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ARTEFACTE CERAMICE DIN NEOLITICUL MULOCIU ÎN TRANSILVANIA:
CULTURA CCTLNI DIN STAŢIUNEA ZAU (JUD. MUREŞ)
din neoliticul mijlociu din Transilvania de cen
tru şi nord. Analiza complexă a ceramicii des
coperite aici oferă o bază pentru cunoaşterea
stadiului tehnologic atins de civilizaţiile respec
tive, ca şi pentru marcarea evoluţiei calitative şi
cantitative a ceramicii.

CONSIDERAŢII ARHEOLOGICE
1.1. Localizarea.
Localitatea Zau se află la 30 km NV de
Targu Mureş, în zona centrală a Câmpiei
Transilvaniei (Fig. 1). Staţiunea neolitică este
situată la marginea unei pante, pe terasa
mijlocie a pârâului Tau, extinzându-se de-a lun
gul terasei pe cea 500 m. Locuirea s-a răspândit
ulterior pe pantele dealului, în diferite peri
oade din evoluţia acestei civilizaţii. Grosimea
stratului de cultură presupune fortificarea
staţiunii centrale cel puţin cu o palisadă.

1.3. Centrul de olărit
Staţiunea se caracterizează prin bogăţia
artefactelor ceramice pictate (Pl. 1, Fig. 1 ),
reprezentând cea 20-30% din totalul ceramicii,
ceea ce presupune existenţa unui centru de
olărit. În plus, în vecinătatea unor locuinţe s-au
descoperit gropi cu o argilă foarte fină, din
care, probabil erau confecţionate unele vase
sau cu care se picta. Experienţele arheologilor,
realizate cu mijloace rudimentare, au confir
mat că această argilă poate fi utilizată la picta
rea vaselor sau la confecţionarea unor vase cu
pastă fină.

1.2. Date despre staţiune.
Staţiunea a fost descoperită de Valeriu
Lazăr în anul 1977 şi a fost sondată de către
Valeriu Lazăr şi Mihai Grozav'. Săpăturile au
fost reluate sub conducerea lui Gh. Lazarovici,
Z. Maxim şi V. Lazăr în 19952• Săpături de mai
mare amploare încep în anul 1996, deschizân
du-se cu această ocazie o suprafaţă de 10 x 8 m,
depunerile coborând până la 3,40 m iar com
plexele la 5,2 m. Staţiunea are mai multe zone
de locuire marcate A (La Grădiniţă) şi B (La
Bufet)3, cu o stratigrafie verticală şi orizontală
care se completează reciproc (Sl/1980 de 10 x
1,5 m; Sl/1982 de 10 x 1,5 m; S1-3/1995; Lazăr
1 977; 1 980; 1981; 1995, p. 283-285).
Stratul de cultură (de la adâncimea de 3,40 m)
prezintă depuneri din epoca neolitică mijlocie şi
aparţine complexului cultural Cluj-Cheile
Turzii-Lumea Nouă-Iclo<i (CCfLNI). După o
etapă de trecere la neoliticul târziu (cultura
Petreşti, grup Foeni; de la -2,30 Ia -2,95 m, vezi
FL. DRAŞOVEAN, 19964), urmează materiale din
epoca eneolitică timpurie (cultura Petreşti,
fazele A şi început de AB; de Ia -2,05 Ia -1,60 m),
din perioada de tranziţie spre epoca bronzului
şi din bronzul timpuriu. Succesiunea se încheie
cu materiale din epoca fierului (Hallstatt B) şi
perioada feudală (tabelul 1). Formarea com
plexului cultural CCTLNI începe la finele
neoliticului timpuriu ( = Gura Baciului IV) şi se
încheie în neoliticul târziu, odată cu grupul
Iclod. Cercetările de la Zau, campania anului

1.4. Date despre săpătură.
Artefactele ceramice din săpătura de la Zau
reprezintă unul dintre cele mai mari loturi de
artefacte ceramice din Transilvania prelucrate
în întregime şi înregistrate pe calculator.
Situaţia prezentată în continuare reflectă dina
mismul de locuire în cei 3,50 m de stratigrafie
şi aproape 4,2 m de depuneri.
Din cele 13.864 de obiecte descoperite aici,
50,4% aparţin complexului CCTLNI. În tabelul
2 sunt redate tehnicile de netezire a suprafeţei
vasului în diferite culturi sau faze. Tabelul 3
prezintă sintetic materialele în raport cu
adâncimile Ia care au apărut. Naşterea culturii
Petreşti a avut loc treptat, prin asimilarea şi
transformarea unor elemente neolitice şi
neolitice târzii, ceea ce face dificilă separarea
strictă a culturilor respective. Procentele mai
ridicate de Ia adâncimea de -2 m reflectă
încheierea procesului de naştere a culturii
Petreşti - faza A, la Zau.
În tabelul 4 sunt ordonate, în funcţie de
culoare, 3601 artefacte ceramice din cele peste
7000 aparţinînd complexului CCTLNI, nesepa
rate în grupe ( ex. grupul lclod, el eme n te

1996, au oferit cele mai deosebite rezultate
stratigrafia, evoluţia şi cronologia rela
tivă a acestei dvilizaţii
cea mai importantă

turdiişene, e l e mente

Foeni ş.a.). Î n tabel au fost

ncreprezentale mai

sus

adăugate

pentnt

-

şi

materiale
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apartenenţă culturală era discutabilă sau greu
de atribuit cu sigurantă, datorită caracteristi
cilor comune mai multor grupe (de exemplu:
CCfLNI târziu, lclod 1, Turdaş, Foeni).
Din artefactele ceramice prezentate în tabe
lul 4, 1361 fragmente (37,8%) sunt de culoare
brună şi brun deschis, oglindind clar culorile de
bază ale acestor două civilizaţii (CCfLNI şi
Petreşti). Această categorie de ceramică este
urmată de cea cărămizie (15,9%) şi brun
închisă (12,5% ). Ceramicile de culoare neagră
şi neagră-cenuşie reprezintă împreună 8,6%,
fiind dificil de separat între ele în timpul săpă
turilor din cauza depunerilor de carbonaţi.
Este necesară precizarea că în această staţi
une se înregistrează o evoluţie locală, sub influ
enţe sudice, determinate de procese de migra
ţie, marcate cu termenul de şocul " Vinca C, ce
"
conţine materiale Cl caracteristice şi grupului
Turdaş5 precum şi o a doua migraţie, marcată
de influenţe sau elemente Foeni.
În tabelul 5 sunt prezentate principalele
materiale CCfLNI şi Pctreşti din perioada de
formare a fazei timpurii, grupate în trei cate
gorii de amestec, la ceramica uzuală. Codurile
reprezintă: 2 nisip fin, 6 - nisip şi cioburi, Q
pietriş. Cele mai importante categorii de cera
mică sunt redate cu caractere boldite
(îngroşate ).
Cataloagele utilizate pentru ceramica de la
Zau sunt prezentate în tabelul 6.
-

presupusă, codul din baza de date. Sublinierea
(ex. A) reprezintă codul respectiv. Numărul din
faţă redă numărul de ordine al probelor de
analize pe ceramică.
Amestecul pastei.
La aceste mostre (probele 62 şi 69) ordinea
codurilor e identică cu cea utilizată la mostrele
de culoare menţionate mai sus.
STUDII MINERALOGICE ASUPRA
CERAMICII
2.1. Caractere morfo-fiziografice ale
eera micii.
Analizele mineralogice, realizate în prima
fază prin microscopic polarizantă de trans
misie, pe secţiuni subţiri" şi difractometrie de
raze X12 (GHERGARI 1998; GHERGARI 1999), au
fost completate cu analize suplimentare de
difractometrie cu raze X precum şi cu studii de
microscopic electronică cu baleiaj13, ceea ce a
permis stabilirea caracterelor morfo-fizio
grafice şi de compoziţie fazală ale ceramicii
(tabelul 8). Caracterul specific al acestei
ceramici este conferit de lipsa resturilor vege
tale, cu excepţia probelor 60 şi 62, în care s-au
identificat resturi vegetale şi polen (tabelul 8;
Pl. II, Fig. 2).
Matricea (pasta) ceramicii este microcrista
lin-amorfă, sinterizată14, cu urme de vitrifiere15•
În pastă sunt înglobate cristaloclaste16, lito
claste17, ceramoclaste18 şi bioclaste1". Categoria
granulometrică majoritară (48-73%) este cea
lutitică (diametru! particulelor < 0,004 mm),
categoriile silt (particule cu diametru! cuprins
între 0,004 şi 0,063 mm) şi arenit (diametru!
particulelor cuprins între 0,063 şi 2 mm) având
participare subordonată (Fig. 2; tabelul 8).
Categoria granulometrică rudit (diametru! > 2
mm) lipseşte.
Spectrul granulometric şi tipul predominant
al cristaloclastelor şi litoclastelor din categoria
arenitică (siliciclaste20 şi subordonat ceramo
claste) dovedesc că pentru toate probele s-a
utilizat un amestec de argilă şi degresant (nisip
± ceramoclaste ).
Microtextura ceramicii este în general slab
poroasă (pori primari), neomogenă, cu zone
orientate şi neorientate. Rezistenţa mecanică

-

1.5. Mostrele.
Pentru studiul mineralogic-geoarheologic au
fost analizate 13 probe de ceramică ( 1 1 probe
de culoare şi 2 probe pentru amestec) aparţi
nând complexului CCTLNI, respectiv grupului
Zau-Ciuj6 (neolitic dezvoltat). Probele au fost
descrise standard (tabelul 7), după modelul din
baza de date a neoliticului mijlociu, folosind
coduri create pe materialele de la Cheile
Turzii', de la Cluj-Memorandişti sau Piaţa
Unirii" şi de Ia Muzeul din Cluj (sub numele
ICLN.db, Memorand.db sau C. Turzii.db)".
Arheologic10, artefactele ceramice prelevate
din staţiunea Zau se încadrează în categorii
diferite, de la fină şi semifină Ia grosieră, cu
suprafaţa în general bine netezită, mai rar lus
truită (tabel 7). Macrusl:opic, a rd erea este bu
nă sau slabă, reducătoarc sau oxidantă.
Mostrele de culoare.
61

este

Probele 35, 36, 37, 3B, 39, 40, 41, 42, 43, 60 şi
au fost descrise pc baza unui cod, în ordinea:

categoria,

culoarea exterioară

şi

relativ

bună.

Dispunerea mineralelor

lamelare (mice �i minerale argiloase) în interi
orul ciobului ceramie se face

a) paralel cu peretele ceram ic

în două moduri:

(1'1. Il, Fig. 3; Pl.
lll, Fig. 5; Pl. IV, Fig. 6), ceea ce presupune
modelarea ameslccului argilos prin presare-

interioară,

amestecul pastei, tratarea suprafeţei, arden:a

H
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apatit, titanit, amfiboli, minerale opace
(hematit), rutil, piroxeni şi spinel (tabelul 9 ) .
Bioclaste au fost observate numai în proba
37. Probele 35, 39, 40, 62 şi 69 conţin şi
ceramoclaste introduse ca degresant în pasta
ceramică.
Angoba brunie întâlnită la proba 40 este re
prezentată de un strat fin (0,03-0,12 mm) con
stituit în principal din hematit microcristalin.
Imaginile obţinute la microscopul electronic
(Pl. V, Fig. 8 şi 9; Pl. VI, Fig. 10 şi 11) relevă
prezenţa cristaloclastelor de cuarţ şi feldspat,
ca şi a lamelelor de mice, prinse într-o masă
microlamelară slab sinterizată. Sunt de aseme
nea vizibili micropori primari şi procese de to
pire - vitrifiere parţială.
Datele mineralogice indică utilizarea ca
materie primă a unor argile polimictice23 siltice
± calcit, parţial solificate şi care corespund
unui nivel de limită între sol şi roca parentală.
Acestea provin cu siguranţă din mai multe
ocurenţe (cel puţin două, judecând după asoci
aţia de minerale argiloase ), punctele de exploa
tare situându-se, geologic, la suprafaţa rocilor
sedimentare miocene24 (Fig. 1) din apropierea
staţiunii arheologice. În concluzie, ca materii
prime pentru ceramică se disting cel puţin 3
tipuri de argile polimictice: predominant
caolinitice ± calcit, predominant illitice ± cal
cit şi calcaroase. Pentru toate probele s-au uti
lizat degresanţi de tipul siliciclastelor, calci
clastelor25 şi ceramoclastelor.

lovire-netezi re, şi b) fără orientare preferen
ţială (Pl. II, Fig. 2, Pl. III, Fig. 4) uneori cu
schimbări evidente, pe spaţii mici, ale aşezării
lamelelor micacee (orientare cvasi-circulară)
(Pl. IV, Fig. 7), ceea ce denotă modelarea unor
suluri de ceramică pe o formă.
2.2. Compoziţia mineralogică a ceramicii.
Ceramica de la Zau prezintă o compoziţie
mineralogică complexă. Matricea lutitică, con
stituită predominant din minerale argiloase, a
fost calcinată la temperaturi mai mari de 600° C,
ceea ce a determinat pentru majoritatea pro
belor (37, 39, 42, 43, 69) blasteza21 Iamelelor de
minerale argiloase cu înglobare de fier. Acest
proces a condus la creşterea birefringenţei
matricei, fapt caracteristic îndeosebi argilelor
predominant illitice. Ceramica reprezentată de
probele 38, 40, 62 s-a obţinut dintr-o argilă
polimictică predominant caolinitică. Pentru pro
bele 35, 36, 41, 60 şi 61 nu se poate aprecia pon
derea diferitelor tipuri de minerale argiloase.
Din asociaţia de minerale argiloase rezultă că
materia primă (argila) utilizată la obţinerea
cerarnicii a provenit din cel puţin două ocurenţe
diferite. Putem considera că, mineralele
argiloase constituente ale materiei prime for
mau iniţial următoarea asociaţie: illit, montmo
rillonit, caolinit şi posibil interstratificări de
tipul illit/montmorillonit, în proporţii variabile.
Microscopic, la limita dintre unele lamele de
minerale argiloase se observă pelicule fine de
sticlă devitrificată. În funcţie de gradul arderii,
lamelele de minerale argiloase prezintă cristali
nităţi diferite (grad diferit de blasteză), permi
ţând o primă apreciere· legată de gradul de
ardere: bun, mediu şi slab.
Litoclastele, cristaloclastele, bioclastele şi
ceramoclastele din matrice au dimensiuni
cuprinse între 0,01 şi 3,5 mm diametru.
Litoclastele sunt reprezentate prin roci
metamorfice (gnaise, micaşisturi, marmură,
şisturi cuarţoase cu biotit), magmatice (masa
fundamentală cuarţo-feldspatică microcrista
lină, uneori silicifiată) şi sedimcntare (calcare
micritice, uneori grezoase, argile fin stratifi
cate, gresii cu ciment feruginos sau calcaros,
silicolite şi agregate feruginoase22).
Cristaloclastele sunt reprezentate de frag
mente de cuarţ, feldspaţi (plagioclaz, ortoclaz,
microclin), lamele de mice (biotit şi muscovit)
iar dintre mincralcle dctritkc cu dl:nsitate

TEMPERATURA DE ARDERE

Aprecierea temperaturii de ardere a cerami
cii de la Zau s-a făcut atât pe baza observaţiilor
la microscopul polarizant cât şi pe baza ana
lizelor roentgen-difractometrice.
Aspectul în secţiuni subţiri (microscop pola
rizant) a cristalelor de carbonaţi (parţial
descompuse, în general numai marginal),
denotă că temperatura de ardere nu a depăşit
900° C, cea mai ridicată temperatură de ardere
(în jur de 900° C) înregistrându-se la probele
38, 40, 61 şi 69.
Difractogramele (spectrele de difracţie a
razelor X) executate pe probe de ceramică de
la Zau (Fig. 3 ) au permis identificarea speciilor
minerale prezente în ceramică precum şi trans
formările structurale suferite de mineralele
argiloasc în urma arderii.
Mineralcle majoritare

mare (minerale grele) şi rezistente la activi

reprezentate

factorilor cxogcni apar în cantităţi subor
donate grana�i. cpidot, znisit, turmalină, zhcun,

tat�a

de

ale argilelor sunt

silicati din gmpa mincralelor

argiloase: caulinit, illit, rnontmorillonit şi inter-
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stratificări de tip illit/montmorillonit, la care se
adaugă muscovit, biotit, minerale din grupa
doritului etc.
Temperatura de ardere a ceramicilor se
poate aprecia pe baza comportării la încălzire a
structurii reticulare a mineralelor argiloase,
comportare evidenţiată de spectrele de
difracţie a razelor X (GHERGARI ŞI IONESCU,
2000). Din studiul difractogramelor (Fig. 3) se
constată următoarele:
- lipsa liniei de difracţie de aproximativ 7Â,
corespunzătoare caolinitului (d( OOI)) şi eventual
doritului (d(ooz)), denotă că temperatura de
ardere a depăşit 600° C pentru toate probele
analizate;
- prezenţa liniei de 14-15 Â, aparţinătoare
structurii doritului (probele 36, 42), care se
intensifică în intervalul 600-750°C şi dispare
total la cea 800° C, arată că probele respective
nu au depăşit temperatura de 750° C;
- linia de difracţie d(ozo) 4,5Â, corespunză
toare mineralelor argiloase în general, dispare
în intervalul 850-1000° C în funcţie de caracte
ristica structurală a mineralului argilos respec
tiv. Această linie este prezentă la probele 35, 36,
37, 42, 43 şi 62, indicând o temperatură de
ardere sub 900° C. Lipsa acestei linii la probele
38, 40, 61 şi prezenţa liniei de calcit (d 3,03Â;
proba 61) arată că temperatura nu a depăşit 9209400 C, valoare la care calcitul se descompune;
- liniile de difracţie d(ooi) 10Â şi d(OOZ) 5Â
(probele 37, 61, 36, 35, 42, 43) indică prezenţa illi
tului şi a micelor (muscovit, biotit). Liniile (001)
şi (002) ale illitului dispar la temperaturi de peste
900° C, iar ale micelor la peste 1()()()" C. Argila
care a constituit materia primă pentru probele
menţionate a fost probabil predominant illitică;
- lipsa liniilor corespunzătoare illitului la
probele 38, 40, 61 şi 62 pledează pentru o argilă
predominant caolinitică în ceramic.a respectivă.
De remarcat că nu se observă corelare între
culoarea ceramicii şi temperatura determinată
pe baze mineralogice şi prin difracţie a razelor
X: ceramica cu cea mai scăzută temperatură de
ardere poate avea culoare cărămizie, brun
închisă, gălbuie sau neagră, dar şi ceramica
arsă la temperaturile cele mai ridicate prezintă

aceleaşi nuanţe de culoare: caramizm, brun
vişiniu, cafeniu albicios sau cenuşiu albicios.
Aceste constatări ridică problema stabilirii
arbitrare a gradului de ardere numai pe baza
observaţiilor macroscopice, de culoare, cum
este uzual în domeniul arheologic. Analiza
comparativă dintre gradul de ardere, dedus
exclusiv pe baza culorii ceramicii, şi temperatu
ra de ardere stabilită pe baze mineralogice
(tabelul 10) subliniază că, de cele mai multe ori
aprecierile arheologice nu sunt confirmate de
studiile mineralogice.
CONCLUZII

Luarea în considerare a datelor arheologice
şi a celor mineralogice pledează pentru urmă
toarele faze ale tehnologiei de obţinere a
ceramicii neolitice de la Zau:
a) Omogenizare prin frământarea unui
amestec de argilă siltică ± degresant + apă;
b) Fasonare prin cel puţin două metode:
1 - modelare pe forme-suport a unor pături
obţinute prin presare şi/sau lovire din bulgări
de amestec argilos;
2 - presare neuniformă, cu mâna, a unor
suluri de argilă obţinute prin rotirea argilei în
mâini;
c) Netezirea suprafeţei vasului fie cu ajutorul
unui obiect, fie cu ajutorul unui amestec relativ
fluid de apă şi argilă de calitate mai bună;
d) Uscare;
e) Ornamentare prin vopsire, încrustare;
f) Ardere la temperaturi de maximum 8009000 C (pentru probele 38, 40, 61, 69) şi mini
mum 600-700° C (pentru probele 35, 41, 60, 62).
Ca materii prime au fost utilizate argile poli
mictice siltice predominant illitice sau predo
minant caolinitice, cu sau fără calcit, parţial
solificate şi care corespund unui nivel de limită
între sol şi roca parentală. Acestea provin cu
siguranţă din mai multe ocurenţe, punctele de
exploatare situându-se geologic la suprafaţa
rocilor sedimentare din zonă.
S-au utilizat degresanţi de tipul siliciclas
telor, calciclastelor şi ceramoclastelor.

=

=

=

=
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Note
1 . V. LAzAR, Raport de săpătură 1977; Idem, Repertoriul
arheologic al Judeţului Mureş, Targu Mureş, 1995.
2. ZOIA MAxiM, Neo-eneoliticul din Transilvania, în MBN,
XIX, p. 194.
3. Ibidem, nr. 1 145; LAzAR, 1995 s.v. Zau; GH. LAzARoVICI,
V. LAzAR, Z. MAXIM, Raport de săpătură.
4. FL. DRAŞOVEAN, Cultura Vinca târzie (faza C) în Banat,
Timişoara, 1996.
5. În accepţiunea noastră (Gh. Lazarovici), Turdaş 1 mai

13. Microscop electronic cu balciaj tip BF 450

TESLA
Bmo; suprafata preparatului a fost metalizată cu aur
sau cupru (Fizician T. Fărcaş- Facultatea de Biologie şi
Geologic, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca).
14. Sinterizare
proces incipient de topire a unor materi
ale, în care formarea de pelicule de sticlă la limita din
tre componenţii cristalini se asociază cu fenomene de
compactizare. În cadrul proceselor de sinterizare, canti
tatea de sticlă formată nu depăşeşte 20%.
15. Vitrifiere = proces avansat de topire a unor materiale,
caracterizat prin formarea de sticlă în procent de peste
-

=

apare la 1. Paul, marcând materiale Vin�a B.

6. Grupul se deosebeşte de Cheile Turzii prin inciziile

turdăşene, având unele analogii mai apropiate la Cluj.

20%.
16. Fragmente de monocristale.
17. Fragmente de roci (asociaţii de minerale diferite sau de

7. Z. MAXIM, Raport de săpătură, Cluj- "Memorand4ti ".
8. GH. LAzAROVICI, Raport de săpătură, Cluj- Piaţa Unirii".
"
9. ZOIA MAXIM, Neo-eneoliticul din Transilvania, în MBN,
XIX, p. 10 şi urm. p. 72.
10. Descriere arheologică uzuală, declarativă, în ceea ce

minerale de acelaşi tip).
Fragmente de ceramică.
Resturi fosile provenite din roci.
Litoclaste şi cristaloclaste cuarţoase.
Blasteza un proces de recristalizare a unor minerale
în condiţii de temperatură şi/sau presiune ridicată.
22. Caracteristice solurilor.
23. Argila polimictică este constituită din mai multe specii
de minerale argiloase.
24. Gcologia regiunii - cf. Hărţii geologice a Rof1UÎniei,
Foaia Tg. Mures (1 968).
25. Calciclastele reprezintă litoclaste de roci carbonatice
(calcare, dolomite) sau/şi cristaloclaste de carbonaţi,
sau/şi bioclaste.

18.
19.
20.
21.

priveşte amestecul şi arderea.

1 1 . Secţiunile subţiri reprezintă preparate mineralogice

realizate prin şlefuirea unei probe compacte până la
obţinerea unei lamcle de cea. 0,01 -0,02 mm grosime,
care se fixează între o lamă şi o lamelă de sticlă cu aju
torul balsamului de Canada. Au fost studiate cu micro
scop tip Jenapol U (Facultatea de Biologic şi Geologie,
Universitatea "Babeş-Bolyai " Cluj-Napoca).
12. Difractometru de raze X de tip DRON 3 cu anticatod
de Cu, radiaţia Ka cu 1=1,5405 1 A (Facultatea de
Biologie şi Geologie, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj
Napoca).

