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Cercetarea arheologică preventivă de la Rapoltu Mare – „Pescărie” confirmă existenŃa
unei locuiri aparŃinând secolelor VIII-IX, în acestă zonă din sud-vestul Transilvaniei.
ImportanŃa este dată şi de faptul că sunt primele materiale arheologice descoperite şi publicate
după mai bine de 20 de ani.

Introducere. Scopul prezentului material este acela de a pune la dispoziŃia specialiştilor
informaŃii privind un sit care completează harta unei zone cu bogat şi variat material arheologic.
Punctul „Pescărie” este situat pe marginea DJ 107A, la aproximativ 1 km vest de
comuna Rapoltu Mare. Acest punct mai poartă şi denumirea de „Nearoş”, fiind amplasat pe
terasa „Şeghi”, terasă ce se întinde pe o suprafaŃă relativ întinsă la nord de Mureş.
CondiŃiile descoperirii
Sondajele arheologice efectuate în cadrul proiectului de „Construire a unei locuinŃe de
deservire şi recreere a personalului”, s-au desfăşurat în primăvara anului 2004, beneficiarul
cercetării fiind S.C. Telecerna S.R.L. Deva. Proiectul a devenit ulterior complexul de recreere
„Steaua Mureşului”.
Cercetarea a fost realizată în condiŃii nefavorabile, cauzate de lipsa de comunicare cu
beneficiarul proiectului, ce au afectat parŃial rezultatele arheologice. Săpătura a fost executată în
mai mult etape şi de către arheologi diferiŃi. În primă fază au fost deschise două suprafeŃe (S1,
S2) corespunzând celor două bazine aferente complexului. Într-una dintre ele (S1) a fost
descoperită o platformă întinsă formată din piatră de mici dimensiuni, zonă ce s-a presupus a fi
o porŃiune dintr-un drum (roman). Ulterior secŃionarea a infirmat această ipoteză. În a doua
suprafaŃă (S2), deschisă în colŃul de sud-vest al zonei afectate de proiect, au apărut urmele a
două cuptoare (denumite C1 şi C2, din care C1 a fost cercetat).
Lipsa arheologilor pe perioada sărbătorilor Pascale a facilitat acoperirea de către
beneficiar a celor două suprafeŃe. La solicitarea arheologilor s-a dispus redescoperirea suprafeŃei
unde fuseseră depistate cuptoarele, intenŃionându-se cercetarea celui de-al doilea cuptor.
SituaŃia arheologică. După degajarea pământului s-a retrasat o suprafaŃă de forma
literei L, având dimensiunile de 3,10x3x1,80x1x1,25x2 m. La adâncimea de –1 m (de la nivelul
de călcare) au fost redescoperite cele două cuptoare, distanŃa dintre ele fiind 1,20 m. Din cuptorul C1
s-a păstrat o porŃiune rectangulară de 0,75x0,45x0,20 m, grosimea peretelui fiind de 3cm.
Cuptorul C2 are formă circulară, cu diametrul de 1,10 m, grosimea peretelui de 3 cm. În
spaŃiul de alimentare au fost descoperite patru şanŃuri paralele cu lungimea de 0,50 m şi
adâncimea de 0,05 m. Zona de la gura cuptorului prezintă pigment de arsură şi material ceramic.
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Materialul descoperit constă din fragmente ceramice medievale, o fusaiolă, precum şi
fragmente de cărămizi şi Ńigle romane, probabil material refolosit dintr-un sit arheologic roman
din imediata apropiere.
Dispunerea materialelor, precum şi aglomerarea de pietre (unele legate cu lut), nu
exclud posibilitatea funcŃionării unei locuinŃe în relaŃie cu C2.
Cercetarea a continuat până la stratul de steril. Nu au mai fost depistate alte materiale
arheologice în zona cercetată.
Descrierea materialului arheologic. Fragmentele medievale descoperite se împart
în două categorii ceramice corespunzătoare aceleiaşi perioade istorice: secolele VIII-IX.
