Elemente de factură nordică în așezarea romană de la Stupini
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Descoperiri arheologice mai vechi sau mai recente delimitează în nord-estul Transilvaniei un orizont
cultural în care prezența unor grupuri de populații sau influențe nordice și-au pus succesiv amprenta1. Dacă
pentru regiunea de nord-vest a României astfel de intruziuni au ca suport un aflux demografic produs în
urma războaielor marcomanice2, în interiorul provinciei piesele de factură barbară au fost socotite ca obiecte
aduse pe calea schimbului de mărfuri sau chiar produse în ateliere provinciale pentru gusturile și moda
din barbaricum3. Altele puteau să fie urmarea incursiunilor și atacurilor pe care neamurile aflate la nord de
lumea romană le-au efectuat ori a recrutărilor de trupe și colonizării de barbari în provincie. Desigur, doar
prezența unor piese de factură barbară într-o așezare nu asigură atribuirea sa pe seama acestor neamuri fără
ca ansamblul culturii materiale și celelalte atribute legate de credințe, rituri și practici funerare să o completeze. Influențele și interferențele culturale sunt mai degrabă un indicator cronologic decât unul etnic.
Cultura materială înregistrează, în bazinul someșan, aspecte particulare după abandonarea provinciei
de către autoritățile romane, evidențiate prin numeroase categorii de artefacte și manifestări rituale. Asemănările cu situația din regiunea Tisei pare să indice căile și etapele pătrunderii unor populații dinspre
nord în teritoriul fostei provincii romane. Ne oprim în acest context doar la o serie de antichități care vin
să sublinieze relațiile zonei cu spațiul central-nordic al Europei, depistate în principal în așezarea romană
de la Stupini, situată în Câmpia Transilvaniei. Săpăturile arheologice desfășurate pe durata unui deceniu,
între 1995 și 2006, au dus la dezvelirea mai multor zeci de complexe (fig. 2), care se datează în sec. II – IV
p.Chr. Pe lângă un inventar ceramic abundent – ceramică romană provincială, unelte și ustensile casnice,
piese de podoabă – atrag atenția variatele categorii de obiecte de sorginte vandală, a căror prezență indică
interferențe și contacte cu mediul cultural Przeworsk, probabil antrenat în această regiune dinspre bazinul
Tisei Superioare4.
O primă categorie de obiecte care apare în așezarea de la Stupini o reprezintă pinteni, unul din bronz,
cel de-al doilea din fier. Cele mai multe exemplare din Dacia romană au fost descoperite în castrele de pe
limesul nordic: Porolissum, Ilișua, Orheiul Bistriței5, un alt grup de pinteni fiind concentrat în nord-vestul
României6. Prezența unor astfel de artefacte într-o așezare rurală, precum cea de la Stupini, s-ar putea datora așezării aici a unor veterani de origine vandală, aspect care poate fi conjugat și cu tipurile de fibule pre-
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zentate în acest volum, care se înscriu în aceeași arie culturală, nordică. Difuzați pe spații largi din Europa
Centrală și de Est aceștia rămân un indicator marcant privind intensitatea contactelor romano-barbare și a
prezenței neamurilor germanice în aceste teritorii7. Pintenii făceau parte din echipamentul militar al călăreților, fiind depuși cu predilecție în mormintele de luptători. Pintenii s-au difuzat în spațiul Europei centrale
și de est prin intermediul triburilor germane în a doua jumătate a sec. II și începutul sec. III8.
1. Pinten din bronz (pl. I/1) descoperit în S66 în stratul roman la 0,45 cm adâncime. Este un pinten cu
brațele arcuite, având o deschidere de 5,8 cm și o înălțime de 3,3 cm care se termină la capete cu
butoni conici, având diametre de 8,8 mm. Piciorul de secțiunea semicirculară se subțiază spre capăt.