=
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Abstract
Mid-neolithic ceramic artifacts from Transylvania, Romania:
Zau archaeological site (Mureş county)
The Zau archaeological site from Zau de Câmpie (Mureş county, Romania) was discovered by V. Lazăr in 1977. The eul
ture layer has 3.40 m depth and contains mainly Mid-Neolithic products, and also materials of the Bronze, Iron and Feudal
times. The cultural complex, called CCILNI (Cluj-Cheile Turzii-Lumea Nouă-Iclod), evolved between the Early Neolithic
and the Late Neolithic. About 20-30% of ali ceramics is painted, proving the presence of a pottery workshop. The mid
Neolithic ceramic artifacts belong to various categories: fine, semifine and coarse ones, mainly with smoothed, seldom with
polished surfaces. The firing is good or poor, of reducing or oxidizing character.
Mineralogical analyses were performed on 13 ceramic samples, by X-ray diffractometry, transmitted polarized light
microscopy and scanning electron microscopy (SEM).
Mainly a paste (matrix) with sintered, microcrystalline-amorphous, low-porous character, associated with light vitrifica
tion processes constitutes the ceramics. In the paste, crystalloclasts, lithoclasts, bioclasts and ceramoclasts are present.
The granulometry shows the mainly luttitic character ( < 0.004 mm diameter) of the ceramics. The mineralogical compo
sition of the arenitic (0.063-2 mm) phase (quartz and feldspar crystalloclasts, biotite and muscovite lamellae, metamorphic,
magmatic and sedimentary lithoclasts, and ceramoclasts) supports the using of the temper for ali the ceramics. The row mate
rials for the ceramics found in the Zau site are partly soi led clays, with siltic, polymictic, mainly illitic or kaolinitic ( ± calcite)
character.
The estimated firing temperatures range the 600-900" C interval.
Translated by Mihaela Vulpe

Gheorghe Lazarovici
Lucreţia Ghergari
Corina Ionescu
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Fig. 1. Schiţa geologică a zonei Zau de Câmpie (judeţul Mureş) după Harta geologică a României (1968),
Foaia Tg. Mureş, scara 1:200.000. 1: Fonnaţiuni cuatemare (Holocen superior) (pietrişuri, nisipuri, argile);
2: Fonnaţiuni pliocene (pietrişuri, nisipuri); 3: Fonnaţiuni miocene (pietrişuri, nisipuri, argile); 4: limită geologică; 5:
nivele de tufuri vulcanice; 6: Localizarea staţiunilor arheologice analizate (A: Zau-Grădiniţă; B: Zau-La Bufet);
7: Perimetrul comunei Zau de Câmpie. Formaţiunile sedimentare miocene (nr. 3 în legendă) reprezintă probabil
sursele de materii prime pentru ceramica neolitică.

Fig. 2. Granulometria ceramicii neolitice de la Zau (cultura CCTLNI):
proiecţia probelor în triunghiul L (lutit)- S (silt)- A (arenit) .
......

�:!

:CD

Fig.

Spectre de difracţie a razelor X (difractogmmc.) pentru prnhelc 35 (spectrul u), 62 (spectrul b),
37 (�peetrul c), 36 (spectrul el), Jl! (spc<;Lrul e), 61 (spectrul t), 40 (spectrul g), 42 (spcclrul h)
şi 43 (spectrul i) ite la Zau. Q- c.uar1; C- calcit; F- t'eldspal.

3.
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PLANŞA 1.
Fig. 1. Ct!ramică pietati\, complexul Cluj-Cheile Turzii-Lumea Nouă- lclod,
fazele Ha- llb. Zau de Câmpie- Grtidiniţă.
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Fig. 3

PLANŞA Il. IMAGINI ÎN LUMINĂ POLARIZATĂ PRIN TRANSMISIE

Fig. 2. Ceramică grosieră cu litoclastc (Q- cuarţit; Fp- masă fundamentală cuarţo-fcldspatică) şi calciclast dolomitic parţial
afectat termic

(D) într-o matrice argilo-siltică caolinoasă (M), slab transformată termic.

Pori secundari (P) rezultati în

u rma dezagregării (arderii) resturilor vegetale. Temperatura de ardere: 600-700°C. Proba 60. N +.

Fig. 3. Ceramică grosieră cu litoclaste (Qt) şi cristaloclaste (Q) cuarţitice prinse într-o matrice predominant illitică (M), cu
lamele orientate paralel cu peretele ceramic. Temperatura ele ardere: 650-750°C. Proba 42. N +.

Fig. 4

Fig. 5

PLANŞA lll. IMAGINI ÎN LCMINĂ POLARIZATĂ PRJN TRANSMISIE

Fig. 4. Ceramică grosieră, cu Jitoclastc (Q- cuartit, G- gneis) într-o matrice predominant caolinitică, cu procese de sin
terizare (S). Temperatura ele ardere: 600-700°C. Proba 60. N +.
Fig. 5. Ceramică semifină, cu ceramoclaste (C) şi cristaloclaste de cuart (Q) şi felclspat (Fp) in mat rice predominant illitică
(M), cu lamele orientate paralel cu peretele ccramic. Temperatura ele ardere: 800-900°C. Proba 69. N +.
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Fig. 7

POLARIZATĂ PRIN TRANSMISIE
(0) """rţiticc in mall icc illito-caulinito-montmorillunitică �in
to::•in•l<t (M), shoh orientata. 'lempn�tur� de ardere: 650-7:>0"<:. Proba 3ti. N+.
7. Ccr;umcii fin�. cu cc:""""dastc (\.) ,; rnstaloclaste cututiticc (Q). Zonă COJ oone111are cvasi-cin.:ularil (X) a lanu.:klor
111icacec din matncea IJrcJominant illittcii (M). Temperatura de ardere: 700-ROO"C. Proba J /. N +.
PLANŞA IV. IMAGINI ÎN LUMINĂ

Fig.
l'ig.

6. Ceramică �o::mifin�t

cu liwd:oste (Ot) ,; crist:olud:Jste
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Fig. 8.

Fig. 9.

l'ig.

8.

Proba 36:

PI.ANŞA V. IMAGINI ELEC'J"RUNO-MH.:ROSCOPrC:E DE UALEJAJ (SEMl
llt: cuarţ (Q), feldspat (F) şi In mele micacee (M), intr-o masii rnicrolamclari.\ slah
(S), cu separări de oxizi de fier. Temperatura llc ardere: 650-750"C. N 1-.
Fig. 9. ldem.

cristaloclllste
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Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 1 O.

PLANŞA VI. IMAGINI ELECTRONO-MICROSCOPICE UE BALEIAJ (S.EM)
Proba 31!: Masă ceramică in stadiu avansat de sintcrizarc, cu micropori (P) şi procese ck topire partială (S).
Tconpcr�tura de arde1c: 800-900°C.
Fig. 11. Tdem.
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ANGVSTIA, 7, 2002, Arheologie, pag. 1 9-40

DESCOPERIRILE ENEOLITICE DE LA PĂULENI.
CAMPANIA 2001.

pietriş realizat din pământ bătut si având struc
turi verticale şi, foarte probabil, orizontale.
Cercetarea construcţiei nu a fost încheiată
deoarece peste ea se afla poarta de intrare în
fortificaţia din epoca bronzului (Cmp.13) în
curs de cercetare la acea dată.
L. 5A/5B a fost descoperită în car. A,B 1 710 (Pl.I). Cercetarea construcţiei nu a fost
încheiată din cauza lucrărilor de demontarea
profilurilor stratigrafice din zona deschiderii şi
epuizarea cercetării podelelor şi demontarea
lor de la L.5 şi L.5N5B. După cum par
lucrurile în acest stadiu al cercetării, con
strucţia a fost ridicată la scurt timp după L.5,
deoarece o serie de stâlpi de la peretele de
nord-est, par să fi fost adosaţi peretelui de sud
vest a L.5 (Pl.V 1, 2). Cele două locuinţe nu
sunt aliniate, L.SA, fiind retrasă la cea. Vz din
lungimea peretelui L.5 (Pl.II).
Peretele de sud-vest şi structura pereţilor. Nu s-a
putut stabili structura pereţilor, deoarece au
fost descoperite extrem de puţine fragmente de
lipitură (sub 2 kg), iar pământul galben nears
sau brun cu structură de perete sau podea nu s
a găsit. Din urmele păstrate în porţiunea dintre
cele două construcţii, pe o lungime de 2,40 m,
rezultă că la ridicarea pereţilor s-a folosit ca
sprijin peretele vecin al L.5 (Pl.VI, 3). Lângă
acesta au fost infipţii pari, groşi de 10-14 cm,
după care s-a realizat un perete din pământ
galben-verzui (aflat în zonă deasupra rocii pe
care s-a ridicat fortificaţia din epoca bronzu
lui). Pe acest perete au fost puse bârnele pe
care a fost construită podeaua.
Podeaua, ca şi în cazul L.5, a fost parţial sus
pendată. Ea a fost construită pe o structură de
bâme groase, ce se sprijineau cu capul pe un
perete. Arderea bâmelor a determinat arderea
podelei şi a peretelui de sprijin. În timpul
arderii bâmelor podeaua s-a prăbuşit. Bâmele
au fost aşezate transversal, pe lăţimea locu
inţei. În timpul arderii şi după ce bârnele s-au
prăbuşit, s-au format crăpături transversale.
Podeaua a fost suspendată pentru a se obţine,
pe de o parte orizontalitatea nivelului de căl
care în locuinţă, iar pe de altă parte, pentru a
izola podcaua de sol. Pe podeaua prăbuşită au

Descrierea săpăturilor. Săpăturile s-au
extins în carourile A-D 14-10. Au fost cercetate
mai multe gropi de stâlp în care au apărut mate
riale eneolitice (Pl.VIII, 2) şi fundaţii de la trei
locuinţe: L.6, L.1 1 şi L.12 (Pl.III, 3).
În campania din anul precedent a fost desco
perită latura de nord a L.5. Extinderea săpă
turii a prilejuit descoperirea a încă unei
încăperi (L.SA), aceasta din urmă dovedindu
se a fi o locuinţă distinctă. Aglomerarea de
materiale arheologice depistată deasupra L.SA
reprezentând resturi menajere depuse aici
după distrugerea L.SA a fost marcată distinct
(L.SB). Ceramica din această aglomerare
reprezintă uşoare deosebiri faţă de cea desco
perită printre dărâmăturile L.SA (Pl.VI, 1),
spre deosebire de L.5 în care vasele sparte se
aflau pe podea.
L.4. (car. A 1 10,11,12). A fost reconsiderată
situaţia semnalată în zona vetrei 4 (vezi
Lazarovici & 2000, p. 103 şi planşele 1-IV).
Descoperirea unui idol şi a unor fragmente
ceramice Coţofeni direct pe vatră, ne-a determi
nat să atribuim această vatră unei locuinţe
uşoare Coţofeni. Astăzi însă putem afirma că
vatra aparţine unui complex eneolitic apar
ţinând unei faze mai târzii de locuire Ariuşd.
Direct deasupra acestui complex, în perioada
locuirii Coţofeni, a fost amenajată o locuinţă
uşoară care a afectat L.4. Ulterior urmele celor
două complexe suprapuse au fost afectate în tim
pul nivelării terenului pentru construirea valului.
L.S a fost descoperită în car. B,C 1 9; B,C 1
10; A,B 1 1 1,12 şi A,B 1 13. În această campanie
a fost cercetată doar partea de sud a L.5, cea
din car. B,C 1 9,10 (Pl.II), în zona peretelui de
sud. Aici pe podea, în situ (Pl.IX, 1 ), a fost
descoperit material ceramic bogat, printre care
remarcăm o fructieră-suport cu orificii pe
picior. Fructiera, are piciorul aproape cilindric,
buza puternic evazată; pe fondul roşu al vasului
au fost pictate cu alb motive spiralice, cârlige
spiralice simple şi semicercuri (Pl.IX, la). O
fructieră asemănătoare provine de la Ariuşd
(DUMITRESCU 1979, 24 Fig. 74).
Peretele de vest a L.5 a fost urmărit pe o
lungime de 2,8 m (Pl.VI, 2) şi cea. 60-70 cm in
campania p recedentă. Acesta a fost confccl io
nat din argilă lo cală, amestecată natural cu

fost descoperite vase in situ, multe sparte
între crăpăturile podelei (Pl. VII 1 ,2).

cazu te
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Inventarul L. 5A. Între dărâmăturile podelei
şi pe aceasta au fost descoperite mai multe vase
sparte, unele întregibile. O parte din materialul
ceramic descoperit în perimetrul locuinţei îi
aparţine, în timp ce o bună parte de fragmente
ceramice reprezintă deşeuri aruncate peste
ruinele ei, dovadă că locuinţa, rămâne o anu
mită perioadă loc de aruncare a deşeurilor
menajere. Separarea între inventarul iniţial şi
cel secundar nu a fost totdeauna posibilă. Spre
deosebire de L.5, unde vasele erau sparte in
situ pe podea, aici pătrund şi alte materiale,
ulterioare abandonării complexului.
Materialul aparţinând culturii Cucuteni.
Materialul arheologic aparţinând acestei cul
turi este bogat şi variat. Remarcăm: o lingură
polonic, pictată pe exterior cu bandă lată albă
mărginită de linii înguste, de culoare castanie,
în forma arcurilor de cerc, pe fondul roşu al
piesei. Interiorul polonicului este pictat cu
motive de acelaşi tip, interiorul acestor arcuri
fiind umplut cu alb (PI.IX, 3); un idol cu cor
pul conic şi braţele în formă de cruce (găsit în
centrul locuinţei), pe partea din faţă se pot
observa două perforaţii oblice ce reprezintă
probabil trăsăturile sexuale, în urma acestor
trăsături, s-a ajuns la concluzia că acest idol
este de sex masculin, fiind asemănător cu o
piesă de şah (rege) (PI.IX, 2) , cu analogii în
mediul cucutenian (MONAH 1997, Fig 23, 1-3,5,
8,11,12,15) ; un braţ de idol decorat cu linii
incizate a fost găsit în vecinătatea peretelui de
NE (PI.XIII, 5) ; o "rondea " confecţionată
dintr-o pastă cu multă pleavă în compoziţie,
prost arsă, ce era aplicată probabil pe peretele
locuintei, având scop utilitar (PI.X, 7).
Au fost descoperite cea. 25 vase, dintre care
se remarcă: o oală cu corpul sferic canelat, pic
tată cu motive unghiulare şi arcuri de culoare
albă pe fond roşu (PI.X, 3); un suport miniatu
ra!, de formă cilindrică (PI.X, 4); un vas de
provizii, cu pereţii arcuiţi, ornamentat sub buză
cu un şir de ciupituri, cu doi butoni şi două
toarte dispuse simetric pe corp, netezit bine, de
culoare cărămizie (PI.X, 6); o cană cu pereţii
uşor arcuiţi şi buza trasă spre interior, cu două
perforaţii sub buză (PI.X, 5) ; un vas tronconic
(posibil capac) neornamentat (Pl.X, 1) ; un
pahar miniatura!, de formă tronconică cu fun
dul uşor rotunj it şi buza dreaptă (PI.X, 2). În

Piese
Unelte de cupru: o sulă cu un cap mai scurt,
care probabil a fost montat într-un mâner de os
sau lemn (PI.XII, 9); un pumnal lung de 8,8 cm,
lat de 2,4 cm (PI.XII, 10) ; un vârf de sulă
(PI.XIl, 8).
Unelte de piatră cioplită. Au fost descoperite
relativ puţine obiecte din piatră cioplită, remar
cându-se: o lamă din obsidian transparent, cu
retuşuri fine pe ambele feţe (PI.XII, 3), un
"cuţit" din silex cenuşiu negricios, retuşat pe
ambele feţe, cu lungimea păstrată de 6,4 cm
(PI.XII, 6), o lamă de silex cenuşiu transparent
cu retuşuri fine (PI.XII, 5) ; un vârf de lamă
confecţionat din cornean, de culoare cenuşie
(Pl. XII, 1).
Uneltele de corn şi os. Dintre obiectele con
fecţionate din aceste materiale s-au remarcat:
două dalte din corn, păstrate fragmentar
(PI.XII, 12, 15) ; un străpungător de os, lustruit
(Pl.XII, 13), două spatule (PI.XII, 11, 16) , şi un
os mare (tibie, humerus?), tăiat longitudinal
(Pl.XII, 14 ) , a cărui întrebuinţare nu o
cunoaştem.
Plastica. În perimetrul locuinţei au fost
descoperite două fragmente ale unui picior de
altăraş de dimensiuni medii, lucrat din pastă
grosieră, netezit pe exterior, de culoare porto
caliu - deschisă (Pl.XIII, 11) , piese comune în
mediul grupului Ariuşd. S-au remarcat şi câţiva
idoli zoomorfi păstraţi fragmentar (PI.XIII, 14). Dintre idolii antropomorfi menţionăm
partea superioară a unuia cu braţele în cruce
(PI.XIII, 6) şi mai multe fragmente de picioare
umane, unele păstrând trăsături sexuale femi
nine (Pl.XIII, 7-10, 12, 13).
Alături de materialul ceramic de tip Ariuşd,
la acest nivel au fost descoperite şi fragmente
ceramice izolate din eneoliticul târziu şi perioa
da de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului.
Culturii Bodrogkeresztur îi aparţine un frag
ment ceramic confecţionat din pastă fină, de
culoare cenuşie, ornamentat cu linii unghiulare
realizate prin tehnica împunsăturilor succesive
(Pl.XI, 7). După toate probabilităţile, acest
fragment provine de la un vas cu gâtui cilindric,
cu două toarte mici*.
Culturii Coţofeni i-au fost atribuite puţine
fragmente ceramice descoperite printre mate

dcco rnte

ben:zi umplute cu incizii oblice (Pl.XI,

rialele de tip Ariuşd. Ele sunt ornamentale cu

de brad

mod deosebit remarcăm două vase de provizii

incizii în forma ramurilor

(Pl.III, 2).

4),
împunsături realizate cu unghia (Pl.XI, l ), linii

•

cu

barhotină,

sparte in locuintă

Atribuirea ii apartine domnului Dr. P. 1. Roman, c!lruia îi multumim şi pc aceasta cale.
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(Pl.Xl, 2),

Descoperirile eneolitice de la Păuleni. . .
L.ll. A fost delimitată în car. C,D 1 4; D 1 5
(Pl.III, 3). În perimetrul L.1 1 sunt gropile: g. 23
(car. B 1 4), g. 24 (car. B,C 1 4,5), g. 25 (car. C
1 5), g. 26 (car. C 1 5), g. 28 (car. D 1 5), g. 29
(car. D 1 5), g. 38 (car. C 1 4), g. 39 (car. C 1 4).
Datorită faptului că gropile taie dintr-un strat
subţire de cultură din vremea L.5 şi poate ante
rior, iar unele din acestea secţionează aglome
rarea de ceramică din perimetrul locuinţei,
grupare de cioburi, oase, pietre arse şi chirpici,
care marchează mai curând momentul de
abandonare a locuinţei, materialele pot fi
amestecate, existând un proces involutiv în
ceramică (remarcat şi în campania din anul
precedent prin ceramica din L.6 (Lazarovici &
2000).
L.12. Surprinsă în car. D 1 5,6 conturul aces
teia este încă nesigur, întrucât cea mai mare
parte din ea intră în zona încă necercetată, car.
E, F 1 6,7 (Pl.III, 3).
Descoperirii aparţinând culturii Cucuteni din
alte complexe.
Din umplutura Gr. 5 (aparţinând locuirii
Wietenberg), surprinsă în car. C, D 1 7 (D gură
= 1,60 m, D fund = 0,9 m, şi pereţii oblici spre
interior), a fost descoperită o piesă din piatră
şlefuită, la adâncimea de 0,50 m de la nivelul
solului steril. Este vorba de un topor de tip
calapod (Pl.XII,7), confecţionat dintr-o rocă
gălbuie, bine şlefuit, cu perforaţie de
înmănuşare la mijloc, lung de 6,8 cm, lat de 3,4
cm.
În car. F 1 4 a fost descoperită groapa (g.51),
cu diametrul la gură de 0,64 m. Din umplutura
gropii, la ad. de 0,32 m, de la nivelul solului
steril, a fost descoperit un gratar din silex,
trunchiat, cu retuşuri fine pe tăiş (Pl.XII, 4),
alături de care au apărut fragmente ceramice
eneolitice.
Ceramica. Cantitatea pe complexe.
Culoarea. (Tabel 1). Predominante sunt
primele 4 culori din tabelul de mai jos variind
între 3 1 % = B - cărămiziu, urmat de H = brun
deschis 16,3%; Z = ** 1 1 % şi A= negru - 8 %

incizate (Pl. XI, 3, 6) şi un fragment ornamen
tat cu boabe de linte (Pl.XI, 5).
L.6 (centrul în car. B 1 4, A,B,C 1 5, BC 1 6 Pl.III, 3). Dimensiunile locuinţei erau de 4,30 1
4,90 x 3,70 1 4,10 m. Adesea se întălnesc locuinţe
asimetrice determinate fie de spaţiul existent,
fie de o anume logică de construcţie, asupra
căreia nu insistăm acum. Locuinţa a fost cer
cetată în două campanii de săpătură, de aceea
materialele sunt depuse separat şi au fost studi
ate parţial. În această campanie a fost cercetată
planigrafia gropilor, locuinţa fiind, deocamdată,
cel mai bine structurată (Pl.VIII, 1). După dis
punerea gropilor şi resturile descoperite,
rezultă că această construcţie avea pereţii din
lemn. Unele dintre gropi ţineau de structura de
bază, altele de amenajările interioare (laviţe,
masă, pat, etc.). Adâncimea diferită a gropilor
sugerează că unele dintre ele ţineau de struc
tura iniţială a locuinţei, în timp ce altele au fost
făcute ulterior, pentru consolidatea con
strucţiei.
Ceramica. Materialul ceramic descoperit
păstrează aceleaşi caracteristici ca cel din anul
precedent (LAzARovrcr & 2000, p. 108, Pl.XIII,
1-8). S-au remarcat: două vase lucrate din pastă
fină, primul fiind o cupă cu fundul sferic
(Pl.XIV, 1), iar al doilea, o oală cu corpul sfe
ric şi gura trasă spre interior, având pe umăr
proeminente, perforate vertical (Pl.XIV, 2);
două oale-castron din pastă grosieră, ornamen
tate neglijent în stiulul caracteristic ceramicii
de tip "C" (Pl.XIV, 3, 4). Anul trecut a fost
descoperit un castron bitronconic (Lazarovici
& 2000, Pl. XIII, 1 ), confecţionat din pastă fină,
de culoare neagră, foarte bine lustruit fiind
singurul vas descoperit din această categorie
ceramică. Remarcăm lipsa ceramicii pictate din
inventarul acestei locuinţe, ceea ce indică faza
de retardare în care a funcţionat locuinţa.
Locuinţa a fost afectată de groapa nr. 4
(Wietemberg), dar şi de alte construcţii din vre
mea locuirii Costişa-Ciomortan.
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restul fiind sub 4%. Din aceste date rezultă
date tehnologice privind arderea ceramicii şi
preferinţele estetice.
Anrestecul. (Tabel 2). Datele complete despre
aceste tehnologii vor putea fi precizate după
efectuarea unor analize pe ceramică.
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Observăm deocamdată că predomină
ceramica cu nisip şi cioburi (35% ), urmată de
cea cu nisip (34% ) , apoi, în proporţii mai
scăzute, ceramica cu nisip cu bobul mare şi cu
cioburi pisate câte 7,3%, şi 5,3% pentru eera
mica cu nisip fin, restul fiind sub 4%.
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Din tabelul de mai jos rezultă că predomină
eeramica netezită (40% ), urmată de cea aspră
(din cauza amestecului) care reprezintă 25%,
urmează apoi ceramica bine netezită de 7,2%;
ceramica cu slip totalizaeză 7,3%, cea lustruită
- 4,9%; cea cu barbotină - 3,2%, restul cate
goriilor fiind sub 1%. Având în vedere că lotul
analizat este de cea. 250 fragmente, trebue păs
trate unele rezerve, mai ales că din complexe
nu sunt prea multe materiale.