1. Fragment din partea superioară a unui vas bitronconic, fără toarte, de culoare bruncărămizie, cu urme de ardere secundară. Degresarea pastei a fost realizată cu nisip fin, pietricele
mărunte şi mică. Decorul este compus din benzi paralele de linii drepte ce alternează regulat cu
benzi paralele de linii în val. Pl.3/A; Pl. 4/A.
2. Fragment de buză a unui vas bitronconic, fără toarte, de culoare brun închis, cu urme
de ardere secundară. Degresarea pastei a fost realizată cu nisip, pietricele mărunte şi mică.
Pl. 3/C; Pl. 4/B.
3. Fragment din partea superioară a unui vas de culoare cenuşie. Degresarea s-a realizat
cu nisip şi mică. Decorul constă în benzi paralele de linii drepte, ce alternează cu benzi paralele
de linii în val ce pornesc de sub buza vasului. Pl. 3/B; Pl. 4/F.
4. Fragmente ceramice de mici dimensiuni, de culoare brun-cărămizie cu urme de
ardere secundară. Degresarea s-a realizat cu nisip fin, pietricele mărunte şi mică. Decorul este
format din linii paralele drepte (Pl. 3/ ; Pl. 4/C) şi benzi de linii paralele, drepte şi orizontale.
5. Fragment din partea superioară a unui vas fără toartă, de culoare brun-cărămizie.
Pasta a fost degresată cu nisip amestecat cu pietricele şi mică. Decorul este reprezentat de două
linii paralele, în val. Pl. 4/H
6. Fragment ceramic de mici dimensiuni, de culoare brun-cărămizie. Degresarea s-a
făcut cu nisip, pietricele mărunte şi mică. Decorul constă din benzi de linii paralele, în val.
Pl. 4/E.
7. Fragment ceramic de dimensiuni mici, de culoare cărămizie. Pasta a fost degresată cu
nisip fin şi mică. Decorul a fost realizat printr-o bandă de două linii paralele, în val. Pl. 4/G.
8. Fund de vas fragmentar aparŃinând unei oale fără toarte, de culoare cărămiziu
deschis. Degresarea s-a făcut cu nisip amestecat cu puŃine pietricele şi paiete de mică. Pl. 2/E;
Pl. 4/K.
9. Fund de vas fragmentar al unei oale fără toarte. Culoarea este cărămizie. Degresarea
este făcută cu nisip amestecat cu pietricele şi mică. Pl. 2/D; Pl. 4/L.
10. Fusaiolă bitronconică de dimensiuni relativ mici, confecŃionată dintr-o pastă fină, de
culoare cărămiziu deschis. Pl. 3/E.
Lotul de ceramică descoperit la Rapoltu Mare - punct „Pescărie” indică prezenŃa a cel
puŃin şase vase. Vasele au fost realizate la roata înceată. Pasta folosită este de culoare cărămizie
cu mici variaŃii de nuanŃă, iar ca degresant s-a folosit nisipul amestecat cu pietricele şi mică.
Ornamentarea s-a executat în pasta moale şi constă în: benzi paralele de linii în val, ce
alternează regulat cu benzi paralele de linii drepte orizontale; benzi de linii paralele în val; linii
paralele drepte şi orizontale.
Încadrarea cronologică a ceramicii de la Rapoltu Mare – „Pescărie”, se poate face doar
prin analogii (forma vaselor, decorul) cu descoperiri mai apropiate sau după cum este cazul la
noi, mai îndepărtate din punct de vedere geografic.
Demersul nostru de a încadra cronologic şi tipologic materialul descoperit s-a lovit de
un mare inconvenient, respectiv lipsa unor descoperiri cu adevărat relevante pentru zona de care
ne ocupăm. Această perioadă istorică a fost ignorată constant de cercetători, fapt ce a dus la o
penurie a informaŃiilor referitoare la evul mediu timpuriu pe Valea Mureşului.
Cea mai mare parte a materialului arheologic, publicat, descoperit în judeŃul Hunedoara
provine în special din descoperiri întâmplătoare sau sondaje de mică amploare.