Spinul este masiv, de formă conică, cu înălțimea de 1,2 cm, cu un inel la bază. Acest tip de pinten se
încadrează în tipul E2 în clasificarea lui Ginalski9, care îi datează în B2-C1 (160/180 – 260)10. Acest tip
de pinten are o arie largă de răspândire, în aria culturii Przeworsk, în regiunea Tisei și Dunării mijlocii11. Datați pe baza descoperirilor din cimitirele de la Zemplin, Konin și Muh în B2b12, acest tip de pinten rămâne în uz și în orizontul C1, după cum o dovedesc depunerile de la Mušov și Czarnówko13.
2. Un al doilea pinten din bronz a fost descoperit în castrul roman de la Ilișua, în praetentura sinistra,
în ultimul nivel al castrului. Piesa lucrată prin turnare are brațele mult evazate încheiate prin butoni
circulari cu care era fixat în curelele încălțămintei și un spin scurt, piramidal (pl. I/2). Distanța dintre
brațe este de 5,2 cm, iar înălțimea de doar 2,1 cm; spin piramidal cu înălțimea de 1 cm, cu baza de
0,84 cm. O piesă similară se cunoaște din necropola de la Lastovce14, pe care înclinăm să-i încadrăm
în tipul Ginalski E315, dar a căror încadrare cronologică se circumscrie orizontului B2-C1. Pintenul de
la Ilișua fiind datat stratigrafic la mijlocul sec. III, completează repertoriul pintenilor de bronz din
castrele romane. Astfel de piese, pe lângă cele amintite mai sus, au fost descoperite și în centre din
Pannonia sau Noricum la Aquicum, Brigeto, Arrabona, Intercisa16, Carnuntum, Gerulata17, Siscia18.
Din descoperiri mai vechi erau cunoscuți doi pinteni din bronz din castrul roman de la Orheiul Bistriței19. Piesele (pl. II/3) se încadrează în tipul Ginalsky E8, primul cu dimensiunile de 7 cm lungime și 4 cm
înălțime, cu un spin masiv20, cel de-al doilea avea lungimea de 6,6 cm, cu brațele scurte, arcuite puternic
terminate cu butoni de fixare (pl. II/4)21. Aceștia sunt de dimensiuni nu prea mari, cu umerii mici și largi,
puțin îndoiți și cu butoni mici și conici la capete. Spinul este scurt și masiv. Prezența lor în acest castru a fost
legată de evenimentele din timpul războaielor marcomanice.
1. Pintenul de fier de la Stupini (pl. II/1) descoperit în S42/2003, cu unul din brațe păstrat parțial, brațul
de secțiune circulară are capătul îndoit înspre exterior pentru fixarea curelei, spin masiv globular la
bază și conic spre vârf, cu capetele arcadei recurbate. Exemplarul are o înălțime de 9,9 cm, brațul de
11,2cm și spinul de 2,3 cm. Un exemplar de același tip provine de la Pericei22 fiind încadrat în tipul Ginalski D. Prin dimensiuni și arcuirea brațelor piesa de tip F323. În clasificarea lui Jahn acest tip de pinten se încadrează în tipul 63,7024. După încadrarea cronologică acest corespunde orizontului C1–C325
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Fig. 1. Stupini „Fânațele Archiudului” plan de situație, cu perimetrele cercetate.

2. Pinten din fier descoperit în așezarea de la Ilișua în 1998 (pl. II/1) de tipul cu capetele arcadei recurbate, realizat prin forjare la cald, brațele arcuite semicircular se subțiază spre capetele recurbate
încheiate prin butoni circulari pentru prinderea la curele. Spin fusiform înalt cu înălțimea de 2,2 cm.
Piesa cu umerii arcuiți are o înălțime de 5,9 cm și o deschidere a brațelor de 7,6 cm. Acest tip de pinten se datează la sfârșitul sec. II26. Un exemplar de același tip (pl. II/2) este cunoscut din castru prin
săpăturile lui K. Torma27. Aceștia corespund grupei VII din tipologia lui K. Godlowski28 sau tipului

26 Jahn 1921, 39-44, fig. 45; Gudea 1989, 46, fig. 37.
27 Torma 1864, pl. 11/11.
28 Godlowski 1977, 90.
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Fig. 2. Planul săpăturilor de la Stupini „Fânațele Archiudului” – sectorul A.