Netezirea. (Tabe/ 3). După tehnica de tratare
a suprafeţei se poate aprecia stadiul evolutiv al
unei civilizaţii şi raportul dintre funcţionali
tate şi lux, deşi sunt unele rezerve determinate
de condiţiile de păstrare diferite de la un strat
cultural la altul sau de la o staţiune la alta, dar
aceste date se pot obţine prin analiza pro
porţiilor de asociere dar şi prin analize fizica
chimice.
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După principiul du pă care
să recunoaştem că
el este inci\ suhiectiv. Plecând de la cu loarea şi
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cioburi fragile). Precizăm limitele unei aseme
nea clasificări, până la obţinerea unor date şi
analize mai exacte.

reductantă (culori negre, cenuşiu), 9,4% slabă
reductantă unele nuanţe de brun, structuri
negre cenuşii care se rup uşor), 8,6% - ardere
bună, 5,7 % slab reductantă (culori gălbui,
-
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Q.8

5
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5
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6.1

2

1.6

Q.8

2

1.6

1.6

4.1

4.9

21B

17

187

1.6
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Cantitatea de materiale pe categorii de atribute asociate (Tabel 5)
seriate materialele.
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2

1

1

�

30

123

l

S3
18

\11

�
:il

28

2.

1.43
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În tabelul de mai jos au fost

Tabe/ 5.

A;F; ; ; ; ;semifina; nisip

fin; bine netezit; buna

G39

G42

1

1

G33

LOC.5

G23

LOC.5A

1

1

G51

L6

G26

G28

Ll l

G25

reductanta

B;F;

; ; ; ;semifina; nisip

si cioburi ; netezit; buna
oxidanta

1

2
1

H;F; ; ; ; ;semifina; nisip
;netezit; buna oxidanta

3
2

B;F; ;E; ; ;semifina;

nisip; slip cazut; buna
oxidanta

B;F; ; ; ; ;semifina; nisip;
netezit; buna oxidanta

A;F;

; ; ; ;semifina; nisip;
netezit ; slaba reductanta

B;F; ; ; ; ;semifina; nisip
si cioburi; aspra; buna

1

1

1

1

1

1
1

1

1

2

oxidanta

1

B;F;

; ; ; ;semifina; nisip
si cioburi; anetezit; buna
oxidanta

H;F;

; ; ; ;semilina

nisip

1
1

si doburl ;asprd:buna

1

oxidanla
H;F;

; ; ; ;scmitina� nisip
netezit: huna

si c.inhu.-i;
oxidunta
U;F: ;

1

1

1

; ; ;semitina: nisip

si cioburi: aspra:huna
oxid1111 1ll
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H;F; ; ; ; ;semifina; nisip;

G39

G42

G33

LOC.S

G23

LCC.SA

GSI

L6

G26

aspra;buna oxidanta

Z;F; ; ; ; ;semifina ;nisip

G28

1

Ll l

G25

1

si cioburi; aspra; buna

GJO

1

I..()CjJj

1

oxidanta

B;F; ; ; ; ; semifina;nisip;

1

aspra; buna oxidanta

B;F;

1

1
1

; ; ; ;semifina; nisip;

bine netezit; buna
oxidanta

A;F; ; ; ; ;semifina;

1

pietricele; netezit; buna
reductanta

rit s-a constatat lipsa picturii şi prezenţa masivă
a ceramicii uzuale, acestea indicând o fază de
retardare a acestei culturi, şi momentul apropi
at probabil părăsirii aşezării. În urma
cercetărilor arheologice de până acum, s-a
observat că locuinţele erau adosate una faţă de
cealaltă. O încercare de reconstituire privind o
posibilă dispunere a locuinţelor este redată în
Pl.III, l.

CONCLUZII
Locuinţele par să fi fost ridicate în mai multe
perioade de timp. Materialul din complexele
târzii indică un proces de involuţie. L.S, are pic
tură cu alb şi mai multe materiale caracteristice
pentru etapa A2 a culturii Cucuteni, în timp ce
din L.SA/B, materialul ceramic recoltat, indică
o fază mai evaluată. În cazul L.6, lucrurile sunt
clare, deoarece în materialul ceramic descope-
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GHEORGHE l.Az.AROVIO,

DAN BUZEA,

VALERIU CAVRUC, ADRIAN SABIN LUCA, COSMIN SUCIU

Abstract
Eneolithical Discoveriesfrom Păuleni. The campaignfrom 2001.
The research conceming eneoloithic habitation remnants were perfonned in the square A-O 1 4-10. There were researched the remnants

L5, L6, LI ! and L12.
W (square B,C 1 9,10, A,B /1 1-13). Partly researched. The westem wall, 3,5 m long, was made of clay mixed with small stones. From the

of severa! eneolithic complexes:

inventory there are observed a fruit bawl decorated in white with spiral motifs.

WA (square A,B n,S;

C 1 8; B/ 10). Partly researched. It was added to the house no. 5. The

Ooor,

made on a thick slicks slructure, seems

to have been suspended. The inventory includes complete or completing vessels, 3 copper pieces (1 needle, one needle head, a dagger), sev
era! anthropomelrical and zoomorphical statuette and severa! obsidian pieces. The ceramic inventory includes about

L6- (square B /4, A,B,C, /5;

25 vessel fragments.

B,C 1 6). The house dimensions were about 4,3 x 3,7/4,1 m. The ceramic inventory includes two vessels made

of semi-fine paste, two of rough category decorated in the "C" style and severa! other common fragments. It can be observed the lack of the
painled pottery, indicating a retardalion stage.

1.. 1 1 (square C,D 1 4 and D /5). The house perimeter was marked by post-holes, which have perforated
1.. 12 (square D /5,6). Partly researched.

L5.

The houses seem to have been erected in severa! periods. Some complexes contain earlier materials than
lo

Uncertain outline.

L5, others !ater or contemporary

L.5A The pottery from L.5 is included in the A2a stage Cucuteni culture, while the material from L.5A belongs 10 1he A3 one, L.6.

Taking inlo account lhe lack of the painted pottery,

L6 probably marks a

retardation period, after A3.

Translated by Liliana Lazea

Gheorghe Lazarovici
Valeriu Cavruc
Sabin Adrian Luca
Dan Lucian Buzea
Cosmin Suciu
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A

c

B

D

'

O 40 cm
L...J

ac::;] c[JI1] e[2] g� i[i[)
b� d� f[QJ h[!i]

Pl. 1. Pauleni - Ciomortan. Cultura Cucuteni-Ariuşd. L.SA. 1: plan.

Pl. 1 Pău/eni-Ciomortan Sett/ement.. Cucuteni -Ari�d Cu/ture. House no. 5A. 1: Plan.
. a: l'Ontur locuin!ă; b: S.I, 1999;.c: podina locuinţei; ti: piatră; e: ceramică;

f: groapă stâlp; g: perete din lut ncars; h: perete căzut; i: Cmp 15; k: Gr. 4.
a: fwuse outline; b: S.I, 1999; c: lwuse jlonr ; d: stane; c: pottety; f' poste-hole; g: unbumt c/ay wa/1; h: fallen wa/1; i: Cmp.
no. 15; k: pit 110 4.
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Pl. II. Păuleni - Ciomortan. Cultura Cucuteni - Ariuşd. L.5 1 L.5A. 1: plan.

Pl. li Păuleni-Ciomortan Settlement.. Cucuteni - Ari�d Cu/ture. House no. 5. 1 5A 1: Plan.
a: contur locuintă; b: S.l, 1999; c: podină locuinţă; d: piatră; c: ceramică; f: groapă stâlp; g: perete din lut nears; h: perete
căzut; i: podină prăbuşită; k: râşniţă; 1: idol antropomorf; m: umplutura valului. n: vatră - rug.
a: hou�e ou/line; b: S.l, 1999; c: house jloor ; d: stone; e: pottery; f" poste-lwle; g: unbumt clay wall; h: fallen wall; i: crashed
fluor; k: gri11der: l: idol; m: wall's illfill; 11: heath.
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Pl. m. Păuleni Ciomortan. Cultura Cucuteni - Ariuşd. 1 Pl. III. Păuleni-Ciomortan Settlement.. Cucuteni - Ariuşd Cu/ture.
·

1 : dispunerea locuinţelor eneolitice; 2: spargerea şi împrăştierea a două vase barbotinate în L.5A;. 3: L.6, L. ll, L.12 - plan.

a: contur locuinţă; b: S.I, 1 999; c: podină locuinţă; d: piatră; e: ceramică;
f: lipitură; g: podea suspendată;
1: eneolothir. hm1ses - di<pozition; 2: 2 vcssels braking tmd .<preading in L.5/f; 3: L.6, L. ll, L.12 - plan.
a: house outline; b: S.I, /999: c: hnuse floor ; d: sume; e: portety; f: wattle; g: suspended floor.
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1

2

Pl. IV. Păuleni - Clomurtan. Cultura Cucuteni - Ariuşd. L.5A.
Cucuteni - Ariuşd Cu/tur�. 1Iuuse IlO. 5A

Pl. 1 V. Piiuhmi-Ciumoltan Seulement.

1 : n ivel superior; 2: nivel superior, veder<.: d i nspr<.:
1: .'iuperiur lt:ve/; 2: !!l"liJH.:rior lt:vcl, south-wcsrenr

"'d vest.
Fiew.

30

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Sucru

Descoperirile eneolitice de la Păuleni. . .

1.

2.

Pl. V. Păuleni - Ciomortan.
1:

dăritmăturile

Cultura Cucu t c n i - Ariu d.

Cu/ture.

L.SA. 1 Pl. V / 'ăuleni·Ciom01tan
/ /tJJ.Jxt• IlO. 5A

Scrtlement.

Cumreni - .4riusd

locuintei, vedere d i nspre est; 2: clă" lm5t u rile locu inţei, vedere tlin�prc nurd-vest .
1: /untsc crrnhes, c:stern vie.....·; 2:hou..,.,.: craslzc1."-, nun1J -1vestcrn view.
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l.

3.

2.

1'1. VI. Păulenl - ClomoriBn. Cultura Cucuteni - Ariuşd. L5A
Pl. VI. Pllu/eni-Ciomortan Settlement. Cucuteni - Ariuşd Cu/ture. flortse r10.

1 : podină prăbuşită; 2: peretele comun

al L.S

şi L.SA;

5A

3: Peretele prăbuşit, vedere dinspre sud.

1: crashedjloor; 2: L.5 and L.5A common wall; 3: craslred wall southern view.
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1.

2.

Pl. VII. Păulenl - Ciomortan. Cultura Cucuteni - Ariuşd. L.SA.
!'/. VII. Păuleni-Ciomonan Scttlentenl.. Cucuteni - Ariuşd Cultllre. Housc no. 5A

1 : vedere dinspre non.l; 2: puLiină, vedere dinspre e.st
1: northern view; 2: flnm; castcm view.
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Pl.

Vlll.

Pl.Vlll. Păulenl . Clomortan. Culnu·a Cucutcni - Ariuşd. L6.
Păuleni-Ciornortan Seulement. Cuaueni · Ariuşd Cull!tre. 1/uuse rw. 6.

1 : gropi de fundaţie, vedere dinspre est; 2: nive l u l steril u l u i S.I, car. A, F / 4-7, gropi de stâlp.
1: fundation pi.ts, easten• view; 2: S.J, stcril lc:Fc� squarc A , F 1 4- 7, poste·holes.
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L.J

2

LJ

PI.IX. Păuleni - Ciomortan. Cultura Cucuten i - Ariuşd. L.5; SA.
Pl. IX. l'ăuleni- Ciomorlall Selllement. Cucuteni A ri11.�d Cu/turc. House no. 5; 5A.
L.5 - 1 :
1 .. ') -

dc.:scupc.:r i t a in s i t u ; l a: fnrclic.:ra n:mnstituitii;
L.5A - 2, 3 : CL: n t l l t idi
/ . fr uil huwl di.,·cua·t:n:tl in situ; fu: n:n,\'fll'l lhlnl ji·uil bu1-v�;
fr uc.:lil:ra.

!,;,J(! �� J; {H1W.i!y,
-
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'

:
'

'

,"

v-v 3

1

1&5)4
5

u

I'I.X. Păuleni - Ciomorlan. Cultura Cucutcni - Ariuşd. L.5A 1 - 7. Ccrnmică.
Pl. X. Pllule11i-Cionrortan Scttlcnu�nt. Cuculc--:ni - Ariu..."fd Cu/ture. Hou't·r. no. 5A. 1 - 7. Pottcry.
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g�
:.

LJ

.

4

7

PI.XI. Păuleni Ciomortan. L.SA. 1 Pl. XI. Păuleni-Ciomortan Settlement. House no. SA.
·

Cultura Coţofeni. 1 - 6: ceramică;
Cultura Bodrogkeresztur. 7: ceramică.
C:oţofeni r.ulture. 1 - 6: pottery
Bodmgkere.{ztur Cu/ture. 7: potte1y.
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Pl.XII.

l'ăulenl . Clomortan.

15

Cultura Cucule ni - Ariusd.

1

T'l. Xll.

16

Păuleni-Ciomortan Sellln11ent. Cucuteni - AriU$d Cu/ture.

Piese; pinlri\: 1 - 7; cupru: H - 1 0; os: 1 1 , 1 2, 1 5, 1 6; corn: 1:1, 1 4 .
l'il:ces; stone: 1 - 7; copper: 8 10; bone: 1 1 , 12, 15, 16; bone: 13, 14.

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Descoperirile eneolitice de la Păuleni. . .

� · -..

9

·�
'

.>

.

.

.�

1

c:l
·h··

.

.

; .·\,·
. . · :;;·.. .
_
t.J

o

-

��

.L-..J .

..: 2

.

4

60

na [JJ 11-a- o
5

6

OV.o <){1-o

nAo
��
10

9

8

-o
11

12

LJ

13

·

Pl.XIII. Păuleoi - Ciomortan. Cultura Cucuteni Ariuşd.

Pl. •TII/. Păuleni-Ciomonan St'lll"ment. Cucuteni · Aliufd Cu/ture.

1 - 13: idoli enc.olitici.

1- 13: eneolithical idols.
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LJ

Pl. XIV, Pllulenl - Clomortan. Cultura Cucuteni - Ariuşd.

L.6: ceramică.

1

Pl. XIII. Piiulen1-Ciomortan Seulement. Cucuten1 - Ariuştl Cu/ture. House no. 6: pottcry.
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ANGVSTIA, 7, 2002, Arheologie, pag. 41-88

NOI CERCETĂRI PRIVIND EPOCA BRONZULUI
ÎN AŞEZAREA PĂULENI (CIOMORTAN).
CAMPANIILE DIN ANII 2001-2002. RAPORT PRELIMINAR.
observat astfel că, primul nivel al valului constă
din lut galben bătătorit, iar în car. C 1 10, în
zona de unde panta sa interioară urcă, acesta
este suprapus de o vatră-rug. (Pl. XXIV, 4, 5).
În imediata apropiere a acesteia din urmă, dar
deja în afara perimetrului primului nivel al
valului, au fost descoperite alte patru vetre
ruguri asemănătoare (Pl. XXIV, 3). Pe acest
nivel au apărut câteva fragmente ceramice de
tip Coţofeni (Pl. XX, 8). Stratigrafic, aceste
ruguri se încadrează în perioada dintre primul
şi al doilea nivel al valului. La 60 cm vest de
vatra -rug a fost descoperită o groapă de stâlp,
de formă circulară cu Dg. =0,3 m ce perfora
primul nivel al valului (Pl. XXIV, 6). Amintim
faptul că, în campaniile anterioare, sub primul
nivel al valului au fost descoperite şi cercetate
urme ale unui complex aparţinând culturii
Coţofeni, faza 1. Ceramica descoperită la
nivelul rugurilor, nu prezintă caracteristici ce
ar permite încadrarea acesteia într-o fază ulte
rioară Coţofeni 1, ceea ce face puţin probabil deşi nu exclude - ca primul nivel al valului să
aparţină culturii Coţofeni. Sperăm că viitoarele
cercetări vor oferi observaţii mai concludente
cu privire la încadrarea primului nivel al valului.
Al doilea nivel al valului, aşa cum s-a constatat
în car. B,C 1 8, pe de o parte suprapune un nivel
din care provin câteva fragmente ceramice de
tip Ciomortan, iar pe de altă parte, este perfo
rat de un complex (L.7a) aparţinând aceluiaşi
aspect cultural. Dacă această observaţie este
corectă, trebuie să admitem că la Păuleni există
cel puţin două faze de locuire Ciomortan.
Celui de-al doilea nivel al valului îi aparţine
şi complexul 13 (în continuare Cmp.13), atribuit
aspectului Ciomortan. El reprezenta un culoar
ce traversa din sud spre nord valul de apărare.
Se pare că, iniţial, el a fost folosit ca o poartă,
iar ulterior în interiorul său, au fost efectuate
unele amenajări şi o construcţie, în care s-a
practicat un ritual însoţit de depunerea şi
incinerarea a trei indivizi (a se vedea mai jos).
Următorul strat al valului suprapune Cmp.13
şi reprezintă, probabil, rezultatul reamenajării

În perioada 20 iulie - 20 octombrie 2001 şi
20 iunie - 20 iulie 2002 au fost continuate
cercetările arheologice în aşezarea Păuleni
(cunoscută în literatura de specialitate şi sub
numele de Ciomortan sau Şoimeni), din
apropierea satului Şoimeni (Csikcsomortân),
comuna Păuleni-Ciuc, jud. Harghita (SZEKELY,
1970, p. 71 -76; CAVRUC, 2000, p. 93-102;
LAzAROVICI, 2000, p. 103-130; DUMITROAIA,
2000, p. 131-154; CAVRUC, ROTEA, 2000, p. 155172; CAVRUC, 2001, p. 60-70).
Descrierea săpăturilor. Lucrările s-au efec
tuat în sectorul estic al situlului (PI.I), în cuprin
sul secţiunii I (în continuare S.I). Pentru cerc
etarea urmelor de locuire Ariuşd şi Ciomortan
depistate în campania anterioară, au fost con
tinuate lucrările în suprafaţa cuprinzând
carourile (în continuare: car.) A,B,C,D 1 4-12 şi
E,F 1 4-6. Cercetarea locuinţelor aparţinând
culturii Wietenberg, aflate pe panta interioară a
valului, a necesitat extinderea S.l prin adău
garea car. G,H,I,K / 1-3 şi G,H,I,K,L,M 1 4-6. În
scopul definirii formei şi dimensiunilor şanţului
de apărare, S.I a fost extinsă spre nord, prin car.
A 1 18-20, iar pentru cercetarea caracterului for
tificării aşezării din partea sudică, au fost relu
ate lucrările în car. A 1 1'-15'. Continuarea cer
cetării complexului 13 (culoar/poartă?) apar
ţinând aspectului cultural Ciomortan, a prilejuit
extinderea S.l cu o suprafaţă de 4 x 6 m pe
panta exterioară a valului (car. C,D/ 12, 13, 14),
lăsându-se sub coama valului un martor strati
grafic longitudinal, gros de 0,6 m.
Valul de apărare în partea de NNE a
aşezării, în porţiunile cercetate în anii 19992002, prezintă o structură complexă incluzând
mai multe depuneri succesive de pământ de
culori şi componente diferite, precum şi urme
de substructuri şi palisadă.
Observaţii stratigrafice. Spre deosebire de apre
cierea anterioară, conform căreia depunerile
din care este compus valul nu au valenţe crono
logic semnificative, (CAVRUC, DUMITROAIA,
2000, p. 131) observaţiile din ultimele două
ca m pan ii de cercetări au scos în evidenţă fapt ul
că, unele di n t re ele reflectă mai multe faze de

valului de către purtătorii culturii Wietenberg.

Urmează apoi un nivel de locu i re Wi etenberg
marcat de câteva complexe ale acestei culturi pc
panta interioară a valului (a se vedea mai jos).

,

ridicare şi funcţionare a acestuia şi uneori cores
pun d unor niveluri succesive de locuire. S-a
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În ceea ce priveşte stratul ce suprapune
locuinţele culturii Wietenberg, deocamdată
avem în vedere două posibilităţi: acesta, fie
reprezintă pământul alunecat de pe coama va
lului, fie se datorează reamenajării fortificaţi
ilor în perioada dacică*.
În car. L, M 1 4-6, sub coama valului, la ad.
de 0,5-0,9 m, pe fundalul umpluturii galbene a
acestuia, a fost surprinsă o dungă de nuanţă
maroniu-deschisă, ce se înscrie în curba valului.
Dunga nu a fost încă golită. Presupunem că ea
reprezintă urmele unui şanţ format de gropile
de stâlpi din care era alcătuită palisada
(PI.XXIII, 1).
Pe panta interioară a valului, în car. I,K 1 56, la ad. de cea. 0,5-0,9 m, în urma răzuirii, pe
fundalul umpluturii valului, au apărut două
dungi drepte dispuse aproximativ perpendicu
lar pe direcţia valului: prima era de culoare găl
bui-albicioasă, lată de până 1,5 m, iar a doua,
de culoare maronie, cu lăţimea de 0,3-0,8 m.
Ambele au fost secţionate de către locuinţele
culturii Wietenberg (Pl. XXIII, 2). Sub rezerva
stadiului actual al cercetării (umplutura acestor
dungi nu a fost încă golită), presupunem că ele
reprezintă urme ale unor elemente din sub
structura valului.

prins (în solul cenuşiu ce conţinea fragmente
ceramice din epoca bronzului), la ad. 0,7-0,9
m, el apărea ca o dungă Iată de 0,3-0,5 m, ori
entată pe direcţia NV-SE (paralel cu linia valu
lui), formată din pământ pietros de culoare gal
benă conţinând mulţi bolovani de piatră.
Numai în car. A 1 8, A 1 7, B 1 7, C 1 7, pe o
lungime de 4,6 m (PI.XXIII, 3), această dungă
a fost golită. Aici, după golire, Cmp. 15 se
prezenta sub forma unui şanţ lat de 0,4-0,5 m,
în cuprinsul căruia, au fost urmărite o serie de
gropi de stâlpi cu diametru) de cea. 0,15 m, dis
puse una lângă alta (PI.XXIII, 4). Gropile de
stâlp perforau stratul eneolitic şi stânca natu
rală a terenului (PI.XXIII, 5), ceea ce arată că,
şanţul aparţine perioadei ulterioare locuirii
eneolitice. În car. C 1 7 şi D 1 6, acest şanţ a fost
perforat de o groapă menajeră (Gr.5) apar
ţinând culturii Wietenberg, iar în car. F 1 5, de
S.V practicată de Szekely Z. În car. 1 1 2 şi 1 1 1 ,
s-a putut observa cum şanţul a perforat o
locuinţă eneolitică descoperită în campania din
anul 2002. (Pl. XXXI, 1, 2, 6). În umplutura şan
ţului, în car. 1 1 1, la ad. 0,7 m, a fost descoperită
o piesă de os de formă ovală (Pl. III, 3) cu o
perforaţie Ia capăt (L=2 cm, grosime = 6 mm),
iar în car. 1 1 2, la ad. de 0,98 m, a fost descope
rit un vârf de seceră (PI.III, 4) confecţionat din
obsidian, cu retuşe fine pe ambele tăişuri (L
păstrată =5,5 cm, grosimea=5 mm). Deocam
dată, nu dispunem de date mai concludente în
ceea ce priveşte atribuirea mai exactă a Cmp.
15 unui orizont cronologic anume al aşezării.
Probabil, aceluiaşi "gard " îi mai aparţine porţi
unea unui şanţ cu caracteristici asemănătoare,
surprins în car. A 1 5'-6' (a se vedea mai jos).

