltan, 1. Al. Aldea, A Ursuţiu; 2.
Planul aşezării de la Şeuşa- "La Cărarea Morii", după M. Ciută.
Pl. II. 1. Le station arcbeologique de Gligoreţti (d' apres .... ); 2. La station arcbeologique de Ţeuţa(d' apres
M. Ciut).
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Pl. III. Planul staţiunii de la Lancrăm, după C. 1. Popa, R. Totoianu.
Pl./II. La station archeologique de Lancrăm (d'apres C. 1. Popa et R. Totoianu).
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Pl. IV. Planul bordeiului celtic cercetat la
Pl. IV. La hutte cherchee aT, euta.
,

Şeuşa.

http://cimec.ro / http://complexulmuzealbn.ro

V'l

SEBEŞ. Glod.

Groapa 3 3

2

G

';~- f-llcs- ... Glod-

-.

o

GrCC'iXJ i Lc!~nQ
Lo::..t't'j 1 tct.t,..
L~>«l

~ERi:~- Glod"
'1

1

1

2

~ [J]]]IJ

3

DJJJ

4

"-------

"S

~~

.............

/ /

2

__C
1

EZ2I

z

3

~

_j_
~

5

ITiliiE ffil

~rn::~- .G;O(..

'\

~

..N'IJifll(j • ;r:i'I"L'

1

&SJ IZ! ~ mim W! C:1

o

Pl. V. Complexele cercetate la Lancrăm, după C. l. Popa, R. Totoianu.
Pl. V. Les ensembles cherches de Lancrăm (d'apres C. 1. Popa et R. Totoianu).
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Pl. VI. Tipuri de îmbinări ale părţilor componente ale unor locuinţe din lemn, după F. Audouze şi O.
Pl. VI. Des types d'assemblages des logements avec des murs en bois (d'apres F. Audouze et O.

Busenschutz).
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Pl. VII. 1. Reconstituirea unei locuinţe de suprafaţă descoperită la Budapesta, după F. Audouze şi O.
Buchsenschutz; 2-3 reconstituirea unor locuinţe cu plan circular; 4-5 reconstituirea unor locuinţe cu plan rectangular.
Pl. VIL l. La reconstitution d'un logement de surfaces decouverte aBudapeste (d'apres F. Audouze et O.
Busenschutz); 2-3 la reconstitution des logements de surfaces en plan circulaire; 4-5la reconstitution des logements
en plan rectangulaire (2-5 d'apres 1. Glodariu). 2-5, după 1. Glodariu.
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Pl. VIIL Tipuri de instalaţii pentru încălzitul încăperilor şi pentru gătit, după F. Audouze şi O. Buchsenschutz.
Pl. VIIL Des types d'installations pour le chautTage des chambres et pour la cuisine(d'apres F. Audouze et
O. Busenschutz).
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