G la Ginalski29, cu o arie de difuzare care include bazinele Vistului, Oderului și Niprului. În Europa
barbară asfel de piese se datează în perioada C130
3. Piepten din fier. Pieptenul, lucrat dintr-o tablă din fier cu mânerul de formă triunghiulară, cu un
rând de dinți realizați prin secționarea plăcii, are o lungime de 10,7 cm și înălțimea de 6,7 cm; înălțimea șirului de dinți este de 1,8 cm (pl. III/1). La mijloc mânerul are o gaură circulară, pentru atârnare.
Piesa a fost descoperită în S43/2003 în inventarul unei locuințe datate la sfârșit de sec. IV p.Chr. împreună cu o fibulă dintr-o singură bucată și un pinten din fier, prezentat aici. Pieptenii din fier sunt
replici ai celor din os. Aria lor de răspândire cuprinde Europa nordică31 și aria culturii Sântana de
Mureș–Cerneahov32. Singurele extensii în afara celor două zone sunt pieptenul de la Jabara (Estonia),
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unde un astfel de exemplar a fost depus într-un mormânt33 și cel descoperit în castrul de la Micia,
a fost găsit alături de o fibulă cu butoni în formă de ceapă și piepteni din os în formă de clopot datați în sec. IV34. Din totalul descoperirilor cele din estul Europei reprezintă o proporție de 20%, cele
mai multe fiind găsite în așezări – 28 de exemplare și doar 3 în contexte funerare, spre deosebire de
peninsula Scandinavică unde astfel de piese erau depuse în morminte de femei35. Pe teritoriul României se cunosc astfel de piese la Mănăstirea în Muntenia, la Lețcani și Poienești în Moldova36 în
orizonturi Sântana de Mureș și în fosta provincie romană la Micia37 și Stupini. Piesa de la Stupini se
încadrează în Tipul III din clasificarea lui S. Thomas38 sau în tipul IV3 în clasificarea lui M. Levada39
fiind datate faza C3–D140. Cele mai bune analogii pentru piesa noastră o reprezintă exemplarele de la
Cobușca Veche41, Dumanov, Matroninskoje și Jagniatyn42.
4. Una dintre piesele directoare ale orizontului o reprezintă străpungătorul de fier cu mâner lățit, care
se adaugă exemplarelor cunoscute deja în spațiul intracarpatic în așezările de la Obreja43, Suceag44,
Archiud45 și în cimitirul nr. 1 de la Bratei46. În aria Sântana de Mureș-Cerneahov se cunoaște un
exemplar în necropola de la Târgșor47 și un altul la Niznaja Toščica, în zona nistreană48. Exemplarul
de la Stupini (pl. IV/1) are 16 cm lungime, partea lățită, cu capătul arcuit de secțiune rectangulară are
7 cm lungime, tija se rotunjește doar înspre vârf, similară exemplarului de la Archiud. Prin forma cu
muchia lățită acest tip de obiect a fost interpretat și ca daltă. Aria de răspândire a acestor ustensile
cuprinde aria culturii Przeworsk49, cu extensii în zona Europei Centrale – Boemia, Moravia, Austria
și Ungaria50. Astfel de ustensile se încadrează cronologic în intervalul C3-D1 fiind întâlnite în aria Przeworsk, cu preponderență în etapa sa finală, reprezentată de grupul Dobrodzien51atât în necropole
cât și în așezări datate în jur de 400. Aceeași încadrare cronologică o asigură și descoperirile din Slovacia, de la Nitra-Párovské Hajé52, Kostelek na Hane53și Zlecov54 Exemplarele dispersate în Transilvania au fost descoperite în situri datate și cu alte categorii de inventar la sfârșitul sec. IV și primele
decenii ale sec. V p.Chr55, când în spațiul intracarpatic împinși de triburile hunice sunt antrenate
populații germanice venite din nord.