Şanţul de apărare din partea de NE a fost
cercetat în car. A 1 18-20 (PI.XXI, 3). S-a con
statat că, acesta a străpuns roca naturală, car
acterizată aici de o argilă galbenă în amestec cu
bolovani masivi de piatră (PI.XXIV, 1,2).
Şanţul avea lăţimea de cea. 2 m la gură şi adân
cimea de 1,6 m de la suprafaţa actuală a
terenului (PI.XXI, 4). Precizăm că, porţiunea
cercetată a şanţului a fost afectată de un drum
de câmp care periodic este nivelat de lama bul
dozerului, ceea ce a putut diminua semnificativ
dimensiunile iniţiale ale şanţului. În partea de
jos a umpluturii şanţului, a fost descoperit un
fragment ceramic, provenit de la o amforă
lucrată din pastă semifină, de culoare cără
mizie, de certă factură Ciomortan (PI.III, 8).

Urme de construcţii de Împrejmuire În
partea de SSE a aşezării au fost surprinse în
car. A 1 8', 9' şi A 1 13',14' a S.l. Aici, în zona în
care panta dealului se accentuează, au fost
descoperite două rânduri de aglomerări de
bolovani de piatră, iar în car. A 1 9',10' au fost
descoperite câteva gropi de stâlpi. La nord de
acestea, în car. A 1 5',6', au fost surprinse
urmele unui şanţ lat de 0,3 m şi adânc de 0,8 m,
străpuns la rându-i de o groapă de stâlp. După
toate aparenţele, acesta reprezintă continuarea

"
" Gardul interior (Cmp. 15). În imediata
apropiere a marginii interioare a valului, în car.
A 1 8, A 1 7, B 1 7, C 1 7, D 1 6, F 1 5, G 1 5, G 1 4,

2, şi 1 1 1, pe lungimea de cea. 16
m, au fost depistate urmele unui "gard inte
rior" (PI.XVIII, 1). La nivelul la care a fost sur-

"gardului interior" (Cmp. 15). Aceste urme su
gerează că, anumite construcţii de apărare sau
poate doar de împrejmuire, au înconjurat toată

H 1 4, H 1 3, 1 1

• În cuprinsul aşezării au fosl descoperite, in conditii strutigru ficc incerte, ciitcvu l"rngrncnte cerum ice de vuse lucrule lu rout ii ,
tie culunrc cenuşie, de tip dacic.
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Complexe aparţinând grupului Ciomortan.
Până în prezent, au fost descoperite şi cer
cetate două complexe care cu certitudine
aparţin grupului Ciomortan: L.7a şi Cmp.13.
L.7a, descoperită şi parţial cercetată în cam
pania din a. 2000 (CAVRUC, DUMITROAIA, 2000,
p. 1 3 1-154), a fost cercetată definitiv în 2001.
Amintim că, ea era suprapusă de L.7 aparţi
nând culturii Wietenberg. S-a constatat că, L.7a
reprezenta un complex uşor adâncit (până la
0,3 m) în panta interioară a valului de apărare,
la limita de interior a acestuia. El era compus
dintr-o groapă ovală, cu un contur neregulat,
de 3,5 x 2 m, cu 14 gropi de stâlpi, dispuse atât
de-a lungul pereţilor cât şi în interiorul gropii,
fără vreo ordine anume (Pl. II, 1 ). În umplutu
ra acestui complex a fost descoperit material
arheologic consistent, cuprinzând ceramică de
tip Ciomortan (Pl. II, 2) fragmente de oase de
animale şi câteva fragmente de oase umane (de
la calotă craniană şi mandibulă). Gropile de
stâlpi atribuite acestui complex conţineau frag
mente ceramice de tip Ciomortan.
Complexul 13 (Cmp. 13). În campania din a.
2000 a fost urmărit un culoar orientat S-N,
care traversa panta interioară a valului (Pl. IV,
1; Pl. XXV, 1 ). Cercetările din anii 2001-2002
au constatat că, Cmp. 1 3 a fost amenajat în tim
pul ridicării celui de-al doilea nivel al valului,
într-un culoar lăsat în mod intenţionat în aces
ta. După toate probabilităţile, în capătul său de
sud el se unea cu L.7a. Cmp. 13 era suprapus şi
secţionat de trei complexe Wietenberg: L.7,
anexa acesteia şi Gr.3. În anii 2001-2002,
Cmp.13 a fost cercetat şi pe panta exterioară a
valului.
În umplutura Cmp.13 s-a găsit ceramică de
tip Ciomortan (marea majoritate a fragmen
telor ceramice) şi cele de tip Coţofeni (câteva
fragmente izolate). Se remarcă fragmentele
unei amfore, alte fragmente ale căreia au fost
descoperite în campania din a. 2000 (CAVRUC,
DUMITROAIA, 2001, pl. 69). Ea a fost lucrată din
pastă fină, avea corpul bitronconic, gâtui cilin

sus, formează o cruce; între aceste benzi se află
câte patru triunghiuri cu vârful în jos, umplute
cu împunsături. Benzile sunt împărţite în rom
huri şi triunghiuri, acestea din urmă fiind
umplute cu împunsături. În incizii şi împunsă
turi se observă urme de încrustare cu pastă
albă. Această schemă ornamentată este des
întâlnită pe amforele culturii Costişa din
Moldova (CAVRUC, DUMITROAIA, 2001, pl. 31).
Pe fundul Cmp. 13, pe ambele sale laturi, au
fost urmărite "şanţuri " longitudinale, adânci de
cea. 20 cm, în care au fost surprinse câteva gropi
de stâlpi. Din ambele părţi culoarul a fost flan
cat de pari sau stâlpi. Intre pereţii complexului
şi gropile de stâlpi, sub coama valului, au fost
observate dungi înguste (de 2-4 cm) formate
din lemn ars care reprezintă probabil urme de
scânduri arse. La cea. 1,5 m nord de coama
valului, complexul se deschidea, unindu-se aici
cu un şir de gropi de stâlpi dispus paralel cu
linia valului. Acestea din urmă marchează
probabil încă o palisadă (?).
Cercetarea laturii de nord a martorului longi
tudinal ce secţiona Cmp.13 a arătat următoarele:
Pe fundul complexului se afla un strat de
cenuşă neagră, gros de cea. 5-7 cm; acesta se
prezenta în profil ca o dungă orizontală dreap
tă pe fundul complexului, iar pe ambele laturi
cobora în "şanţuri" laterale (Pl. IV, 3). Aceste
şanţuri reprezintă probabil goluri rămase de la
stâlpii de lemn ce flancau această parte a con
strucţiei.
În jumătatea superioară a profilului gropii
Cmp.l3, pe ambele sale laturi, la aproximativ
acelaşi nivel, se observa cum pereţii acestuia se
lărgeau uşor, iar apoi se îngustau (Pl. IV, 2).
Presupunem că aceste lărgiri reprezintă urmele
unor trepte aranjate pentru susţinerea acope
rişului construcţiei. La aproximativ acelaşi
nivel, apăreau numeroasele dale de piatră.
Pe fundul culoarului, la ad. de 1,6-1,7 m, sub
coama valului, într-un strat de cenuşă neagră,
gros de cea. 5-10 cm, se aflau resturile puternic
incinerate a trei indivizi, unul adult şi doi copii
(Pl. IV, 1 ). Scheletele lor se aflau în poziţie
chircită, orientate cu capetele la nord, spre
exteriorul aşezării (Pl. XXVI, 1,2). Sub aceste
schelete, uneori, s-au urmărit urme ale unor
bâme arse, groase de cea. 10 cm.
Oasele adultului (scheletul nr. 1), se aflau în
conexiune anatomică normală. Individul era
culcat pe partea stângă şi orientat cu capul spre

buză şi prinse de
1 ) . Decorul incizat prezintă patru
benzi dispuse vertical pc umeri, care, văzute de

nord cu privire spre est. llraţul stâng se afla
sub zona pectorală şi era îndoit accentuat din
cot. De la hraţul drept s-a păstrat doar hume-

aşezarea, inclusiv partea de sud a acesteia. Aici
însă, din cauza pantei mai accentuate, mare
parte din urmele acestor construcţii p ar să fi
alunecat în valea pârâului Remetea. In viitor,
aici se impun săpături pe suprafeţe mari, sin
gurele în măsură să scoată în evidenţă resturile
unor construcţii conservate mai precar.

d ric �i dnuă tnarte trase din

,

umăr (Pl . I I I ,
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rusul aflat în dreptul zonei pectorale. Piciorul
stâng era întins, iar cel drept îndoit, unghiul
între femur şi coloană fiind de cea. 120°, iar
între femur şi tibie de cea. 70°. Laba piciorului
drept suprapunea direct genunchiul celui
stâng. Sub membrele inferioare ale defunctului
matur se aflau fragmente mari de vase cera
mice şi o piatră arsă. Alături de craniul defunc
tului adult (Pl. XXV, 5), se aflau pietre nepre
lucrate, cu urme de ardere.
Scheletul nr. 2 (copil), se afla în dreptul părţii
superioare a scheletului nr. 1. Starea lui de
conservare era precară: nu s-au păstrat decât
unele fragmente de membre superioare şi infe
rioare de la craniu, precum şi câteva vertebre.
S-a putut doar stabili că individul era chircit pe
partea dreaptă, cu faţa spre adult, orientat cu
capul spre nord (Pl. XXVI, 1 ).
Scheletul nr. 3 (copil), se afla în dreptul
picioarelor celui adult. Resturile lui s-au păs
trat precar: de la calota craniană s-au găsit doar
fragmente mici, de la partea facială păstrându
se fragmente mai mari de maxilar cu dinţi. De
la mâini s-au păstrat doar oasele de humeru
suri. De la coaste s-au păstrat doar câteva frag
mente. S-au găsit şi fragmente de bazin. De la
picioare s-au găsit doar femururi şi câteva
falange de degete. Scheletul se afla în conexi
une anatomică în general normală, iar dimensi
unile oaselor sugerează înălţimea individului ca
fiind de cea. 1 m. El a fost culcat pe partea
dreaptă, în poziţie chircită (Pl. XXVI, 2).
Ambele humerusuri, paralele între ele, erau
aduse în faţa zonei pectorale, iar femururile
erau aduse spre abdomen. Unghiul dintre
coloană şi linia humerusurilor era de cea. 45°.
Alături de scheletele defuncţilor incineraţi,
iar uneori şi sub ele, se aflau fragmente ceramice
provenind de la vase de tip Ciomortan, sparte pe
loc, precum şi un vas întreg. Uneori, fragmentele
din care s-au întregit vasele, aveau culori foarte
diferite, dovada arderii lor secundare, după
spargere. S-au putut reconstitui 6 vase.
Deasupra defuncţilor se afla o umplutură de
pământ ars la roşu, în amestec cu pietre de
diverse dimensiuni (Pl. XXV, 2). Grosimea um
pluturii era de 0,8-1 m. În profilul acestei
depuneri, de-a lungul pereţilor, se observau

Inventarul Cmp. 13.
Vasul nr. 1. O cană întreagă, descoperită
între cenuşa neagră şi pământul roşu al umplu

turii complexului, uşor deasupra nivelului la
care se aflau defuncţii, la cea. 0,2 m NE de cra
niul celui adult (Pl. XXV, 4). Recipientul a fost
lucrat din pastă grosieră, avea suprafaţa uşor
netezită de culoare gălbuie şi avea o toartă
ovală în secţiune, trasă din buză (Pl. V, 1 )
Vasul nr. 2. La cea. 0,8 m nord de craniile
scheletelor nr. 1 şi nr. 2, se afla partea infe
rioară a unei străchini, lucrată din pastă fină,
de culoare neagră. Partea superioară a acestui
recipient a fost reconstituită din fragmentele
izolate descoperite pe panta exterioară a valu
lui. Strachina este de proporţii joase, cu buza
dreaptă, pe marginea căreia se observă patru
proeminenţe ovale. Ea are o urechiuşă-toartă
de prindere, şi este decorată pe umeri cu tri
unghiuri haşurate cu incizii oblice, încrustate
cu alb (Pl. V, 2).
Vasul nr. 3. La picioarele defunctului adult,
se aflau fragmente ceramice ale unei amfore
lucrată din pastă semifină, cu corpul bitronco
nic, gâtui cilindric îngust şi cu două toarte trase
din buză şi prinse de umeri. Între gât şi umeri,
amfora a fost decorată cu o bandă îngustă, for
mată din două linii orizontale incizate ce
încadrau un şir de împunsături verticale. De la
această bandă, coboară pe umeri triunghiuri cu
vârful în jos, incizate şi umplute cu împunsături
(Pl. V, 3).
Vasul nr. 4. Între abdomenul defunctului
adult şi scheletul nr. 2, se aflau fragmentele
unei amfore mai mici, ulterior întregită. Ea era
de formă similară celei de mai sus, însă de
dimensiuni mai mici. Amfora era decorată pe
umeri cu triunghiuri haşurate cu incizii orizon
tale (Pl. V, 4 ).
Vasul nr. 5. A fost găsit în stare fragmentară
între picioarele defunctului adult şi cele ale
scheletului nr. 3. Vasul este de categorie grosi
eră, de tip borcan, cu suprafaţa striată, cu două
proeminente alungite, dispuse simetric pe exte
riorul buzei (Pl. V, 6).
Vasul nr. 6. A fost găsit în stare fragmentară,
pe toată suprafaţa complexului. Este lucrat din
pastă grosieră, cu suprafaţa striată, din buză
.

fiind trase patru procmincnţe ovale dispuse
simetric. Va sul este de L i p o al ă-bo rca n, cu gâtui
cilindric (Pl. V, 5).
Starea urmelor descoperite nu pe rm i te
reconstituirea completă a Cmp. 13. Menţio
năm insuficienţa datelor obţinute şi în ceea ce
priveşte rosturile şi semnificaţia procedeului,

două dungi alhicioase dispuse vertical (Pl. IV,
2), cart:, după Luate: aparen ţele, repreze n ta u
urmele unor stâlpi, ale căror gropi au fost sur
prinse în "şanţuri" longitudinalc. În j umătatea
superioară a umplu turii au fost descoperite mai
multe dale de piatră provenind probabil de la
acoperişul complexului.
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Vestigii de tip Ciomortan din val. Sub
locuinţele culturii Wietenberg, la marginea va
lului, au apărut albieri amorfe cu umplutura
similară celei din L.7a. Acestea conţineau frag
mente ceramice de tip Ciomortan.
Sub L.8, (Pl. XXVIII, 4) printre fragmentele
caracteristice grupului Ciomortan, într-o
aglomerare de fragmente ceramice şi oase de
animale (car. E 1 6, ad. 0,8-0,9), a apărut o
amforetă (H=8 cm), al cărei specific îl repre
zintă decorul amplasat sub ambele toarte şi
compus din "parabole " cu vârful în jos,
umplute cu împunsături (Pl. III, 7).
În umplutura valului, sub L.9, în car. H 1 5,
Ia ad. de 1,05 m, (Pl. XXIX, 5) a fost găsită o
sulă de bronz sau cupru. Ea este pătrată în
secţiune şi cu un singur capăt ascuţit; lungimea
= 6,5 cm, (Pl. III, 5).
Imediat sub L.9, în car. G 1 5, la ad. de 0,75
m, a fost găsită o săgeată de silex. Ea are forma
triunghiulară cu baza concavă (L=2,5 cm,
grosimea= 3 mm) marginile fiind bine retuşate
(Pl. III, 2).
Urme de locuire din epoca bronzului de sub
val. După ce a fost îndepărtată umplutura valu
lui de sub L.7a, în car. B 1 8, 9, au fost găsite
câteva fragmente ceramice (de tip Ciomortan?)
de categorie grosieră, printre care şi cele cu
suprafaţa striată (Pl. XX, 2-5). La cea. 2 m
nord-est de acest loc, în car. C,D 1 8, sub cel
de-al doilea nivel al valului, au fost descoperite
patru vetre-ruguri (a se vedea şi mai sus), dis
puse foarte aproape una de alta (Pl. XXIV, 3).
Acestea reprezentau aglomerări de cenuşă
direct pe sol, cu grosimea cuprinsă între 5-10 cm.
Aveau formă ovală, cu dimensiunile cuprinse
între 0,5 x 0,7 şi 1 , 1 x 1,2 m. S-a observat cum
una dintre aceste vetre, cu dimensiunea de
0,7--0,9 m, situată mai la nord, în car. C 1 10,
"
"urca pe panta primului nivel al valului (Pl.
XXIV, 4). Alături de aceste vetre-ruguri, la
acelaşi nivel, se aflau câteya fragmente cera
mice de tip Coţofeni. Imediat sub acest nivel,
au apărut complexe ale culturii Cucuteni.
Materialul ceramic de tip Ciomortan din
stratul de cultură. În stratul de cultură, în spe
cial în apropiere de valul de apărare (car.
A, B,C,D,E,F 1 4,5,6; G,H,I,K 1 1,2,3), s-au găsit
cantităţi apreciabile de ceramică de tip
Ciomortan, grupată uneori în aglomerări, frag
mente izolate de lipitură arsă, fără ca aceste
materiale să fi fost însoţite de urme de con

ale cărui urme reprezintă resturile celor trei
defuncţi, inventarul lor şi unele elemente de
context. De aceea ne vom rezuma doar la
câteva supoziţii, mai mult sau mai puţin plau
zibile.
Credem că, în existenţa Cmp. 13 se pot dis
tinge două perioade. Se pare că, în prima
perioadă, el a avut un rol utilitar, cel de poartă
ce traversa valul (Pl. XXV, 6). Intrarea în
aşezare se făcea la cea. 1 ,5 m nord de coama
valului, unde pare să fi existat o palisadă. Este
imposibil de stabilit dacă, elementele de cons
trucţie de lemn surprinse în Cmp.13 aparţin
porţii sau, dacă ele sunt legate de ritualul
însoţit de incendierea celor trei defuncţi. Cert
este că, la un moment dat (în cea de-a două
perioadă), aici, într-o construcţie de lemn, s-a
practicat un ritual. Construcţia de lemn care se
sprijinea pe stâlpii înfipţi de ambele laturi ale
culoarului, avea cel puţin trei niveluri. Primul
nivel îl constituia fundul culoarului (nivelul 1).
Cel de-al doilea era format din podea de lemn,
suspendată (nivelul 2); pe acest nivel, după
toate probabilităţile, au fost depuşi cei trei
defuncţi însoţiţi de cel puţin 6 vase ceramice.
Această supoziţie rezidă în faptul că, sub sche
letele umane s-au găsit urme de bârne arse,
fragmente de vase ceramice, iar poziţia
defuncţilor, deşi păstra în linii mari, conexiuni
anatomice normale, părea uşor nenaturală,
ceea ce sugerează că, Ia un moment dat (pro
babil înaintea dezintegrării), corpurile celor
trei defuncţi au căzut de la un nivel superior. Al
treilea nivel pare să-I fi reprezentat acoperişul
format din elemente de lemn şi dale de piatră
(nivelul 3). Peste acoperiş a fost depus (înain
tea incendierii) pământ din val. Restul culoaru
lui (la sud şi nord de construcţia de lemn) pare
să fi rămas deschis. Apoi, toată această con
strucţie a fost incendiată. Focul a fost atât de
puternic, încât oasele umane s-au calcinat,
culoarea vaselor ceramice s-a modificat, iar
pământul ce suprapunea complexul a căpătat
culoarea roşie (datorită accesului de oxigen,
întrucât restul culoarului în timpul arderii
rămânea deschis).
Suntem în faţa urmelor unui ritual practicat
probabil, în preajma părăsirii aşezării de către
purtătorii grupului Ciomortan. Încadrarea ritu
alului în acest moment al existenţei aşezării
rezidă în faptul că, nivelul căruia îi corespunde
umplutura Cmp.13, este suprapus de un strat
ce corespunde deja locuirii Wietenberg. Nu în
ultim ul rând, trebuie avut. in vedere şi faptul că

structii. Ce ramica descoperită aici, prezintă
aceleaşi caracteristici ca şi cea descoperită în
campaniile preceden te1 în bună p arte publicată

ritualul a distrus poarta aşezării.
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dintre gropi (g 1 ), se afla în colţul de NV al
locuinţei. Pe latura de ESE şi SSV nu au fost
depistate gropi de stâlp, deoarece ea a fost
afectată de S.V, practicată de Szekely Z. şi de
săpăturile neautorizate întreprinse aici în
primăvara a. 2001.
Plecând de Ia dispunerea gropilor de stâlp,
precum şi de la gruparea materialului desco
perit, apreciem că, locuinţa era de formă patru
lateră, cu latura sa de NNE de cea. 4 m, şi cea
de NV de cea. 2 m. Estimăm că, lungimea
peretelui de ESE, era de cea. 2,5 m, atât cât
indica răspândirea dărâmăturilor locuinţei.
Inventarul locuinţei este compus din câteva
piese, oase de animale şi numeroase fragmente
de vase ceramice, unele dintre ele sparte pe loc,
iar altele izolate.
Piese de cupru sau bronz: un fragment de
lamă de cuţit (L păstrată = 4,3 cm, 1 = 2,1 cm,
grosimea = 0,2 cm) (Pl. VIII, 2) şi un fragment
de placă discoidală de ac, cu capul rulat (?); L
păstrată 3,3 cm, 1 = 3,2 cm, grosimea = 1 mm
(Pl. VIII, 1 ).
Piese de os: o mărgea (L= 1,1 cm, grosimea
= 6,5 mm), (Pl. VII, 3) şi un fragment de stră
pungător (L păstrată=3,6 cm, grosimea=5 mm
(Pl. VIII, 4).
Piese de piatră: o cute din gresie (L = 13,6 cm,
1 = 5,2 cm, grosimea = 0,7 cm) (Pl. VIII, 10) şi
o râşniţă de formă ovală, convexă (L=23,3 cm,
L= 15,5 cm, grosimea=4 cm).
Piesele din lut ars descoperite în perimetrul
L.8 sunt reprezentate de "capete de băţ" , de
formă tronconică (Pl. VIII, 6, 8) şi bitronconică
(Pl. VIII, 5), precum şi de un disc cu patru
perechi de perforaţii dispuse simetric, decorat
pe una din feţe cu o cruce incizată (Pl. VIII, 9).
Inventarul ceramic din cuprinsul L.8 este
bogat şi variat.
Categoria grosieră este reprezentată de frag
mente de vase-borcan, decorate cu brâie simple
(Pl. IX, 4) sau alveolate (Pl. IX, 3). Uneori,
vasele din această categorie sunt decorate pe
corp cu spirală în relief aplicată (Pl. X, 3).
Ceramica de categorie intermediară este
reprezentată de urne şi străchini cu gura
lobată. Urnele, vase de proporţii înalte cu cor
pul proeminent, gâtui tronconic înalt şi buza
cvazată, au fost decorate pc umeri cu caneluri