www.mcdr.ro / www.cimec.ro

Daniel łuŃuianu, Ioana Barbu, IonuŃ Codrea

177

În urma cercetării unei necropole romane şi a unei curŃi cneziale pe terasa de la
Streisângeorgiu, a fost descoperită o vatră ce aparŃinea unei locuinŃe de suprafaŃă. Pe vatră s-a
găsit o oală borcan modelată la roată înceată, cu gâtul scurt şi corpul decorat cu fascicule de linii
vălurite trasate cu pieptenul1. Vasul este datat în secolul al VIII-lea şi presupune existenŃa aici a
unei aşezări care nu a fost cercetată din cauza prezenŃei blocurilor de locuinŃe ale oraşului nou al
Călanului2.
Ceramică asemănătoare, aparŃinând secolelor VIII-IX, a fost descoperită întâmplător în
Peştera „Coasta Vacii” de lângă Federi, pe Valea Nandrului sau pe ruinele cetăŃii dacice de la
Piatra Roşie3.
În urma cercetării arheologice de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa au fost descoperite
două vase întregi, lipsindu-le doar toartele, ce se datează tot în secolele VIII-IX4. Descoperirea
unor astfel de vase duce la ipoteza existenŃei unei aşezări medieval timpurii, dar care nu a putut
fi localizată în teren.
Acestea sunt singurele descoperiri din judeŃul Hunedoara aparŃinând secolelor VIII-IX.
În consecinŃă, pentru a oferi o încadrare tipologică şi mai ales cronologică a materialului
arheologic descoperit la Rapoltu Mare – „Pescărie”, am fost nevoiŃi să căutăm asemănări în alte
regiuni ale Transilvaniei.
Una dintre zonele cu cele mai ample cercetări este nord-vestul Transilvaniei, aceasta
oferindu-ne cele mai bune analogii pentru secolele la care ne referim.
Din datele culese în teren, posibila locuinŃă de la Rapolt, s-ar încadra în tipul 3, după
tipologia propusă de Gheorghe Baltag5.
După tipologia propusă de Călin Cosma, cele două cuptoare pot fi încadrate în tipul IV,
cuptor săpat într-un bloc de lut cruŃat, sau tipul V, cuptor săpat într-unul din pereŃii locuinŃei6.
Acest tip de cuptoare este rar întâlnit în Transilvania, ele fiind descoperite doar în aşezările
încadrate cronologic în secolele VIII-IX.
Ceramica descoperită la Rapoltu Mare – „Pescărie”, îşi găseşte bune analogii în
aşezările de la Nuşfalău – „łigoiul lui Benedek”7; Bobota – „Pe Vale / Iertaş”8; Zalău – „B-dul
Mihai Viteazul, nr. 104-106”9; Şimleu Silvaniei - punctele „Nagy Pista”10; „Miliceri Tag”11;
„str. Simion BărnuŃiu” 12; Cehei „Nove”13.
InformaŃiile referitoare la aşezările aparŃinând evului mediu timpuriu localizate pe Valea
Mureşului vor fi considerabil îmbogăŃite odată cu publicarea materialelor descoperite cu ocazia
cercetărilor preventive determinate de „Construirea variantei de ocolire Deva – Orăştie, la
standard de autostradă”: Simeria Veche – „Ferma IAS”, km 16+260 – 16+500 şi Uroi –
„Sigheti”, km 20+280 – 20+512.
Concluzii
Cercetarea întregii locuinŃe a rămas, din nefericire, incompletă. Totodată, construirea
complexului pentru agrement face imposibilă o abordare arheologică viitoare. Cu toate aceste
1
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inconveniente, apariŃia acestor materiale, duc la o reconsiderare a hărŃii arheologice a Văii
Mureşului, hartă pe care până în prezent lipsesc descoperirile aparŃinând evului mediu timpuriu.
Coroborarea informaŃiilor deŃinute, atât cele arheologice, cât şi cele istorice, întăresc ideea unei
locuiri permanente în această zonă.
ImportanŃa cercetării preventive de la Rapoltu Mare – „Pescărie” este dată şi de faptul
că sunt primele materiale arheologice aparŃinând acestei perioade, ce vor vedea lumina tiparului
după mai bine de două decenii.
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Early Medieval Kilns Discovered at Rapoltu Mare – “Pescărie”
Abstract
The main goal of the present research is advancing to the researchers new information
on the archaeological site of Rapoltu Mare – “Pescărie”, Hunedoara County. This site fills in the
archaeological map of the area by a rich and diverse material.
The salvage archaeological excavations from Rapoltu Mare – “Pescărie” confirm the
existence of a VIIIth-IXth century habitation in this area of South-Western Transylvania. It must
be highlighted that the herein presented archaeological materials are the very first discovered
and published in the last 20 years.
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Planşa 1. A: Localizarea punctului - „Pescărie“; B: Plan de situaŃie arheologică.
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Planşa 2. A, B, C: Imagini din timpul săpăturii; D, E: Material ceramic - sec. VIII-IX.
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Planşa 3. A-D, F: Material ceramic aparŃinând sec. VIII-IX; E: Fusaiolă.
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Planşa 4. Fragmente ceramice aparŃinând sec. VIII-IX.
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