5. Fibula cu piciorul întors pe dedesubt dintr-o singură bucată (eingliedrigen fibeln) cu piciorul întors pe
dedesubt (pl. III/4), cu o lungime de 4,6 cm, piciorul din bandă lată lucrată din bronz. Acest tip de
fibulă, aparținând tipului Almgren VII 158, au o relativ largă răspândire în aria culturii Przeworsk56
unde în diversele sale variante se întâlnesc în așezări și necropole datate din C1 până în faza târzie
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D157. Pe teritoriul României acest tip de fibulă apare în zona de nord-vest la Petea, Lazuri58, Curtuișeni, Hunedoara Timișană59. Varianta descoperită la Stupini se încadrează în tipul Polwice după
tipologia stabilită de către J. Jakubczy60 care se încadrează în intervalul C1-D1. Cele mai apropiate
analogii sunt cele din necropola de la Fântânele „Rât”61 (pl. III/6), denumit tipul Fântânele „Rât” –
Jakuszowice-Gródek”62, cu datare în C3/D1. În aceeași necropolă sunt prezente și alte materiale care
își au sorgintea în aria culturii Przeworsk, precum toporul de fier63 depus într-unul din morminte,
un altul făcând parte din inventarul unui mormânt descoperit la Ciumbrud, depus alături de o găleată din lemn cu cercuri de fier,64 sau placa de centură în formă de limbă65 specifică aceluiași areal
„postcernahovian” de factură nordică. Datarea nivelului C3/D1 de la Stupini este susținută și prin alte
piese de port descoperite – fibule din fier cu piciorul întors pe dedesubt (pl. III/5) sau a fibulelor de
bronz aparținând orizontului de la sfârșitul sec. IV66 (pl. III/2-3).
Profitând de posibilitatea reconstituirii inventarului de la Budești, descoperit cu ocazia construirii căii
ferate Șieu-Măgheruș–Luduș, compus dintr-o spadă din fier, un vas, și un umbo de scut fațetat, intrate în
colecția gimnaziului evanghelic din Bistrița67, din care doar ultima piesă a fost preluată în colecțiile muzeului din Bistrița68 revenim asupra acestei descoperiri care ilustrează bine acest orizont din jurul anului 400.
Publicarea caietelor lui István Téglás ne-a permis reconstituirea parțială a inventarului prin identificarea
desenului vasului menționat (pl. IV/3). Este vorba de o cană cu gura trilobată de culoare gri cu înălțimea
de 28 cm69. Astfel de recipiente sunt întâlnite în orizontul Cerneahov târziu, aparținând începutului de sec.
V70. Umbo de scut fațetat (pl. IV/4) reprezintă unul din indicatorii fazei D1 ai orizontului post-cerneahovean, plasat între 380-410 p.Chr.71, cele mai numeroase descoperiri provenind din spațiul barbar al Europei
Centrale, dar asupra cărora Kazanski se pronunță ca fiind realizate în ateliere romane72. Piese similare au
fost descoperite în bazinul Tisei (Tiszadob-Sziget, Tiszavalk-Kenderföldek, Tiszakarád-Inasa, Újhartyán)73,
Vistulei (Dobrodzien, Olsztyn) sau Niprului (Zalisky, Kerk)74 dar cu o dispersie mai extinsă spre Abhazia
sau Lituania75. Umbo de scut fațetat apare în Europa Centrală și de Est în mormintele unor reprezentanți ai
elitei militare aflate în alianță cu Imperiul. Un astfel de scut apare reprezentat în reprezentarea lui magister
militium Stilicho din dipticul de la Monza.