(CAVRUC, DUMITROAIA, 2000, p. 132-133, 140151). Printre elemente noi, menţionăm o
amforetă lucrată din pastă semifină, de culoare
cenuşie (PI.III, 6), cu patru "pastile " aplicate
simetric pe corp, cu două tortiţe, ovale în secţi
une, trase din buză şi prinse de umăr.
Urme de locuire Weitenberg. În sectorul de
nord-est al valului, pe panta sa interioară, în a.
2001-2002 au fost descoperite şi cercetate trei
locuinţe de suprafaţă, dreptunghiulare, uşor
adâncite (până la 0,3 m), aparţinând culturii
Wietenberg (Pl. XXVII, 1). Impreună cu L.7,
cercetată în campania din a. 2000, ele formau
un rând de construcţii, dispuse una lângă alta,
întinse pe panta interioară a valului (Pl. XXVII,
2). În imediata apropiere, au fost cercetate 4
gropi menajere aparţinând aceleiaşi culturi.
Locuinţa 8 (L.8) se afla Ia 0,6 m ESE de L.7,
în car. D,E,F 1 6,7,8 la ad. de 0,5 - 0,8 m. Latura
sa de NE a fost uşor afectată de un şanţ îngust,
practicat de Szekely Z. (S.V din anul 1967, cu o
lăţime de 0,8 m, care tăia valul). Partea de VSV
a L.8 a fost distrusă prin intervenţii neauto
rizate întreprinse aici în primăvara a. 2001.
Latura locuinţei dinspre coama valului, a fost
săpată în mantaua acestuia, până la 0,3-0,4 m
(Pl. VII, 2). În partea sa superioară, L.8 se
prezenta sub forma unei aglomerări de formă
dreptunghiulară, de bolovani de piatră în
amestec cu puţine fragmente ceramice şi li
pitură (Pl. VI, 1), răspândite pe o suprafaţă de
cea. 4 x 3 m. După îndepărtarea bolovanilor, au
apărut multe fragmente de lipitură cu
amprente de nuiele, resturi de bârne arse,
aglomerări de fragmente de vase ceramice dis
parate (Pl. VI, 2), precum şi vase sparte pe loc
(Pl. XXVIII, 2). Este de remarcat că nu s-au
descoperit urme de lipitură pe latura dinspre
incinta aşezării.
La nivelul de călcare (Pl. VII, 1 ), aproxima
tiv în centrul locuinţei, se aflau două vetre de
foc, de formă circulară, D = 0,6 m, dispuse una
lângă cealaltă. Ambele au fost amenajate pe
pavaje de piatră în amestec cu fragmente cera
mice şi aveau suprafeţele lutuite (Pl. XXX, 5).
După îndepărtarea umpluturii complexului,
au fost depistate şi golite 8 gropi de stâlpi (Pl.
XXVIII, 3), de formă aproximativ circulară,

=

unele cu fundul ascuţit (g 3, g 4, g 6) iar altele
cu fundul drept (g 1 , g 2, g 5, g 7, g 8), adâncite
pană la cea. 25 cm în umplutura valului (Pl.
XVIII, 1 ). Pe !alura de NE a locuinţei au fos
cerce tate 5 gropi, iar pe l<lt u ra de NY, 2. Una

oblice sau prin linii incizate orizontale sau
oblice şi aveau suprafeţele netezite sau uşor
iustmlte (Pl. iK 6). UncorL decorul sub forma
unor şi m ri de incizii ohlice acoperă marginea
buzei (Pl. IX, 5). Una dintre urne se remarcă
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În imediata apropiere de L.8, la ad. de 0,40,5 m, în car. G,H,I,K - 4, 5, 6, a fost descope
rită o aglomerare de bolovani de piatră, în
amestec cu fragmente ceramice de tip Wieten
berg, cuprinzând de fapt, resturi a două
locuinţe, respectiv L.9 şi L.lO.

prin pereţii foarte subţiri, pastă fină şi supra
faţă bine netezită, de culoare neagră (Pl. IX, 7).
Dintre străchinile lobate, menţionăm fragmen
tul unui recipient cu lobi dubli, decorat pe exte
riorul buzei cu două rânduri paralele compuse
din triunghiuri imprimate, acestea formând, în
negativ, un zigzag; pe marginea buzei, recipien
tul a fost decorat cu x-uri incizate (Pl. X, 8).
Altă strachină a fost ornamentată cu incizii şi
caneluri oblice (Pl. X, 7).
Categoriei fine îi aparţine o strachină cu pe
reţii subţiri, corpul proeminent şi buza dreaptă.
Sub buză este prinsă o urechiuşă, de ambele
părţi ale căreia se observă câte două perforaţii.
Recipientul este bogat ornamentat: în partea
inferioară este incizată o linie orizontală, iar
sub buză sunt incizate patru linii orizontale,
deasupra lor, pe buză, fiind imprimate mici cer
curi dispuse într-un şir orizontal (Pl. IX, 2).
Lângă vatră a fost descoperit un fragment de
capac de formă discoidală, cu perforaţii pentru
prindere, ornamentat cu incizii în forma
spicelor de grâu pe mijloc, şi incizii oblice pe
margine (Pl. VIII, 7). Castroanele sunt repre
zentate de recipiente cu corpul sferic, buza
uşor evazată şi fundul drept, neornamentate
(Pl. X, 4). Un exemplar este ornamentat în
partea superioară a corpului cu o bandă îngustă
incizată, umplută cu incizii oblice, iar pe mijloc
cu o bandă lată, incizată, umplută cu benzi late
formate din linii oblice (Pl. X, 5). Cănile, au
corpul sferic, buza rotunjită, o toartă uşor
supraînălţată şi fundul drept (Pl. IX, 1). Cate
goriei fine îi aparţine şi un recipient lucrat din
pastă fină de culoare neagră, bine lustruit, cu
lobi dubli, sub care sunt dispuse toarte semicir
culare, ornamentat pe buză şi pe umăr cu
incizii oblice (Pl. X, 6). Tot culturii Wietenberg
pare să aparţină şi capacul miniatura! păstrat
fragmentar, lucrat din pastă fină, descoperit în
umplutura valului de sub locuinţă. Acesta este
ornamentat în interior cu un şir de împunsă
turi, iar pe exterior, cu proeminente circulare
(Pl. XX, 7).
De importanţă deosebită sunt două frag
mente ceramice de tip Monteoru, descoperite în
interiorul L.8. Acestea prezintă toarte caracte
ristice culturii menţionate, din care una este în
formă de şa simplă (Pl. X, 2), iar alta era mo
delată în formă de şa cu prag (Pl. X, 1). Ultima
este decorată, asemeni exemplarelor din
perioada MIC2 din Moldova, cu bandă formată

L.9 se afla la cea 0,8 m SEE de L.8 şi 0,6 m
NVV de L. lO. Sub nivelul de bolovani de pia
tră, la ad. de 0,6 m, a apărut conturul locuinţei
(Pl. XI, 1; Pl. XII, 1), marcat de peretele de
NE, săpat în panta valului (Pl. XII, 2), precum
şi de aglomerarea de fragmente ceramice, vase
întregibile (Pl. XXIX, 1) şi fragmente de lipitu
ră. Sub aglomerarea de material arheologic, au
fost descoperite două vetre circulare lutuite.
Una dintre ele (Vatra 1) a fost amplasată rela
tiv în centrul locuinţei, avea diametru! de 0,6 m
şi era perforată la mijloc de o groapă de stâlp
ce avea diametru! de 0,25 m; în umplutura
acestei gropi aflându-se resturi de lemn şi lut
ars (Pl. XXX 4). A doua vatră (Vatra 2) se afla
lângă peretele de nord-vest al locuinţei. Ea
avea forma circulară cu diametru! păstrat de
0,4 m (Pl. XXX 1-1a).
După îndepărtarea umpluturii complexului,
au fost depistate şi golite 6 gropi de stâlpi (Pl.
XXIX, 2), dintre care 5 (g 1-g 5) au fost dis
puse pe latura de NNE a locuinţei, iar una (g 6)
pe latura de ESE (Pl. XVIII, 1). Acestea erau
de forme diferite: ovale (g 5), alungite ca un
şănţuleţ cu dimensiunile de 0,3 x 1,2 m (g 2),
circulare (g 4, g 6) sau având contururi neregu'
late (g 1 şi g 3).
După dispunerea gropilor de stâlpi şi de răs
pândire a materialului arheologic, s-au stabilit
dimensiunile locuinţei: lungimea laturii de
NNE era de cea. 4 m, iar a celei de ESE, de cea.
1,5 m.
Inventarul L.9 cuprinde câteva piese, un
număr redus de oase de animale, vase ceramice
întregi sau întregibile, precum şi numeroase
fragmente de vase ceramice izolate.
Piese: un străpungător de os, cu vârful rupt,
cu urme puternice de ardere (L păstrată=2,4
cm, lăţimea maximă=2,4 cm) (Pl. XIII, 1); un
"
"plantator surprins între dărâmăturile pere
ţilor, lucrat din corn, spart şi puternic ars (L
păstrată=20,6 cm, lăţimea maximă= 9 cm). Se
disting două vârfuri, dintre care unul scurt la
capătul tăiat, folosit probabil ca mâner, şi al
doilea lucrat pe lungimea cornului, ascuţit la
,

,

vârf {Pl. X I I I , 6); o "seceră " din gresi e cu un
tăiş ascuţit. L= 1 0,4 cm, lăţi m ea = 4,5 cm,
grosimea =9 m m (Pl. X I I I, ::\); o eule din gresie

din două linii orizontale incizatc, între care se
află un şir orizontal fonnal din împunsături
ohl icc.
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cu partea dreaptă ascuţită, L= l0,4 cm, lăţi
mea=4,3 cm şi grosimea = 8 mm (Pl. XIII, 5);
două vase minia-turale cu corpul globular cu
buză scundă, cu două perforaţii pentru agăţat 
de tip opaiţ (Pl. XIV, 1, 2); un "cap de băţ" de
formă tronconică, cu partea superioară alun
gită şi perforată transversal (Pl. XIII, 4); un
"
"cap de băţ de formă bitronconică, omamen
tat pe partea superioară cu o bandă incizată
umplută cu incizii oblice şi cu caneluri fine la
mijloc, perforat la un capăt (Pl. XIII, 2); un
fragment de plantator de corn, L păstrată= 9,5
cm, cu vârful ascuţit, descoperit în car. G/3 la
ad. =0,6 m (Pl. XIII, 7).
Ceramica din L.9 include fragmente de vase
borcan, decorate cu brâie în relief, crestate sau
alveolate, cu buza tăiată drept (Pl. XIV, 7) sau
uşor rotunjită, unele dintre ele cu toarte de
prindere (Pl. XIV, 6). Urnele au fost lucrate din
pastă semifină şi sunt reprezentate de frag
mentele recipientelor cu gâtui tronconic înalt şi
buza evazată (Pl. XIV, 9). Au fost descoperite şi
fragmente de căni şi ceşti. Dintre acestea din
urmă se remarcă două fragmente de pereţi de
vase de categorie fină, decorate cu caneluri în
formă de spirală (Pl. XIV, 3, 4). O strachină cu
buză lobată, lucrată din pastă fină, de culoare
cenuşie, decorată pe buză cu incizii oblice, iar
pe umăr cu caneluri late dispuse oblic (Pl. XIV,
5) şi o cană cu corpul globular, decorată pe
umăr cu trei linii incizate, dispuse orizontal, cu
toarte supraînălţate (Pl. XIV, 8).
L.lO se afla în imediata apropiere de L.9.
Sub aglomerarea de bolovani de piatră, în car.
H,I,K 1 3,4,5, a apărut conturul locuinţei, al
cărei perimetru a fost marcat de aglomerări de
bucăţi de lipitură, vase ceramice sparte pe loc şi
fragmente ceramice disparate (Pl. XI, 1; Pl.
XXIX, 3), precum şi de peretele de est săpat în
valul de apărare până la ad. de 0,4 m de la
suprafaţa terenului (Pl. XV, 2), paralel cu
coama valului. În colţul său de ESE, complexul
avea o anexă delimitată de două pietre mari
aşezate în picioare (Pl. XI, 1 ). În interiorul
anexei, s-au găsit două vase de tip borcan,
sparte pe loc, ornamentate cu brâie alveolare
sub buză, lucrate din pastă grosieră, arse prost
(Pl.XVII, 7). Sub aceste vase a fost descoperit

la bază pietre şi fragmente de vase ceramice,
suprafeţele fiind fin lutuite (Pl. XXX 2). Prima
vatră era amplasată în centrul locuinţei şi avea
conturul neregulat, cu dimensiunile de 1,1 x 1,2
m. În partea de vest a vetrei s-au observat
urmele unor incizii realizate cu un obiect dur
(Pl. XXX 3).
A doua vatră (car. 1 5, -0,82 - 0,92 m) s-a
păstrat parţial, din resturile de lipitură acesteia
deducându-se forma ei circulară, cu diametru!
de cea. 0,6 m. Pavajul acesteia era alcătuit din
pietre mici şi fragmente ceramice decorate cu
spirală dublă, aplicată în formă de S - culcat.
(Pl. XXXII, 1 ). După îndepărtarea umpluturii
complexului, în interiorul acestuia, au fost
depistate şi golite 4 gropi de stâlp (PL. XXIX,
4). Trei dintre ele (g 1, g 2, g 3) au fost dispuse
pe latura de NNE, iar una (g 4) pe latura de
ESE (Pl. XVIII, 1). Prima (g 1), era săpată în
umplutura valului la ad. de cea . 0,45 m, era de
formă oarecum ovală şi avea dimensiuile de 0,5
x 0,7 m.
Inventarul L.lO include câteva piese, frag
mente izolate de oase de animale, vase cerami
ce întregi sau întregibile, precum şi numeroase
fragmente ceramice izolate.
Piese. Un disc ceramic (diametru! = 4,7 cm,
grosimea = 1 cm) de culoare cărămizie, oma
mentat pe o faţă cu zvastică, cu 4 orificii dis
puse simetric, câte una în fiecare câmp; pe mar
gine, piesa este ornamentată cu crestături
oblice (Pl. XVI, 5); un "cap de băţ" de formă
tronconi-că, lucrat din pastă semifină (Pl. XVI,
6); un fragment de seceră de gresie cu partea
arcuită ascuţită (Pl. XVI, 8); un fragment de
placă de os cu trei perforaţii circulare, L păs
trată=2,5 cm, lăţimea= 1 cm, grosimea=2,5 mrn
(Pl. XVI, 3).
Ceramica descoperită în cuprinsul L.lO este
reprezentată de următoarele categorii de vase:
grosieră, intermediară şi fină.
Categoriei grosiere, printre altele, îi aparţine
un fragment de vas-borcan cu exteriorul striat,
având un buton crestat tras din buza vasului
(Pl. XVII, 3). Aceleiaşi categorii îi aparţine o
strachină de formă tronconică cu fundul drept
şi buza puternic evazată (Pl. XVII, 8).
Categoriei intermediare îi aparţin mai multe

un "capac" lucrat din pastă fină, de culoare
neagră, cilindric, perforat cu două orificii mici
dispuse simetric la marginea inferioară, bine
lustruit (Pl. XVI, 2).
Ca �;ii în ca:wl L.S şi L.9, pc fundul locuinţei
1 0, au fost descoperite două vetre ampl asate
aproximativ în centru (Pl. XV, 1). Vetrele aveau

fragmente de urne cu gâtui troneonic şi buza
cvazată (Pl . XVII, 4, 5). Una dintre urne are
marginea tăiată oblic, fiind ornamentată pe
umăr cu un brâu în relief acoperit cu incizii dis
puse în reţea, decor ce se repetă şi pe m argin ea
buzei (Pl. XVI I , 9). Altă urnă are buza tăiată
drept şi ornamentată cu crestături oblice, iar

,

,

,
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teia intra doar în cea mai mică parte în
suprafaţa cercetată, cea mai mare parte a ei
aflându-se într-o zonă încă necercetată.

între umăr şi gât este decorată cu o bandă for
mată din două linii incizate, între care se află
un şir de alveole; de la această bandă pornesc
caneluri oblice ce acoperă umărul vasului (Pl.
XVII, 6). Aceleiaşi categorii îi aparţin şi
capace, dintre care unul are un buton de
prindere perforat prin două orificii dispuse în
cruce, în planuri diferite (Pl. XVI, 1), iar altul
este ornamentat din interior cu şiruri de incizii
oblice (Pl. XVI, 3). Speciei intermediare îi mai
aparţin căni de formă bitronconică cu buza
uşor evazată, omamentate cu caneluri fine,
oblice (Pl. XVII, 2), sau neornamentate şi pre
văzute cu toarte supraînălţate (Pl. XVII, 1).
Din categoria ceramicii intermediare face
parte şi un castron cu corpul sferic, buza tăiată
drept şi omamentat pe umăr cu caneluri late
oblice (Pl. XVII, 10).
Ceramica fină, lustruită, este reprezentată
de un singur recipient - o cană de culoare nea
gră, cu corpul sferic, gâtui răsfrânt şi delimitat
de corp cu trei linii incizate orizontal (Pl.
XVI, 7).

Alte urme de construcţii Wietenberg. În car.
G,H,I,K 1 1,2,3 au fost descoperite urme ale
altor construcţii de suprafaţă aparţinând cul
turii Wietenberg. De la acestea s-au păstrat
aglomerări de bolovani de piatră (Pl. XI, 1 ),
urme de pari carbonizaţi, bucăţi de lipitură şi
fragmente de vase ceramice. După îndepăr

Culturii Wietenberg îi mai aparţin 4 gropi
cercetate în campania din 2002 (Gr. 4; 5; 6;7).
Gr.4 (Pl. XXII, 1) a fost descoperită în car.
B,C 1 6 - 7, la ad. de 1,05 m. Avea gura ovală
(1,9 x 1,4 m), şi ad. de 1,84. Peretii se îngustau
spre fundul drept. Inventar: ceram1ca
Wietenberg (Pl. XXII, 6-9), din care remarcăm
fragmentele unei străchini cu marginea lobată,
decorată sub buză cu un brâu în relief, subţire,
crestat, iar pe umeri, cu triun�hiuri formate din
linii unghiulare circumscrise. In zona diametru
lui său maxim, recipientul este decorat cu o
bandă formată din două linii orizontale inci
zate, haşurată cu incizii în reţea; sub această
bandă se află un şir orizontal din . cercuri mici
imprimate. În groapă au mai fost găsite şi frag
mente ceramice eneolitice şi cele de tip
Ciomortan.
Gr.S (Pl. XXII, 2) a fost descoperită în car.
C,D/6-7, la ad. 1,2 m. Avea gura circulară
(D = 1,5 m), şi pereţii drepţi ce se îngustau spre
fundul drept. Ad. gropii 2,15 m. Umplutura pământ amestecat, lemn ars şi bucăţi de lut
crud. Inventar: 1 toporaş de piatră, eneolitic,
precum şi ceramica culturii Wietenberg (Pl.
XXII, 3-5).
Gr.6 (Pl. XXXI, 4) a fost descoperită în car.
H 1 2. Gura gropii a fost evidenţiată la ad. de
cea. O, 7 m, nivel la care diametru! ei era de cea.
0,48 m, iar în interiorul ei apărea o aglomerare
de fragmente ceramice Wietenberg. Groapa se
îngusta spre fundul drept (Pl. XVIII, 1). Um
plutura - pământ negru. Dimensiunile gropii
erau: Dg=0,48 m, Df=0,38 m şi 0,4 m, adâncită
în stratul steril. În interiorul gropii se aflau
fragmente ceramice relativ mari, unele dintre
ele fiind sparte pe loc. S-a observat că frag
mentele ceramice au fost depuse foarte com
pact, astfel încât să ocupe cât mai puţin loc.
Inventarul Gr. 6 constă din: 6 vase intregi
bile aparţinând culturii Wietenberg, lucrate
atât din pastă fină cât şi din pastă grosieră.
Gr.7 (Pl. XXI, 1 ) a fost cerecetată doar
partea de est, cea din car. G 1 1 , 2. Ea a fost
evidenţiată la ad. de 0,56 m, unde apărea ca o
pată de pământ afânat, de culoare neagră, pe
fundalul solului steril de culoare galbenă.
Groapa avea gură circulară, cu următoarele

tarea acestor

dimensi u n i : Dg= 2,5

În prezent, având în vedere stadiul cerce
tării, nu ne putem propune reconstituirea defi
nitivă a celor patru locuinţe ale culturii Wieten
berg. Remarcăm doar câteva observaţii rele
vante în acest sens. Toate au fost suprapuse de
aglomerări de pietre, ceea ce ne face să credem
că ele provin de la acoperiş şi aveau probabil
rolul de a susţine materialul uşor din care aces
ta era făcut. Amprentele de pe fragmentele de
lipitură precum şi gropile de stâlp arată că
locuinţele aveau scheletul format din bârne
înfipte în pământ şi pereţii alcătuiţi din pari şi
nuiele împletite, lutuite apoi din interior şi
exterior. Subliniem că, pe laturile acestor
locuinţe dinspre incinta aşezării nu au fost
descoperite nici un fel de urme de elemente de
construcţie. Mai remarcăm şi faptul că, în toate
cele patru locuinţe descoperite până acum pe
panta interioară a valului de apărare s-au
descoperit câte două vetre.

pare să

urme s-a constatat că, sub t:le,
fi existat o construcţie similară celor

m,

Dr= l

m,

Ad = 1 ,6 m

(Pl . XXI, 2) . l J m p l u l u nt e r <� form <t l ă d in t r 

u n p ă m â n t n t:gru

patru locuinţe Wictcnbcrg, însă con turul accs-
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0,8-1,5 m, apărea o cantitate importantă de
lemn carbonizat. Inventarul gropii consta în
materiale arheologi-ce din diverse perioade,
dintre care, cele mai târzii aparţinând culturii
Wietenberg.

târzii materiale arheologice descoperite în
jurul scheletului aparţin culturii Coţofeni.
*
Materialul ceramic din nivelul de locuire
Wietenberg de la Păuleni prezintă similitudini
atât de apropiate cu cel din aşezarea Oarţa de
Sus * , necropola Turia (SzEKELY, 1995, p. 126146) şi altele din faza a doua a acestei culturi,
încât încadrarea sa în faza a 2-a, după N.
Chidioşan (CHIDIOŞAN, 1980) sau A2 după N.
Boroffka (BoROFFKA , 1993, T.1 S.258, Tab. 14),
a culturii Wietenberg, ni se pare evidentă.
Încadrarea nivelului de locuire aparţinând cul
turii Wietenberg de la Păuleni de către
M.Rotea, în finalul primei faze a acestei culturi
avea drept unul dintre argumente, lipsa aici a
ceramicii decorate cu spirală (ROTEA, 2000,
37/1) . Acest considerent - în urma descoperirii
în ultimele campanii de săpături a mai multor
fragmente ceramice decorate cu spirală, atât
prin tehnica aplicării în relief cât şi prin
canelură - s-a dovedit a fi depăşit. Descope
rirea ceramicii de tip Monteoru într-o locuinţă
a culturii Wietenberg, pare să confirme sincro
nismul dintre a doua fază de evoluţie a culturii
Wietenberg şi faza IC2 a culturii Monteoru
(FLORESCU, 1971, p. 67-72).
În raportul precedent, când nu se ştia încă
originea arsurilor puternice din profilul longi
tudinal ce traversa Cmp.13, am admis că aces
tea s-ar fi datorat incedierii aşezării din timpul
cuceririi ei de către purtătorii culturii Wieten
berg. De aici am dedus că locuirea Wietenberg
ar data din perioada imediat următoare locuirii
Ciomortan (CAVRUC, RoTEA, 2000, p. 157). În
lumina cercetărilor din 2001, nu mai avem cer
titudinea în ceea ce priveşte durata de timp
dintre sfârşitul locuirii Ciomortan şi începutul
locuirii Wietenberg în aşezarea Păuleni. În
condiţiile în care, pe de o parte nu există dovezi
că locuirea Wietenberg a urmat imediat celei
aparţinând grupului Ciomortan, iar pe de altă
parte, locuirea Wietenberg se sincronizează cu
Monteoru IC2, nu se exclude ca locuirea
Ciomortan să dateze substanţial mai timpuriu
decât faza IC2 a culturii Monteoru. Nu exclu
dem prin urmare sincronismul dintre locuirea

Cmp.14 (Complexul ritual, cultura Wieten
berg ?). A fost descoperit în car. H 1 1, la ad. de
0,7 m. El includea o groapă ovală, de 1,3 x 1,7
m, în partea superioară a căreia se aflau două
cranii umane (nr.1 şi nr. 2), un fragment de
râşniţă şi un vas ceramic întreg (Pl. XIX, 1-2;
Pl. XXXI, 3). Sub acestea a fost găsit un schelet
uman întreg. Este posibil ca aceluiaşi complex
să îi aparţină şi două vase Wietenberg, unul si
tuat la 1,2 m SE, iar altul, Ia cea. 2,5 m NV de
groapă.
Craniul nr. 1 se afla la ad. de 0,74 m, cu
partea facială în jos. La est de el se afla un
humerus ce aparţine probabil aceluiaşi individ,
iar la sud de craniu s-a observat o pată circulară
cu diametrul de 0,2 m, în care apărea o canti
tate mare de lemn carbonizat.
Craniul nr. 2, se afla la 0,4 m vest de craniul
nr. 1, la ad. de 0,97 m. Acesta era culcat pe
partea dreaptă cu privirea spre sud. La sud de
el se aflau oase de mână umană îndoită, astfel
încât humerusul se afla în dreptul gurii, iar
antebraţul pe cap. Peste oasele mâinii se afla
un vas ceramic întreg. Vasul, un castron, a fost
lucrat din pastă în amestec cu nisip, avea corpul
tronconic cu buza scundă, evazată. Vasul este
omamentat cu o linie incizată curbă, pe gât,
H=9 cm (Pl.XX, 1). Atribuirea lui, în lipsa
unor caracteristici relevante, rămâne proble
matică.
Scheletul uman a fost descoperit la 0,25 m
nord de craniul nr. 1, şi la 0,5 m NE de craniul
nr. 2, la ad. de 1,05 m. Pentru aceasta a fost
săpată o groapă separată, de formă ovală cu
dimensiunea de 0,8 x 0,9 m. Scheletul se afla în
poziţie chircită pe partea stângă, orientat cu
capul spre est (Pl. XIX, 1). Umplutura gropii
era formată dintr-un pământ negru tasat, pig
mentat cu resturi de lemn şi lut ars precum şi
lentile de lut crud de culoare galbenă. Sub
schelet a fost depistată o altă groapă, din eneo
litic, ce avea o umplutură formată din pământ
n isipos de culoare galben-verzui. Capul defunc

Ci nm o r lan şi Mon teoru IC4, ceea ce implică
încadrarea grupului Ciomortan in perioada
foarte apropiată în timp sfârşitului grupului
J igodin.
Din umpl u t ura val ului, în ca r . D/12, Ia ad. de
1,2 m, a fost descoperit un fragment de toartă
proven ind de la o amforă., care se remarcă prin
decorul re al i za t prin l i n i i verticale în relief, dis-

tului a fost aşezat direct pc stânca naturală � i se
afla uşor deasupra restului scheletului. Vertebrele elin z�1u B8tviB§lfi HU nu fma g:i�ite în
un.linc anatomică ci se aflau l<t cea. 20 cm de Ia
craniu. Restul vertebrelor coloanei se aflau în
con exiune anatomică no r m al ă ca şi restul
oaselor. Scheletul este hine co nse rvat . Cele m ai
,
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fragment ceramic de factura dacică. Este vorva
de peretele unui vas ceramic lucrat de mână,
din pastă fină, de culoare cenuşie, decorat cu
valuri incizate (Pl. XX, 9).

puse sub toartă (Pl. XX, 6), ornament întâlnit
în cadrul grupului Jigodin.
În final, mai menţionăm descoperirea în
umplutura valului car. U6, ad.=0,3 m, a unui
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Abstract

New Research Conceming the Bronze Age in the Păukni (Ciomorlan) Settlement.
2001-2002 Campaigns. Preliminary Report.
In 2001 and 2002, the research in the Păuleni settlement, near Şoimeni village (Csikcsomortân) continued. The excava
tions were performed in the eastem part of the site (PI.I), inside the trench I (next S.I), following the Eneolithic, Bronze Age
(BA), and the defence structure of the site.
Tbe defence wall of the settlement has a complex structure, including post remnants, several successive soil deposits of
different colours and compositions, as well as palisade remains. The last campaign results pointed out that some of the soil
depositions correspond sometimes to the successive habitation levels from the BA. The first level of the wall consists of trod
den yellow clay, but in the C 1 10 square, where its interior slope goes up, it is overlapped by a fireplace (Pl. XXIV, 4,5).
Outside but close to the first level of the wall, other similar four fireplaces were found (Pl. XXIV, 3). At this Ievel severa!
Cotofeni type potsherds (Pl. XX, 8) were found. These fireplaces belong to the period between the first and the second Ievel
of the wall. Taking into account that during the anterior campaigns, under the first Ievel of the wall, remains of a complex
belonging to Coţofeni I were discovered, and the fact that the discovered pottery at the level of the fire places does not pres
ent characteristics which would permit its framing into a later period, it is unlikely - although not excluded - for the first Ievel
of the wall to belong to the Cotofeni culture.
The second level of the wall overlaps the cultural layer containing Ciomortan type pottery. In tums, a complex (L.7a)
belonging to the Ciomortan group perforates this level of the wall. Therefore, it must be admitted that there are at least two
Ciomortan habitation levels. The remains of a "fence" grasped under the L.7a, in A 1 8, A 1 7, C 1 7, D 1 7 squares (PI.l XXIII,
3) and the Complex 13 (Cmp. 13) correspond to the second level of the wall.
Tbe "interior fence" (Cmp. 15). Nearby the interior extremity of the wall, in square A 1 8, A 1 7, B 1 7, C 1 7, D 1 6, F 1 5,
G 1 5, G 1 4, H 1 4, H 1 3, 1 1 2, and I 1 1, with the length of 16 m, the remains of an "interior fence" (Pl. XVIII, 1 ), under the
shape of an arch, were uncovered. At the level at which it was found (in the gray soi! which contained BA ponery, at 0,7 - 0,9
m deep), it appeared as a band 0,3-0,5 m wide, oriented north-west - south-east (parallel to the wall's line). It was formed of
yellow soil mixt with stone boulders. Only in the square. A 1 8, A 1 7, C 1 7, D 1 7, on a 4,60 m length, this band was emptied.
It had the form of a ditch of 0,4-0,5 m wide. Inside it, a row of post-holes with 0,15 m diameter was followed (Pl. XXIII, 4).
The post-holes were perforating the eneolithic layer and the natural rock of the field (Pl. XXIII, 5), showing that the fence
belongs to the subsequent eneolithic habitation. In the square C 1 7 and D 1 6, this ditch was perforated by a pit (the Gr. no.5)
belonging to the Wietenberg culture. For now, we do not have enough data to chronologically attribute it more exactly.
Probably, the segment of a ditch with close similarities, observed in square A 1 5'-6', belongs to the same "fenee" (as it will be
seen later).
The Cmp. 13 represented a kind of a corridor, which crossed the defence wall (PI.XXV, 1). It seems that at first it was
used as a gate, and afterwards, as a ritual place (to see later).
The following layer of the wall overlaps the Cmp. 13 and it probably represents the result of the wall rearranging by the
bearers of the Wietenberg cui ture.
Then the Wietenberg level habitation follows. Four houses belonging to it were undiscov�red on the interior slope of the wall.
Concerning the layer which overlaps the Wietenberg cui ture houses, there are two possibilities: it either represents the
result of the soil sliding from the wall ridge, or it is due to the fortification rearranging in the dacian period attested by the
some isolated potsherds found in uncertain stratigraphical conte11:t.
Regarding other elements related to the defence wall, it is good mentioning that in the square L,M 1 4-6, under its ridge,
at about 0,5 m depth, in its yellow infilling background, a stripe in Iight brown hue was found. This probably represents the
remains of a ditch of the palisade (Pl. XXIII, 1 ). On the interior slope of the wall, in the square I,K 1 5,6, at about 0,5 - 0,9 m
depth two straight stripes appeared: the first one yellowish-white coloured, of 1,50 m wide, and the second one brown
coloured, 0,3-0,8 m wide, both arranged approximately perpendicular with the wall's direction. The Wietenberg culture hous
es (Pl. XXIII, 2) sectioned them. Because the research campaign stopped at this level, no certain opinion upon the role of
these stripes can be assumed yet. It should not be excluded that they represent remains of the wall's substructure.
The remains of some defence constructions were also found in the south margin of the settlement, where two rows of
stone clusters and a few post-holes were discovered. They suggest that the defence wall and the ditch surrounded the whole
settlement, but in its southem part, because of the pronounced slope, they slipped in the Remetea stream valley.
The defenee ditch in the north-eastem part was studied in the square A 1 1S-20 (Pl. XXI, 3). The ditch was dug in the natural
rock (Pl. XXIV, 1, 2) and it was about 2 m wide in its upper part and 1,6 m depth from the actual field surfaee (Pl. XXI, 4). It can
be stated that a field road periodically levelled by the bulldozer affected this part of the ditch, which diminished its initial dimen
sions. In the Iower part of the ditch's infilling, an amphora fragment of certain Ciomortan invoiee (Pl. III, 8) was discovered.
Other Ciomortan Group Complexes.
Tbe H. 7a, discovered in the 2000 campaign, was definitely researched. It was situated under the L7 (the Wietenberg eul
turc housc ) . It represented a slightly decpcncd in thc in terior slopc of thc dcfcncc wall co m plex (up lo 0,3 m). Il was an oval
irregu l ar formed pit, of 3,5 x 2 m, surroundcd by post-hnlcs (Pl. IT, 1 ) . In its infilling the Ciomortan type pottery, animal and
severa! human bone fragments wcrc fo u nd .
Tht: Ciomorlan type vestlges wttbln tbe wall. Undcr lhc houscs bclonging tu lhc Wicl cnbcrg cuhurc, al lhc wall'• in ternat
exlrcmily, thc irregu lar-shaped cavities appeared, with their infill similar to that of the L.7a, and containing Ciomortan type
pnttery (Pl. TI, 2).
Thas, under the L.8, :tmong the fragme n t s eharacteri�ric to thc Ciomnrt .. n ernu p . insiclc " n agglomcra t i on of potsherds,
in the square E 1 6, al 0,8-0,9 m dept h, an amphoreta appcared. It has speci fic decoration placed under the handles, and looks
like sume "parabolas" with their head down, infilled with pricks.
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Within the wall's infilling, under the L.9, in the square H 1 5, at 1,05 m depth, a bronze or copper awl was found. It is
square in section, with only one sharp end, and has 6,5 cm Iength.
Immediately under the L.9, in the square G 1 5, at 0,75 m depth, a silex arrow-head was found. It is triangular-shaped with
its lower pari concave and retouched margins.
The Complex 13 (Cmp. 13).
In 2001 year campaign, a corridor oriented south-north, crossing the interior slope of the wall was researched. After ali
the probabilities, in its southern end, the Cmp. 13 joined with H. 7 a. It was parlially overlapped and sectioned by three
Wietenberg complexes: L.7, its annexe and a pit (Gr.3). Inside the corridor's infilling, Ciomorlan (the Iarge majority of the
fragments) and Coţofeni (isolated fragments) type potteries were found.
The research pointed out that the Cmp. 13 is contemporary to the 2nd level of the wall, in a passage, intentionally Ieft in
it. It was flanked with pickets and posts on both sides. The Cmp. 13 crossed the wall on its exterior slope, and then, at 1,5 m
north to the ridge, it enlarged and joined with a row of post-holes placed parallel to the wall. At first, the Cmp. 13 was pro
bably conceived and used as a gale.
On the bottom of the corridor, under the wall's ridge, in a black ash layer, 5-7 cm thick, the remains of three burnt skele
tons were found: an adult and two children (Pl. IV, 1 ). Incinerated on the spoi, they were in crouched position with their heads
oriented norlh, towards the exterior of the settlement (Pl. XXVI, 1, 2). Ciomortan type pottery, broken, and a complete one
were found near the skeletons. Some potsherds were found under the human bones. Sometimes, the fragments from which
the vessels were restored had different colours, the proof of their second burning, after their breaking. 6 vessels were
restored: 2 amphoras, a jug, a bowl and 2 coarse pots with ridged surface (Pl. V, 1-6).
A deposit of burnt red coloured soil, thick of 0,8-1 m (Pl. IV, 2, 3; Pl. XXV, 2) was overlapping the skeletons. In its upper
pari, severa! flagstones in horizontal position, probably coming from the complex's roof were found.
It seems that initially, the corridor had and a utilitarian role: that of a gale. The entrance in the settlement lied at about
1,5 m norlh to the wall's ridge, where a post fence seems to have been constructed.
Afterwards, a ritual was practised here: above the bottom of the corridor, some beams were Iaid down, over which a wood
en construction covered by flagstones of small dimensions, was made. On the floor, three deceaseds were put down: an adult
and two children. Next to them, at least 6 complete vessels were set down. The whole construction, together with the
deceaseds was then set on fire.
The above remains can be seen as the evidence of a human sacrifice ritual, performed probably in the moment of the
settlement abandonment by the bearers of the Ciomortan group.
The Under Wall Bronze Age Habitation level.
In the square B 1 8,9, under the second level of the wall near its interior margin, some BA (Cimortan type?) potsherds
were found. AII of them were of coarse category, some of which with ridged surface (PI.XX, 2 - 5). At about 2 m norlh-east
from this place, in the square C,D 1 8, under the 2nd level of the wall, the agglomeration of 4 fire-places ( Pl. XXIV, 3) were
uncovered. At this level a few pot fragments of Cotofeni type where also found. It was observed that one of the fire places
situated more to the north in the square C 1 10, "was climbing" the slope of the 1st level of the wall (PI.XXIV, 4). Immediately
under it, the Cucuteni culture dwellings appeared.
The Ciomortan 'JYpe Pottery Discovered in the Cultural Layer, in Uncertain Stratigraphic Conditions.
Within the cultural layer, especially next to the defence wall, the agglomerations containing important amounts of Ciomorlan
type pottery, was found. The Ciomorlan type pottery, discovered in the 2001 campaign does not present different characteristics
as compared to the one discovered in the prior campaigns, mostly published. Among the few new elements, a two-handled ampho
reta with four "tablets" syrnmetric applied to the body, made of semi-fine fabric, grey in colour, can be mentioned (Pl. III, 6).
Wietenberg Culture HabitationIn the north-eastern part of the wall, on its interior slope, three surface rectangular houses, 0,3 m deep, belonging to the
Wietenberg culture (Pl. XXVII, 1) were uncovered. Together with the L.7 researched in the 2000 campaign, they formed a
straight row of constructions, stretched on the interior slope of the wall(PI. XXVII, 2), parallel with its ridge. Nearby the L.7
and L.8, 2 pits belonging to the same eul ture were researched.
The house 8 (L.8) was situated at 0,6m east-south-east from the L.7, in the square D,E,F 1 6,7,8, 0,5-0,8 m deep. lts norlh
east side was slightly affected by a narrow ditch, practised by Szekely Z. Unauthorised excavations performed here in the
spring of the 2001 year destroyed the west - south-west side of the L.8. The upper pari of the house (the closest to the wall's
ridge) was deepen up to 0,3-0,4 m (Pl. VII, 2). In its superior pari, the L.8 had the shape of a quasi-rectangular agglomera
tion of stones, pot fragments and (Pl. VI, 1 ), spread on a surface of about 4 x 3 m. After the stones were moved off, severa)
daub fragments with beam, pole and wattle prints remains of burnt beams, were found. Among them agglomerations of pot
tery (Pl. VI, 2) appeared. It must be noticed that on the side towards the settlement's precincts remains of wattle and daub
fragments were not discovered.
At the treading level (Pl. VII, 1), approximately in the centre of the house, there were 2 circular-shaped heaths, with 0,6
m in diameter, next to one another. Both of them were arranged on pavements made of stone and potsherds, their surfaces
clay-lined (Pl. XXX, 5).
After the house's infill removal, 8 post-holes were uncovered and emptied (Pl. XXVIII, 3). They had approximately cir
cular form, some of them with sharp bottom (g 3, g 4, g 6), and others with a straight one (g 1, g 2, g 5, g 7, g 8). They were
deepened at about 25 cm in the wall's infill. (Pl. XVIII, 1). Along the north-east side of the house, 5 post-holes were
researched, and 2 on its north-west si de. O ne of the holes (g 1 ), was situated in the norlh-west pari of the house. On the ESE
and SSV side, no post-holes were discovered.
Taking into account the post-holes positioning, as well as t h e records grouping, it must be concluded that the house was
quadrilalcral-shnpcd. wi th its NNE sidc oF a boul 4 m and the NV one, of aboul 2 m. As far as the house's wreck11ge surf11ce
suggcsts, Lhc ESE wall's lc nglh was ur ubuul 2,5 1 1 1 .
Within the housc, severa!

in situ) were found.

picccs, animal

bones and numerous polshcrds (sume o f them bclonging t o the vessels broken
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Copper ar bronzepiece:s: a fragmented blade (Pl. VIII, 2) and a discoidal plate from a needle (?) with rolled head (Pl. VIII, 1 ).

Bone pieces: a bead (Pl. VIII, 3) and a fragmented piercing (Pl. VIII, 4).
Stone pieces: a whetstone fragment (Pl. VIII, 10) and a convex oval-shaped grinder (L=23,3 crn; 1= 15,5 crn).
Bumt clay pieces: "stick heads" (Pl. VIII, 5, 6, 8), a disc with 4 perforation pears syrnmetric arranged, having one of its
sides decorated with an incised cross (Pl. VIII, 9).
The Pottery lnventory. The coarse pottery is represented by pot-vessel fragments decorated with simple (Pl. IX, 4) or alveo
lar bands (Pl. IX, 3). Sometimes, the pottery from this category is decorated on the body with an applied relief spiral (Pl. X, 3).
The pottery of intermediary category is made of polls and bawls. The polls are high-proportioned vessels with prominent
body, high neck and flaring rim. Usually, they are decorated on the shoulders with oblique or horizontal flutings or incised
lines. They are characterized by smootb or polished surfaces (Pl. IX, 6). Sometimes, the decoration formed of oblique incised
lines covers the rim (Pl. IX, 5). One of the polls distinguishes itself by its very thin walls, fine fabric and black smooth surface
(Pl. IX, 7). Among the bowls, the fragment of a double-lobed recipient can be mentioned. It is decorated on the rim's exte
rior with two parallel rows of imprinted triangles, which form a zigzag in the negative; on the rim's margin, the recipient was
decorated with incised x-es (Pl. X, 8). Another bawl was decorated with oblique incisions and flutings (Pl. X, 7).
The fine category of pottery is represented by a bowl with fine walls, prominent body and vertical rim, with a little handle
tight under it. On its both sides there are two perforations. It is richly decorated: in the lower part, a horizontal line is incised,
and under the rim four horizontal lines are incised, over them, small circles arranged into a horizontal row being imprinted
(Pl. IX, 2). It can be also mentioned a circular lid fragment, with perforations, decorated in the middle with "ear corn" inci
sions and with oblique ones on the margin (Pl. VIII, 7).
The tureens are represented by undecorated (Pl. X, 4) recipients with spherical body, slightly flaring rim and straight bot
tom. A sample is decorated in the upper part of the body with a narrow incised band, filled with oblique incisions, and in the
middle with a wide one, formed of oblique lines (Pl. X, 5). The jugs have spherical shape, rounded rim, slightly high handle
and straight bottom (Pl. IX, 1). A black double Iobed recipient, well polished, under which, half-circular handles are
arranged, is decorated on the rim and shoulders with oblique incisions (Pl. X, 6).
Of great importance are two Monteoru type handles fragments. One of them is simple saddle- shaped (Pl. X, 2) and the
other one is saddle-shaped with threshold (Pl. IX, 1). The latter one is decorated alike the MIC2 period samples from Moldavia,
i.e. with a band formed of two incised horizontal lines, a horizontal row with oblique pricks between them being observed.
Nearby the L.8, at 0,4 - 0,5 m deep, in the G,H,I,K - 4,5,6 square, a stone boulders agglomeration mixed with Wietenberg
type potsherds was uncovered. In fact, it covered the remains of two houses, respective L.9 and L.10.
The house no. 9 (L.9), was situated at about 0,8 m SEE from L.B and 0,6 m NVV from L.10. Under the boulder stones
agglomeration, at 0,6 m deep, the outline of the house (Pl. XI, 1; Pl. XII, 1) appeared. It was marked by the north-eastern
wall deepened in its interior slope (Pl. XII, 2), by the agglomeration of broken vessels and isolated potsherds (Pl. XXIX, 1)
as well as by wattle and daub fragments. On the bottom of the house, two circular clay-lined hearths were uncovered. One of
them was placed in the middle of the house, with 0,6 m diarneter. It was perforated by a post-hole, in its infill. remains of
bumt wood and clay (Pl. XXX 4) being observed. The second one was laid near the north-western wall of the house. It had
circular form, with 0,4 m diameter (Pl. XXX 1 - la).
After the house's infill removal, 6 post-holes (Pl. XXIX, 2) were uncovered and emptied, 5 ofwhich (g 1 - g 5), were situated
along the NNE side of the house, and one (g 6) on the ESE side (Pl. XVIII, 1). They were of fdifferent formes: oval (g 5),
oblonged (0,3 x 1,2 m) - g 2), circular (g 4, g 6), or irregular-shaped ones (g 1 şi g 3).
The post-holes positioning and the perirneter covered by the records, allowed the establishing of the NNE wall's length,
about 4 m, but that of the ESE side, of obout 1 ,5 m.
The L.9 inventory included a few pieces, a small number of animal bones, whole or broken pot vessels, as well as nume
rous isolated potsherds.
Pieces: a bone piercing (Pl. XIII, 1), a "planter" made of plough tail (Pl. XIII, 6); two "sickles" made of whetstone with
sharp edge (Pl. XIII, 3, 5); a burnt clay "stick head" (Pl. XIII, 2); two miniature clay vessels with globular body, short rim with
two perforations for hanging (rushlight?) (Pl. XIY, 1, 2).
The pottery from L.9 includes pottery fragments, decorated with bands in relief, notched or alveolate, the straight cut or
slightly rounded rim (Pl. XIY, 7), some of them handled (Pl. XIV, 6). The polls were made of semi-fine fabric and are repre
sented by fragments with high neck and flaring rim (Pl. XIV, 5). Fragments of jugs and cups (Pl. XIV, 8) were also found.
The 10 house (L.IO) was very close to the L.9. Under the stone boulders agglomeration in squares H,I,K 1 5,4,3 the house's
outline appeared. Its perimeter was marked by wattle and daub fragments, pot vessels broken in situ, as well as isolated ones
(Pl. XI,1; Pl. XXIX, 3). 1ts eastern margin was dug in the defence wall at 0,4 m deep from the actual surface (Pl. XIV, 2) and
it was parallel to the wall's ridge. At this level the complex's outline was squarish, of about 4 x 4 m. In its east-south-eastern
corner there was uncovered a small annexe marked by large stones, vertically placed (Pl. XI, 1). Inside it, two vessels were
found. They were made of coarse fabric and represented jaws badly burnt, broken in situ. Both of them were decorated with
an alveolar band under the rim (Pl. XVII, 7). Under them, a cylindrical lid made of black fine fabric, perforated with two
small holes symmetrically arranged on the margin, well polished, was also discovered. (Pl. XVI, 2).
After the house's infill removal, inside it 4 post-holes (Pl. XXIX, 4) were uncovered and emptied. 3 of them (g 1, g 2, g 3)
were situated along the NNE side of the house, but one (g 4) near the ESE side (Pl. XVIII, 1). The frrst (g 1), was dug in the
wall's infilling, at the 0,45 m depth; it was an approximateley oval-shaped one (0,5 x 0,7 m).
Just like for th e LJI and L.IJ, on t h e bottom, in t he middle of this house, two hearths wcrc found (Pl. XV , 1 ). Thc first onc
was situated south of it. It also hau a ci rcul ar form with a diameter of 1 , 1 m. In the wcst cm part of ils cl ay- l i ncd surFace
,