Grupul de descoperiri de la Archiud, Ocnița, Fântânele, Stupini,care conțin elemente și practici rituale
și categorii de inventar legate de aria grupului Dobrodzien și a celor de tip Tiszakarád-Tiszavalk-Tiszadob,
care arată o tulburare a regiunii ca urmare a presiunii exercitate de huni și aliații lor. Pentru aceeași încadrare culturală și cronologică pledează și practicile funerare înregistrate în așezările de la Archiud și Stupini, cu
depuneri umane și de animale în gropi circulare, cunoscute și în regiunea Tisei76.
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Elemente de factură nordică în așezarea romană de la Stupini
(Rezumat)
Cultura materială înregistrează, în bazinul someșan, aspecte particulare după abandonarea provinciei de către autoritățile romane, evidențiate
prin numeroase categorii de artefacte și manifestări rituale. Ne oprim în acest context doar la o serie de antichități care vin să sublinieze relațiile zonei
cu spațiul central-nordic al Europei, depistate în principal în așezarea romană de la Stupini, situată în Câmpia Transilvaniei. O primă categorie de
obiecte care apare în așezarea de la Stupini o reprezintă pinteni, unul din bronz, cel de-al doilea din fier, legați de o prezență barbară în interiorul provinciei romane. Aceleași influențe sunt marcate și prin alți doi pinteni descoperiți la Ilișua – unul din bronz de tipul Ginalski E care provine din castru
și altul din fier descoperit în vicusul militar. Celelalte piese de sorginte nordică sunt pieptenul din fier și străpungătorul cu mâner lățit, cunoscute în
aria grupului Dobrodzen. Astfel de ustensile se încadrează cronologic în intervalul C3/D1 fiind întâlnite în aria Przeworsk, cu preponderență în etapa
sa finală, reprezentată de grupul Dobrodzen, subliniind prezența în această zonă a unui orizont „post-cerneahovean” care include descoperirile de la
Archiud, Budești, Fântânele, Ocnița și Stupini.

Éléments de facture nordique dans l’habitation romaine de Stupini
(Resumé)
Après l’abandon de la province par les autorités romaines, dans le basin de Someș la culture matérielle présente des aspects particuliers mis en
évidence par des artefacts et des manifestations des rites. Nous nous arrêtons sur une série d’antiquités qui soulignent les rapports de cette zone
avec le l’espace du nord de l’Europe centrale, trouvées principalement à Stupini, dans la Plaine de la Transylvanie. Une première catégorie présente
à Stupini sont les éperons, un en bronze, l’autre en fer, liés à une intrusion barbare à l’intérieur de la province romaine. Les mêmes influences ont été
constatées à travers deux autres éperons trouvés à Ilișua, un en bronze, type Ginalski E provenant du camp romain et l’autre en fer découvert dans
le vicus militaire. Les autres pièces d’origine nordique sur le peigne en fer et la perceuse à poignée large, connues dans l’aire du groupe Dobrodzen.
Ces outils s’inscrivent chronologiquement dans la période C3 și D1, rencontrées dans l’aire Przeworsk, surtout dans son étape finale, représentée
par le groupe Dobrodzen, qui met en évidence l’existence d’un horizon qui succède à la culture Tcherniakov qui comprend les découvertes faites à
Archiud, Budești, Fântânele, Ocnița et Stupini.
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Pl. I. Pinteni de bronz și fier de la Stupini (1, 3) și Ilișua (2).
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Pl. II. 1-2. Pinteni din fier de la Ilișua; 3-4. Pinteni din bronz, Orheiul Bistriței.
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Pl. III. 1. Stupini. 1 – Piepten din fier; 2-4 – fibule de bronz; 5 – fibulă cu piciorul întors
pe dedesubt din fier; 6 – pereche de fibule de tip eingliedrige de la Fântînele „Rât”.
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4
Pl. IV. Străpungătoare din fier cu cap lățit: 1 – Stupini, 2 – Archiud; 3-4 – cana cu gura trilobată și umbo de scut fațetat din mormântul de la Budești.
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Pl. V. Harta localitatilor discutate: Stupini, Archiud, Ocnița, Fantanele, Budești

80

https://biblioteca-digitala.ro