,

(Pl. XXX, 2), somc scratches, made by a k i nd of a coarse objcct were observed

(Pl. XXX, 3).
The second one was destroyed to some extent, only some parts of thc clay-lined surface bei ng presetveu. The hearth had
a circular Form with O,li m cliHmctcr.
Thc L.t O invcntory includcs somc picces, pot vessels, many potshcrus, anu animal bone fragmcnts.
rieces: a ceramic disc with four small hulcs symmctrically disposed, decorated on onc of its surfaces with an inciscd
"swast ika " and obliquc scratchcs on thc m argin (Pl. XVI. 5); a conical "stick hcad" (Pl. XVI, 6); onc fragment of whetstonc
"sickle" (Pl. X V I I I , il); onc fragment of lhc bune pl ate with three pe rfora t i ons (Pl. XVI, 3).
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The Pottery. The coarse category includes: a pot-vessel fragment with its exterior surface ridged, with a scratched button
pullcd from the vessel's rim (Pl. XVII, 3); a conical bawl with straight bottom and strong flaring rim (Pl. XVIII, 8).
To the intermediary category belong severa( polls fragments with cylindrical neck and flaring rim (Pl. XVII, 4, 5).
One of the polls has an oblique cut margin. It is decorated on the shoulder with a band in relief, covered by incisions dis
posed in a net. The same decoration is repeated on the rim's margin (Pl. XVII, 9). Another poli has a straight cut rim, decora
led with oblique scratches. Between the shoulder and the neck the poli is decorated with a band made of incised lines framing
a row of cells. The oblique flutings cover the shoulder (Pl. XVI, 6). To the same category, some lids also belong. One of them
has a holding button perforated through two openings arranged in cross, in different plans (Pl. XVI, 1). The other one is
decorated from its interior with oblique incisions (PI.XVI, 3).
The intermediary category includes jugs with slightly flaring rim and with overridden handles (PI.XVI, 1). The jugs are
decorated with oblique flutings (Pl. XVII, 2), but sometimes they have no decoration (Pl. XXVII, 1). A spherical tureen, with
straight cut rim and decorated on the shoulder with wide oblique incisions (Pl. XVII, 10) belonging to this category, can also
be mentioned. Ceramica fină, lustruită este reprezentată de o cană cu corpul sferic, gâtui răsfrânt, şi delimitat de corp cu trei
linii incizate orizontal (Pl. XVI, 7)
Other Wietenberg culture construction remnants. In the squares G,H,I,K 1 1 ,2,3 other Wietenberg surface remains were
found. There were preserved stone boulders agglomerations (Pl. XI, 1), remains of carbonised pickets, wattle and daub frag
ments, as well as fragmented pottery. Registered (attested) towards the end of the campaign, they were preserved, their
research being delayed for the 2002 campaign
The complete restoration of the three houses belonging to the Wietenberg culture is not yet possible, but some relevant
observations can be made. AII of them have been overlapped by stone agglomerations, suggesting their coming from the roof,
probably having the role to sustain the light material from which it was made. The prints on the wattle and daub fragments
suggest that the houses had the skeleton formed of beams thrusted in the ground and the walls made of pickets and knit daubs,
then clay-lined from the inside and outside. It must be observed that on the sides towards the settlement, no construction
remains were found. On the other hand, bcsides the four houses discovered until now, two fireplaces were discovered on the
interior slope of the defence wall. There cannot be said for sure the way in which the floor's houses were arranged.
Four pits (Gr. 4; 5; 6;7) researched in the 2001-2002 campaigns, also belong to the Wietenberg culture.
The pit no. 4 (Gr.4) was discovered in the square B,C 1 6-7 at 1,05 m deep (Pl. XXII, 1). It had an oval opening (1,9 x 1 ,4),
1,84 m decp. The pit got narrower towards the bottom. The pit inventory includes: the Wietenberg type pottery (Pl. XXII,
6-9), among which, it can be noticed some bawls fragments with Iobed margin, decorated under the rim with a scratched
hand, but on the shoulders with triangles formed of two circumscribed angular lines; near the maximum diarneter, the recip
ient was decorated with a hand formed of two horizontal incised lines, hachured with incisions as a net, having under it a hor
izontal row of small imprinted circles. In the pit, Eneolithic and Ciomortan type pottery fragments were also found.
The pit no. 5 (Gr.S) was discovered in the square C,D/6-7 at 1,2 m deep. It had a circular opening (1,5 m diameter) and
straight walls that got narrower towards the straight bottom. The pit was 2,15 m deep (Pl. XXII, 2). The infill - mixed soil,
burnt wood, bits of raw clay. The pit Inventory: one small stone hammer, probably from the Eneolithic, the Wietenberg type
pottery (Pl. XXII, 3-5).
The pit no. 6 (Gr.6) was discovered in square H/2 (Pl. XXXI, 4). Thc pit mouth was observed at 0,7 m depth. It had cir
cular mouth. At this level its diameter was of about 0,48 m and inside it Wietenberg pottery agglomeration had appeared.
The pit got narrower towards its straight bottom (Pl. XVIII, 1). It was infilled with black soil. The pit's dimensions were: Dg
0,48 m, Df 0,38 m, 0,4 m depth from the level of sterile soil. lnside the pit, there were found pottery fragments, arranged
very close to one another, so as it looks as a special deposition. The pottery includes: 6 fragmented vessels belonging to the
Wietenberg culture.
The pit no.7 (Gr.7). Only its eastem half part was rcsearchcd, that from the square G 1 1, 2. lts mouth was observed at the
0,56 m depth, where it looked like a spot of black coloured soil. The pit had circular mouth and got narrower towards its
straight bottom (Pl. XXI, 1). It dimensions were the following: mouth diameter - 2,5 m, bottom diameter - 1 m, depth - 1,6
m (Pl. XXI, 2). lts infilling represented black loose soil, in which at the 0,8 - 1,5 m depth, an imortant amount of bumt wood
appeared. The pit's inventory included the records from different prehistoric periods, the most recent of which were those
belonging to the Wietenberg culture.
The Complex no. 14 (Cmp. 14, The Wietenberg culture ?) was uncovered in the square H 1 1, at the 0,7 m depth. It inclu
dcd an oval pit (1,3 x 1,7 m). In its upper part two human skulls were found (no.l şi no. 2), one fragment of quem and an
entirc clay pot. Under these one human skeleton was situated (Pl. XIX, 1, 2; Pl. XXXI, 3). It is quite possible, that two
Wietenberg clay vessels situated, one of them 1,2 m SE , and the other 2,5 m NV from the pit, also belong to this complex.
The skull no. 1 was situated at 0,74 m depth. It laid with its facial part down. Next to it, one human humerus laid.
The skull no. 2 was situated at 0,4 m west from the skull no. 1, at 0,97 m depth. It was laid on the right side, with his facial
part towards south. Next, south to it, the human flcxed hand bones, were laid, so as the humerus was situated in front of the
mouth, but the forearm, on the skull. Over the hand, there stood an entire clay bowl, made of sandy fabric, 1. It has tron
conical body and short flaring rim. It is undecorated (PI.XX, 1). As far as this bowl does not show any specific features, its
cultural and chronological attribution is quitc doubtful.
Thc human skeleton was found at 0,25 m north from the skull no.l and 0,5 m north-east from the skull no.2, at 1 ,05 m
depth, inside the other pit specially dug for it. This pit an oval-shaped one (0,8 x 0,9 m). The pit's infilling contained black
solid soil, mixed with the remnants of burnt wood and clay, as well as with raw clay. The skeleton overlapped an eneolithic
complex. In the pit's infilling a good amount of eneolithic and transition period potsherds were found.
The ske le to n , a well prcscrvcd one, was la id in crouchcd position on its left side and oriented with its head towards cast
(Pl. XIX, 1 ) . ILs skull wus luid somcwhnt uppcr thnn the rest of the skeleton. It is to be mentioned that the verlebras from the
t:crvi<.:al part wcrc not in their an atomica! connection, but laid at about 20 cm from thc skull. AII thc othcr vcrtcbras as wcll
as othcr honcs werc in t h e ir normal anatomical conne.ction.
=

=
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The Wietenberg eulture pottery from Păuleni presents so clase similarities with that from Oarţa de Sus settlement, Turla
cemetery and others from the 2"' stage of this culture that its framing in the same stage of the Wietenberg culture (2"' after
N. Chidosan or A2 after N. Boroffka) seems obvious. The recent attributing of the Wietenberg level from Păuleni by M.Rotea
to the end of its 1• stage had among the arguments, the lack of spiral-decorated pottery. This reason - after the discovery in
the last campaigns excavations of some spiral-decorated pottery proved to be obsolescent. The discovery of the Monteoru
type pottery in a Wietenberg eulture house seems to confirrn the synchronism between Monteoru IC2 and the 2"' stage of the
Wietenberg culture.
As the recent research show, there is no certainty conceming the time period between the end of the Ciomortan habita
tion and the beginning of the Wietenberg one in the Păuleni settlement. On the one hand there is no evidence that the
Wietenberg habitation carne immediately after the Ciomortan one. On the other hand, the Wieteoberg habitation is coo
temporary to Monteoru IC2. In these conditions, it is not excluded for the Ciomortan one to date substantially earlier than
the IC2 stage of the Monteoru culture. It can be probably synchronised with Monteoru IC4 and outlined in the period very
clase to the eod of the Jigodin group.
Translated by Liliana Lazea

Valeriu Cavruc
Dan Lucian Buzea
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Pl. I. Păuleni Ciomortan. Planul general al aşezării 1 Pl. 1 Păuleni - Ciomortan Settlement. General Plan
·

a: şanţuri de apărare; b: teren mlăştinos; c: pădure de conifere; d: secţiunile practicate de Szekely Zoltan; e: secţiunile
practicate în anii 1999 - 2002: f: limita inlcrioarll a valului; 11:: puţ pen tru alimcnlamu cu upii po tnbi l ii o con1unei l'ăuleni; i:
coama valului; k: drum de câmp; 1: curbe de nivel.
a: .fortific"tion ditch; b: bog: c: fnm<t; d: trt!nches excavated by Szt!kely Z.; e: lrenches excavatt!d in 1999-2002; f Îlmer line of the
fortifica/ion 1mll; �: conectin� wail; i: ridge of the defence wall; k: field road; 1: contour Iim>.<.
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Pl. I l . 1. Pliuleni - Ciomortan. Cultura Costişa - Ciomortan. Cmp 7a
Il. Păulcni - Ciomortan Settlement. Costisa-Cinmnrtan Cullurf:. Cmp. 7a.
1 : p lan ; 2: ceramică din complex.

a: umplutura valului; b: ceramică; c: piatră; d: groapă de stâlp; e: conturul complexului.
1: Plan ; 2. Cmp. 7a Pnllery.
n: wn/1 Jnrtijiration infiii; b: pottery; c: stom:; d: post-lwle; e: Cmp 7a outline.
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Pl. III. Păuleni - Ciomortan. Cultura Costişa - Ciomortan

- Ciomortan Settlement. Costi$a - Ciomortan Cultu.re.
1 , 6 - 8: ceramică; 2, 4: silex; 3: us; 5: urunz (cupru)
1, 0-H: Pouery; 2, 4: jlint; 3: bone; 5: bronze (copper).

Pl. III. Păuleni
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Păulcni - Ciomortan. Cul t u ra Cos t i şu - Ciomortun: Cmp 13
Se/1/ement. Costişa - Ciomonan Cu/rure. Cmp. 13.

Pl. I V. Păuleni - Ciomortan

a: umplutura valului; b: ceramică; c: piatră; d : contu rul com p lexului; e: oase umane; f: scândură ar�ă; g: �trat vegetal;
h: bfirnă arsă; i: arsură; k: groapă stâlp; 1: unlplutur3 arsă la roşu ; m: umplutură galbenă pietroasă;
n: stratul de arsură de sub schelete.
a: wa/1 fortifica/ion inji/1; b: pottery; c: Stane; d: Cmp. 13 outline; e: human bumt bones; r bumt plank; f!.." arable level; h: bumt
post; i: burnl soi/; k: post-holc; 1: rcd coloured soi/; m: yellow soi/ mixed with snw/1 stones; n: blaek ash undcr human skelctons .
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Pl. V. Păuleni - Ciomortan. Cultura Custişa - Ciumortan: Cmp 13. Ceramică.
Pl. V. Piiuleni - l.iomortan Settlement. Cosfi$a - Ciomorlan Cu/ture. Cmp. 13. Pottery.
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Pl. VI. Păuleni - Ciomortan. Cultura Wietenberg L.S.
Selllemertl. Wictcnbcrg Cu/ture. House no. 8 (L. 8).
1 . nivel superior; 2 - nivelul de sub bolovanii de piatră:
a: umplutura valulm; b: ceramică; c: piatră; d: llplturll; e: conturul lucuinţd; f: fragmente de r�nlţll;
g: porţiuni distruse de braconieri; h : secţiunea V, practicată de Szekely Zoltan.
1 · house superior level; 2 · slones aglomeroticn undi!r level:
irtfill of the fonification wa/1; 1>: puttcry; c: stone; d: wattle and daub; e: hnuse outline; f grinder fragments;
l).' puri dc>troycd by the poaclzers; Iz: ln:nch IV cxcavatcr by S"fkely Z.

PL VI. Pău/eni - Ciomonan

a:
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Pl. VI I.

Păuleni - Ciomortan.

-

Cultura Wietenberg L.S.
House nn. 8 (T .. 8).

-

Pl. VII. Pllltleni - Ciomortan Sellfement. Wieten.berg Cu/ture.

1 - nivelul inferior; 2 - profil;
a: umplutura valului; b: ceramică; c: piatră; d: lipitură ; e: conturul locuinţei; f: sol vegetal;
g: porţiune d istrtusl!. de braconieri; h: secţiune practicată de Szekely Zoltan; i: vatră; k: sol din umplutura locuinţei.
1 house inferior level; 2 house sec/ion
a: fortification wal/ infi/1; b: poftei'}',' c: stone; d: wallle and daub; e: house outline; }:- arable soi/;
g: part dcslruycd by the poadwrs; Il: trench excavated by Szt!kely Z.; i: lleatth; k: house infill.
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Pl. VIII. PO.uleni - Ciomortan. Cultura Wietcnbcrg: L.8. Inventar.
Pl. VTTT. Puu/eni - Ciomortun Se/1/cmo:fll. Wi<·tenbt·rg Cu/tun:. Jlcmst• no. 8 (L. 8). lnn:fJiory.

1,

1 , 2: hron7. (cupru ?);

(

3, 4:

os; 5 - 9: ceramicfi; 10: gresie.
5-9: pottery; 10: whetstone.

2: bronze copper?); 3, 4: bo ne ;
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Pl. IX. P11uleni - Ciomortan. Cultura Wietenberg: L.8. Ceramica.
Pl. IX. Pt111leni - Ciomortan Settlement. Wietenherg CultufY.. H"u."' nu. /1 (T. . Il).
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Pl. X. Păulcni - C.iomort1m. LS. Ceramică.
Pt. X ffiuleni - CiomntliVI :ietdettii!IIL Wietenberg Cultwe. JJouse 110. 8 (L 8). Jbttely
l, 2: Cultura Monteoru; 3 - 8: Cultura Wietcnbcrg.
1, 2: Monteoru Cu/ture pottery; 3-8: Wietenbe�N Cu/ture Pottery.
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Pl. XI. Păuleni - Ciomortan. Cultura Wietenberg. 1. L.9, L.lO.

Pl. XI. Păuleni - Ciomortan Settlement. Wietenberg Cu/ture. House no. 9 (L. 9), House no. 10 (L. 10)

a: umplutura valului; b: ceramică; c: piatră; d: lipitură; e: conturul locuinţei; f: fragmente de râşniţă;
g: hârnă arsă; h: arsură; i: vatră.
a:fonijicalion

1. House no. 9; House no. 10.
wtiO infiU; b:pt.Jiitry; c.· >IVne; ti: wau/e and daub; e: IIOUSI! outline;f grirukrfmgmcrus; g: bumt wood;
h· bunu soil; L· heath
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Pl. XII. Păuleni - Ciomortan. C.'ultura Wietenberg:

Pl. XII.

Păuleni - Ciomortan Seu/errumt.

Wietenbcrg Cu/tun:.

nu 9 (L. 9).
.

1 - plan; 2 - profil.
a: umplutura valului; b: ceramică; c: piatră; d: lipitură; e: conturul locuinţei; f: fragmente de râşniţă;
g: sol vegetal; h: sol din umplutura locuinţei; i: 8JSură; k: sul steril.

1 - Plan; 2- Section.
a: a: fortification waD infill; b: JXXfel)'; c stone; d: wattle and daub; e: house oullinc;f grinderfiugmenls; � aroble soi/;
h· lwu..e infiO; i: burnt soi/; k: sterik soi/.
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Pl. XIII. Pău len i - Ciomortan. Cultura Wietenberg: L.9. Inventar.
Pl. XIII. Păulerd - Ciommtan Selll•-m.-m. Wir.tr.nherg Cultul't:'. Hou.ţr. 110. 9 (L. 9). Irwe11tmy.
1 : us; 2, 4: lut ars; J, 5: gresie;
7: corn de cerb.
1: bo11c; :.!, 4 : bumt clay; 3, .5: whetstone; 6, 7: unlll'r.
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1

7

9

Pl. XJ V. Păuleni - Ciomortan. Cultura Wielcnbcrg: L.9. Ceram ică.
Pl. XJv. Păuleni - Ciomortnn Setrlement. Wietenberg Cu/ture. 1/ouse no. 9 (L. 9).
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FI. XV. riiulrni : f;iamsrtim; �!!!!��{1 Wietenbcr�: L.lO.

- Ciomortan Settlement. Wietenhe'l: r.ulturc. House no. /0 (L. 10)
1 : plan; 2: profil.
u mplutu ra valului; u: ceramică; c: piatră; d: l ipitură; e: conturul locuin�ei; f: fragmente de râşniţă; g: arsură;
h: sol din um p lutura locuinţei; i: sol vegetal; k: vatrlt.
1 : Plun; 2: St!clinn.
a: a: a:fi:xtijicalion wa/1 injill; b: pottery; c: skme; d· waJtle and t.Umb; e: luxL'it! outline:f grindi!Tfragmcnl:.-�: /xurlt soi/;
h· house infJ/.; L· aroble soil,· k: lu:atth
Pl.

x�· Piiulerti
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Pl.

Pl. XVI. Piiulcni - Oomonun. Cultura Wit:Lc:nbcrg: L.lO.
XVI. Pauleni - Ciomortan Settlement. Wietenherg Culwre. House no. 10 (L. 10).
1, 2, 4 - 7: Ceramică; 3: ns; 8: gresie.

1, 2,

4-7: Pollery;

3: bone; 8: wh�rsrom:.
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Pl. XVII. Păuleni - Ciomortan. Cultura Wictenberg: L.lU. CcramicA.
Ciomortan �eulemenl. W;deiiBt'l! Culturo. f!OUJ€ nn. 10 (L: /0),

Pl. XVII. Păuleni -
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Pl. XVIII. Pil.uleni - Ciomorian . Euitura Wietenberg: L.R, L.9, L.lO: nivelul inferior; Gr.6, Gr.7, Cmp.l 4 şi Cmp. 15.
Pl. XV/li. Păuleni - Cionwrtan Settlement. Wietenberg Cu/ture. House no. 8; 9; 10 (L. 8i !::: 9j {giJ�j - {flftjfi{Jf L.fll�{. ţ'j!J JID.

lBr. 6). 7 (cr. 7). Cmp.

14,

cmp. 15.

a: umplutura valului; b: ceramică; c: piatră; d: groapă de stâlp; c: conturul locuinţei; f: groapă menajeră:
g: Cmp 15 ("gard interior"); h: Cmp 14; i: groapilc de stâlp in profil.
a.fortificati.on wull infi//; h: pollery; c: stone; d.· pust-!Jote: "' house outline; f: pil; g: Cmp. 15 ("inner Jence ");
h: Onp. 14; i: pnst-holes sections.
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Pl. XIX. Păuleni - Ciomortan. Cultura Wietenberg: Cmp 14.
Pl. XIX. Păuleni - Ciomorlan Sen/ement. Wtetenberg Cu/ture. Cmp. 14.

1: plan; 2: profil.

a: umplutura valului; b: ceramică; c: piatră; d: lemn ars; c: conturul complexului; f: fragmente de rll�niţă; g: sol vegetal;
h: sol din umplutura complexului; i: umplutură val cu bolovani de piatră; k: nivel eneolitic; 1: oase umane; m: steril.
1: Plan; 2: Section.
a: fortification wall infill; b: ponery; c: stone; d: bumt wood; e: house outline; f: grimler fragments; g: aroble soi/;
h: Cmp. 14 infill; i: defence wai/ stone bouuiers; k:eneolithic level; i: human bones; m: steril .miL
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8

Pl. XX . Păuleni

1 : din Cmp.
1:

rmp 14

-

Ciomortan. Ceramică 1 PL XX. Păuleni

-

Ciomortar1 Settlemellt. l'ottery.

14 - cultura Wictcnberg ?; 2 -5 : ccrnmidî de sub Cmp 7a 1 (Cost işa - Ciomortnn);
din umplutura valului
(de tip Jigodin ?); 7: cultura Wictcnbcrg; 8: cultura Coţofcni; 9: La lene dacic.
(Wierenberg Cu/ture ?); 2 - 5: below rhe Cmp. 7 a (Cosr�şa · Ciommturt}; 6: defence wa/1 ir�fi/1 (Jigvdm rype "!);

6:

7:

Wiercnberg Culture; 8: Corofcni Cu/ture; 9: Daclcm La Terte.
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Pl. XXII. Păuleni Ciomortan. Cultura Wietenberg.
Pl. XX/1. Păuleni - Ciomortan Selllement. Wietenberg Cu/ture.
1 .. Gr 4.

1. Pll· no. 4 (G,r; 4) ,· 2'·

5; :1 . 9 . ccramic!l (3-5: Gr 5; 6�9: Gr 4).
. no. 4).
n0· 5 (Cr.· ·5)•· 3 . 9: Pottery (3-5: Pll no. 5; 6-9: Pll

2. Gr
•n1·1
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Pl.

XXI. Piiuleni

· -· -

ni

- Ciomortan. 1 Pl. XXI. Piiuleni - Ciomona11 Sr.IIIPment.

�

J

1 , 2: Gr. 7 (cultura Wietenberg); ::1, 4: şanţ de apărare (cullura C'.ostişa Ciomonan).
a: umplutura valului; b: ceramică; c: piatră; d: lemn ars; c: sol vegetal; f: nivel epoca bronzului; g: stâncă natnrHiii;
h: sanlul de apărare; l: sol din umplutura şnnţului de apărare; k: sol din umplutura Gr. 7; 1: nivel cncolitic;
m : lentilă pă mân t gelben tasat; n: steril.
1,2: l'it 110. 7 (Wir.tP.nlwrg CrJitrJn-); 3, 4: Fortificatum Ditch (Costîşa - Ciomorta11 Cu/ture).
a: fonificatiotl wall injill; pollery; c: sto11e; d: burnt wuod; e: arable soil; f" Bronze Age lcvcl; g: natural rock; Il: fortificutioll ditch;
i: fortijicatioll ditch infiii; k: pit no. 7 infill; 1: eneo/ithic leve/; m: hard ycllow soi/: n: steril soi/.
·
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2

1

3

5
Pl.

XXIII. Păuleni - Ciomortan. 1

Pl. XXIII. Păuleni - Ciomortan Selllement.

1 : coama valului, car. L,M/4,5.6 - urme de palisadă (?); 2: val, car. K/5,6, dungi de la substructura valului (?); 3: Cmp. 1 5
( " )(ard interior"), car. A,D,C/7; 4: Cmp . 1 5 ( "gard iutl:rior" ), gropi d e st>ilpi; 5 : Cmp 15 după golirea definitivă.
1: furrijicariull wa/1 ridw·. L,M / 4, 5, (j - pali.mde wsriges (?); 2: fortijicariott wali, K 1 5, 6: ,,·uhsructun; wa/1 vc.,tig�s (?);
3: Cmp. T 'i ("inerfenc:,.. "), A, H, (.' / 7; 4: Cmp. T5 ( "ir111erjimce ") - post - ho/es; Cmp. 15 ajicr itt was dt'}initil•f'l)' ernptied.
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5

Pl.

X X I V.

6

Păuleni - Ciomortan. 1

2: şant de apărare - profil vestic; 3: S 1 , car. C,D/!l,9, 1 0, vt:Ln:-ruguri; 4: vatri'i-mg
5: vatră-rug suprapunând primul nivel al valului, dctaHu; 6; gro apă de st:l.lp, car.

1 : şant de apărare - vedere dinspre sud;

suprapunând primul nivel al valului;

Pl. XXIV Păuleui - Ciomnrtan Seulement.

l:l.C/10, perforând prim u l nivel al valu l u i .

/: fortifica/ion ditch - •·iew [rom .\Outh; 2 : fortijicution ditc:h - westan sul"; 3: Sl, C, D / 8, 9, 10, fire-place.ţ;
4: fire place ovedapping the fitst level of the fot1ification wull; 5. fire plan· m•tTlupping the first level of the
fonification wa/1 - detail; 6: post - holefrom B, C 1 10, perforating the first fc,·ct of thc forlijicalion wa/1.
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6

5
8 1 .0

Pl. XX V Păuleni - Ciomortan. Cultura Costişa - Ciomortan, C m p 13.
Pl. XJ.'v. Păuleni - Ciomortan Setllemeni. Coslişu - Ciom.orlun Cu/fure, Cmp. 13.
1: vcd<.:rc

d i nspre SE; 2: profilul martorului longitudinal, văzut dinspre n urd ; 3: partea allată la sud de profilul
partea aflată la nurd de p rn fi l u l lnngitudinal, se vede vasul n r. 1 : 5 : fundul Cmp 1 3, l a nord de

longi t ud i n a l ; 4:

1:

Soulh-eo�lern. vi�<w;
siluutet!

tWtlh

10

profi l u l longi tudinal; 6: locul de sub Cmp 1 3 .

2: Nonhem sidc of the longitudinal seclinn; 3: purt siluutt:tl. suuth l u the longitudinal section; 4: lhe si<le
Ihe lon!(lrudmal projile, vt·s.w·l m1. 1 is ·"""'; 5: houom of Ihc Cmp . 1.1; fi: place unda 1/w Cmp. 1.1.
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1

2

Pl.

Cmp 1 3.
!.iomot1an cu/ture. Cmp. 13.

Pl. X:XVT. Păulcni - Ciomort an. Cult ura Costi�a - Ciomortan:

XXVI.

Păuleni - Ciomortan Selllerrumt. Costişu -

1: schl:lctul nr. 1 si scheletul nr. 2, în partea de nord de profilul longitudinal; 2: mcn,IJrele i n ferioare
schclctului n r . l şi scheletul nr. 3, de sub m a rtorul longitudinal.

1: skeleton 110. 1 and skeleton 110. 2, north to the longitudinal section; 2: skeletons no. 1
zmdcr tltc longitudinal scction.
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1

2
Pl.

XXVII. Păuleni - Ciomortan. Cultura Wietenberg. 1 Pl. XXVJJ. Păuleni - Ciomortan Settlement.

Wietenberg Cu/ture.

1 : I ..R, 1 ..9, 1 .. 1 0, vedere dinspre sud; 2: L.8, L.9, L. l O, vedere dinspre sud-vest.
1: lwuscs no. 8, 9 and 1 0, southem l'iew ; houses no. 8, 9 mu/ 10, south-wesrcm vicw.

H3
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1

2

4

3

(i9mortan. Cul t u ra Wiclcnh<.:riJ. I ..R.
Ciomorlan Selllement. Wielenhrrg (."ultun•. Hmm· nn.

PL �Y!!!, !\iulyni

Pl.

XXVIII.

l'ăuleni -

8

(I .. H).

1 : dărân1ăturile 1ocutnţet; 2: d�râm:Hurile lncuinfci. d e t r� H u : �· d u rul inhiturare:-t driritmH i u rilor si demf H t l ..arc:.t vclrelor,
se observă gropile de sl:'tlpi de �uH incrc şi pavaj u l d,:, pietre de sub vatra n r. l ; 4: u m p l u t u ra val u l u i de sub locuinţă.
1: house mins ; 2: house mms, dl'tuil; 3: hmw· 110. 8 after its illfill displacemellt; 011 thi.� /evd 011e ca11 ohsen•e t!ze post-/w/es
and t!ze pan�mc/11 of rlzc !zcarlz; 3: fonificarioll infill u11der rlze lz ouse 110. 8.
R4
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Pl. XXIX. Păuleni - Ciomortan. Cultura Wietenberg. 1 -2: L.9.

Pl. XXIX Păuleni - Ciomortan Se/1/ement. Wietenberg Cu/ture. Houses no. 9(L. 9) and 10 (L. IO).

1 : dărâmăturile L 9; 2: L.9 după înlăturarea dărâmăturilor, se observă gropile de stâlpi de susţinere şi cavităţile

ele suh vetre;

]-4: ! .. 10

�i

anexă. ): dărâmăturile L. l O; 4: L. ! O după înlăturarea dărâmăturilor, se observă gropile

de sti\lpi ele susţi nere; 5: umplutură valului de sub L.9 şi L. l O.
1, 2: lwuse 110. 9; 3, 4: housr: no. 10. 1: lrouse 110. Q mins ; 2: house 110. 9 aftt:r its inji.l ldisplacement ; 011 this leve/ one ca11
observe the post-holes; 3: hou.se no. 10 n•ins; house no. 10 mins <1}ier ils inji/1 displ<�cemenl; 011 this level one can obse1ve
lhe pnsl-hnle.�; 5: fortiftcatioll wa/1 i11fill 1111der the houses 110. 9 a11d 10.
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1

1a

5

4
Pl.

X."XX.

Păuleni - Ciomortan. Cultura Wietcnberg.

1 Pl.

X:I<(X. Păuleni -

Ciomnrtan.

Settlement. Wietenberg

Cu/ture.

2-3: vetre <.lin L. l O; 2: vetrele nr. 1 şi 2; 3: vmra nr. 1 , detaliu, se
pc suprafuţu vclrci. 4: valru 11r. 2 din L.9, per(orală de o groapă de stâlp. 5 : vetrele nr. 1 şi 2 din L.8.
1-la: heath 110. 1 from L. 9. 1: above view ; 2: sectio11; 2 - 3: hearhes from L. 10; 2: lteathcs no. 1 and 2; 3: heath no. 1, dela il 
Oile can obse1ve its striated swfacp; 4: lr ea th 110. 2 fmm L. 9, peTfornted by a posr !tofe; 5: heathes rw. 1 ami 2 j'rum L. 8.
1 - 1 a: vatra nr. l <.lin L.9. 1 : vc:<.lcn.: <.le sus; la: sc:ctiunc.

observă serij c l i lurilc
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1

3

6

5

Pl.

XXXI. Păuleni - Ciomortan. 1 Pl.

XXXI. Păuleni - Ciornortan Settlernent.

Cmp 15 ("gard interior"), Gr. 7; 2. S I, car. G,H,I,K 1 1-6, vcder<:o
nord, se observă: Cmp 1 5 ("r,ard inlcrinr"}, Cmp 1 4, r.r. fi, şi " Gr. 7; 3: Cmp 14 s; 4: u m pl u l ura G r. 6;
5: S 1, l'ar. G , l l,l,K/1,2, vedere di nspre vcsl, se ohscrvii Cmp 15 ("gard interior''), Cmp 1 4, Gr. 6, şi a Gr. 7. 6: S T,
car. G,I I,/1 - 6, n.ivelul steril şi Cmp 15, vedere dinspre sud.
1: S.l, G,H,/,K 1 1,2, custcrn l'iew ; om: can observe: Cmp. 15 ('innerfence"), pit no. 7 ((;r. 7); 2: S.l, G,H,J,K I l - 6, northem
1: S

1, car. G , H , I , K/ 1 ,2, vedere d i n�pn,; est, SL' observă:
dinspre

viru·;· auc mu a/umr: CrHJJ. 15

("innrr jtnn:"), }Jil 110. 7 (Gr. 7), Cmp. U, pil no. 6 (Gr. 6);' J: Cm}J. N.= 4.= pil JW. 8 infill.' 1' II!
�·, l f 1

1

-

6.

sr�..·n'h· soi/ h•,)cl and

C"'P. 15, �uu /Ju:rn ''it:w .

'137
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1
LJ
Pl. XXXII. Piiulcni - Ciomortan. Cultura Wietenbcrg. L.IO. Ceramică. / Pl. XXXII. l'dulcni - Ciomonan Serrlemenr.
Wictcrtherg Cu/ture. House 110. /0. PottCI)".
Provine din pavazul vetrei 2 1 From hearth no.2 pavement.

1:<8
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ANGVSTIA, 7, 2002, Arheologie, pag. 89-98

NOI CONSIDERAŢII PRIVIND GRUPUL CIOMORTAN.
ghita. Elemente izolate au fost semnalate şi pe
teritoriul judeţelor Covasna şi Braşov: un mor
mânt de la Poian (SZEKELY 1997, p. 80); un vas
ceramic din aşezarea de la Peteni (SZEKELY
1997, p. 80); fragmente ceramice izolate de Ia
Sântionlunca (SZEKELY 1997, p. 82); un frag
ment ceramic din aşezarea Turia, care ar fi
provenit din "stratul de cultură din perioada
mijlocie a epocii bronzului, care nu a aparţinut
culturii Wietenberg" (SZEKELY 1988, p. 159;
PI.IV. 6); ceramica de la Zoltan, dintr-un strat
ce suprapunea locuirea din finalul bronzului
timpuriu ( CAVRUC 1 997; CAVRUC 2001, p. 5053; Fig. 14/3; Fig. 15; Fig. 16/6,7); fragmente
ceramice de la Rotbav (FLORESCU 1 991, p.
187); un vas ceramic întreg de la Braşov (PROX
1940, Taf. VI, 82). În stadiul actual al cerce
tărilor este greu de apreciat dacă tot sud-estul
Transilvaniei la începutul bronzului mijlociu
aparţinea grupului Ciomortan, sau dacă este
vorba doar de pătrunderi, izolate şi în faze
diferite, în această zonă a unor comunităţi sau
doar a unor elemente specifice de dincolo de
Carpaţi. Prezintă interes faptul că majoritatea
descoperirilor din sud-estul Transilvaniei cu
elemente ale culturilor Costişa-Ciomortan şi
Komarov se află în proximitatea arterelor
hidrografice ce leagă acest teritoriu cu
Moldova: Trotuş, Oituz şi Râul Negru ( CAVRUC
1999, p. 22, fig. 1).
O privire de ansamblu asupra materialelor
atribuite culturilor Costişa şi Ciomortan relevă
deosibiri semnificative între siturile ce le apar
ţin şi totodată permite gruparea unora dintre
ele din punct de vedere al morfologiei eera
micii. În prealabil, în cadrul acestei culturii se
pot evidenţia patru aspecte: Ciomortan,
Cost4a, Lunea, Zoltan. Aceste aspecte reflectă
diferenţele determinate, deopotrivă, de poziţia
lor geografică şi cronologică.
Aspectul Ciomortan ocupă partea sud-ves
tică a arealului culturii Costişa-Ciomortan şi
este reprezentat, deoacamdată, doar din două
situri: Păuleni-Ciomortan în Depresiunea
Ciucului şi Poduri în Subcarpaţii Moldovei,
ambele aflându-se în bazinul Trotuşului, dis
tanţa dintre ele fiind de cea. 40 km. Prezenta,
mr�i puţin sigură, a e le m en te l or de t ip Ciomor
tan este atestată şi la m ormântul de la Poian
(Szf;�l.Y 1YY7, p. liO, ZOO; PLLXXIX, Z; p. 201 ,

Descoperit acum mai bine de patru decenii
şi definit ca o entitate culturală distinctă,
grupul Ciomortan (SZEKELY 1970, p. 71-88;
SZEKELY 1971, p. 391-392), în comparaţie cu
alte manifestări ale epocii bronzului din bazi
nul carpatic, rămâne cunoscut încă extrem de
precar. Rezultatele cercetărilor au fost publi
cate sumar. Rămân neprecizate poziţia crono
logică, arealul, originea şi raporturile cu mani
festările culturale adiacente. Deşi în repetate
rânduri s-au făcut referiri la asemănările
importante dintre vestigiile de tip Ciomortan şi
cele aparţinând culturii Costişa (SZEKELY 1971,
p. 392; SZEKELY 1970, p. 74; LĂSZL6, 1994, p.
303; VULPE, 1995, p. 164), raportul dintre aces
te manifestări culturale, rămâne încă nedefinit.
Această stare de lucruri a generat uneori inter
pretări eronate, printre care cea conform căreia
grupul Ciomortan ar fi reprezentat un aspect
local al fazei arhaice a culturii Wietenberg
(CHIDIOŞAN 1980, p. 71-85), sau că ea ar fi
reprezentat o sinteză între culturile Costişa şi
Wietenberg ( CAVRUC 1996, p. 67).
Cercetările reluate în utimii ani în estul
Transilvaniei, la Păuleni-Ciomortan (CAVRUC
2000; CAVRUC & 2000; CAVRUC & 2000 a;
ROTEA 2000; CAVRUC & 2001; CAVRUC & 2002
a), în Moldova: la Siliştea (BoLOHAN & 2001),
Costişa (PoPESCU 2001) şi Lunea (DuMITROAIA
2000; DUMITROAIA 2001 ), apariţia În ultimii ani
a unor publicaţii mai ample (SzEKELY 1997;
CAVRUC 1999; DUMITROAIA 2000; CAVRUC
2000; CAVRUC & 2000; CAVRUC & 2000 a;
ROTEA 2000; COSTISA 2001; CAVRUC 2001;
CAVRUC & 2001 a; CAVRUC & 2002), organi
zarea unei expoziţii itinerante şi dezbaterile în
cadrul unui colocviu internaţional Carpaţii
Răsăriteni în epoca bronzului (Piatra-Neamţ Miercurea Ciuc, 12-15 septembrie 2001), au
sporit semnificativ premisele pentru o mai
bună cunoaştere a grupului Ciomortan.
Unul dintre rezultatele majore al dezbate
rilor din ultimii ani este consensul cu privire la
apartenenţa descoperirilor atribuite până acum
culturilor Costişa şi Ciomortan la o singură cul
tură, pentru care, având în vedere şi unele ele
mente specifice l ocale ar fi pot rivi tă probabil
,

dcnum in:a "Costişa-Ciomortan " . Acestei cul

turi în sud-estul TI-ansilvanici îi aparţine cu cer
titudine1 deocamdată1 doar un sin�!}!" 5!ţl c;c;! de;

la Păulen i -Cio morta n aflat lângă satul �u i m en i
(Csikcsumurt<in), comu n a Păulcni, jud. 1 Iar-

Pl.LXXX, 7 ) aflat în nordul Deprcsiunii lârgu
Secuiesc, în dreptul Pasului Oituz.

,
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CAVRUC VALERIU
Unul dintre elementele specifice ale acestui
grup, îl reprezintă predilecţia pentru oma
mentarea vaselor fine şi semifine cu triunghiuri
umplute cu împunsături (CosnşA 2001, Pl.
32/2; 33/1; 34; DUMITROAIA 2000, fig. 1 13/2).
Pentru încadrarea cronologică a acestui grup
cele mai relevante repere le constutuie obser
vaţiile de ordin stratigrafic: pe de o parte, la
Poduri, la baza locuirii din bronzul mijlociu se
aflau vestigiile de tip Jigodin, iar pe de altă par
te, la Păuleni-Ciomortan, locuirea Ciomortan a
fost suprapusă direct de complexele culturii
Wietenberg, faza a 11-a, asociate cu fragmente
ceramice de tip Monteoru (după toate proba
bilităţile IC2). Astfel se constată că terminus
post quem pentru acest aspect îl reprezintă
grupul Jigodin, iar terminus ante quem, faza a
II-a a culturii Wietenberg.
Relaţia cronologică Jigodin - Ciomortan. În
Depresiunea Ciucului şi în vestul Moldovei nu
se cunoaşte, deocamdată, nici o manifestare
culturală care să ocupe intervalul de timp între
sfârşitul grupului Jigodin şi grupului Ciomor
tan. În aceste condiţii putem admite posibili
tatea unui contact cronologic între sfârşitul
grupului Jigodin şi începutul grupului
Ciomortan. În favoarea unui astfel de contact
pot fi invocate şi o serie de similitudini morfo
logice dintre cele două grupuri. Astfel, amfore
tele de la Păuleni sunt similare celor pe care
Alfred Prox le-a atribuit perioadei Schnecken
berg C (PROX 1 941, Taf. XXIV, 2, 4, 5); o serie
de motive şi compoziţii ornamentale specifice
celor două grupuri sunt practic identice: tri
unghiul, rombul, precum şi combinaţiile ase
mănătoare dintre aceste figuri geometrice.
Uneori amforetele de la Păuleni sunt decorate
cu buline în relief aplicate pe umeri sau pe
partea cea mai largă a corpului, maniera speci
fică şi unor tipuri de vase ale culturii Schne
ckenberg (PROX 1941, Taf. XXII, 6; SZEKELY
1997, p. 1 74, Pl.LIII).
Una dintre deosebirile dintre grupurile men
ţionate o reprezintă lipsa la Păuleni şi Poduri a
ceramicii decorate prin imprimarea sforii
răsucite, tehnica de decor caracteristică grupu
lui Jigodin. În schimb, în cadrul grupului

finalul bronzului timpuriu caracterizat prin
ponderea ridicată a ceramicii striate şi a celei
cu amprente textile. Iniţial, materialele de la
Zoltan au fost puse în legătura cu "grupul
"
Iernut (CAVRUC 1997, p. 101). Trebuie însă
avut în vedere că "grupul Iemut" rămâne docu
mentat insuficient, în aşezarea eponimă
existând doar câteva fragmente ceramice cu
suprafaţa striată. În aceste condiţii - având în
vedere că ceramica striată, fără să fie asociată
cu cea cu amprente textile, este răspândită mult
prea larg în spaţiu şi timp - locuirea de la
Iemut nu poate fi încadrată câtuşi de puţin
exact. Prin urmare, până la noi descoperiri
privind finalul bronzului timpuriu în centrul
Transilvaniei, cred că însăşi existenţa "grupului
"
cultural Iemut rămâne sub semnul întrebării.
Materialul ceramic de la Zoltan are cele mai
apropiate analogii în Oltenia şi Banat, respec
tiv în grupul Gomea - Orleşti (GovoRA 1995,
p. 3�1, fig. 1-8; GUMA 1997, p. 26-32, Pl.
VI-VII), entitate culturală de certă sorginte
central-europeană înrudită cu manifestările
culturale din bronzul timpuriu din estul Unga
riei şi Slovacia. Deocamdată aşezarea de la
Zoltan rămâne cea mai reprezentativă pentru
finalul bronzului timpuriu din Transilvania. Aşa
cum se prezintă lucrurile astăzi, ea pare să
indice pătrunderea în sud-estul Transilvaniei a
unui grup de la sud de Carpaţi, pe valea Oltului.
În perioada imediat următoare ceramica
striată se răspândeşte larg în aproape toate cul
"
turile "clasice ale epocii bronzului din tot
bazinul carpato-dunărean, ajungând în nord
până în Subcarpaţii Ucrainei. De remarcat în
acest sens orizontul pre-Komarov de la Loeva
(Kruselnickaja 1991, p. 37-53; Kruselnicka
2002) care prezină puternice similitudini faţă
de ceramica de la Zoltan. Atât cât cunoaştem
epoca bronzului timpuriu din Ucraina Subcar
patică şi teritoriile adiacente din Polonia,
aspectul documentat la Loeva este străin fon
dului local, iar apariţia lui pare să se fi datorat
unor pătrunderi de populaţii din spaţiul
intracarpatic, din sfera manifestărilor culturale,
cărora le aparţin şi descoperirile de la Zoltan.
Aidoma grupului Zoltan, grupul Ciomortan

Ciomortan este frecvent decoru l realiza! prin
împunsături succesive, tehnica ce pare să
reprezintc im itare a celei de imprimare a sforii

se

1 Y97, p. 97- 1 33) şi

na. au scos

în

bronzului

din sud-estul

a ccramicii striate. Nu este lipsit de interes
şi faptul cii un fragment ccramic de la Zoltan
e st e decorat, asemeni ceramicii de tip Ciomor
tan, cu triunghiuri u mp l u te cu impunsături
(CAVRUC: 1997, p. 1 24, fig. 1 4/1 3). Atât cât pe r

cată

in 2001-2002 la Olteni

evidenţil un a spect

ale epocii

na n sil van i e i caracterizate prin ponderea ridi

răsucite.
Relaţia c:rrmologică Zoltan - Ciomortan. Ccr
cet;1rile din anii 1996-200 1 la Zoltan (CAV R UC
(CAVRUC, BUZEA 2002) , ambele în

încadrează în cele m ai t i m pu ri i manifestări

cul t u rale

jud. Covao;

cultural din
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Noii consideraţii privind grupul Ciomortan
grupul Zoltan este imediat ulterior culturii
Schneckenberg (CAVRUC 1997). În lumina
acestor observaţii pare plauzibilă ipoteza de
lucru, conform căreia, grupul Ciomortan este,
cel puţin în parte, contemporan grupului Zoltan.

de şiruri de împunsături (ZAHARIA 1987, fig.
6/17; 7/9; 13/7), specie des întâlnită la Păuleni
Ciomortan. Aceste observaţii fac posibilă sin
cronizarea grupului Ciomortan cu fazele IC4 şi
IC3 a culturii Monteoru.

Relaţia cronologică Ciomortan - Monteoru.
Nu o dată manifestările culturale ale epocii
bronzului din sud-estul Transilvaniei au fost ra
portate la periodizarea culturii Monteoru. S-a
acrediat Ia un moment dat ideea sincronismu
lui dintre fazele IC4 şi IC3 ale acestei culturi şi
cultura Schneckenberg (FLORESCU 1971, p. 67;
ZAHARIA 1990, p. 34-35), în sprijinul acestei
sincronizări invocându-se fragmente ceramice
de factura Monteoru timpurie în aşezarea
Sfântu Gheorghe-Orko (ZAHARIA 1990, p. 3435). Prezenţa elementelor Monteoru în această
aşezare nu poate fi contestată, însă trebuie
avută în vedere incertitudinea contextului stra
tigrafic din care acestea provin. Descoperirea
în subcarpaţii Buzăului a aspectului Năeni
care, pe de o parte, prezintă caracteristici ap
roape identice celor ale culturii Schneckenberg
din Transilvania, iar pe de altă parte - fapt
demonstrat stratigrafic -, este anterior culturii
Monteoru, a impus urcarea cronologiei culturii
Schneckenberg în raport cu începutul culturii
Monteoru (VULPE & 1981, p. 171-193; VULPE
1991, p. 105-1 1 1).
Până acum, grupul Ciomortan era conside
rat contemporan cu nivelul Costişa din aşe
zarea Costişa şi respectiv, cu Monteoru IC3,
sincronizarea argumentată, pe de o parte de
situaţia stratigrafică surprinsă la Costişa, iar pe
de altă parte, de informaţii neconfirmate vreo
dată, precum că la Păuleni s-ar fi descoperit
ceramica de tip Monteoru (SZEKELY 1970, p.
71-76; SzEKELY 1997, p. 55). Ceramica de tip
Monteoru (după toate probabilităţile, din faza
IC2) într-adevăr s-a găsit la Păuleni, în 2001 ,
însă n u î n context Ciomortan, ci într-o locuinţă
a culturii Wietenberg.
Trebuie amintit că din depunerile ce co
respund fazei IC4 a culturii Monteoru din
aşezarea eponimă a acestei culturi, provine, aşa
cum a observat cu ani în urmă Eugenia Zaharia
(ZAHARIA 1970, p. 65), ceramica decorată, aido
ma celei de la Păuleni-Ciomortan şi Podud, cu
triunghiuri umplute cu împunsături (ZAHARIA
1987, fig. 6/13, 15). Din acelaşi context provine
şi cera mică decorată cu incizii verticale flancate

Relaţia cronologică Ciomortan - Wietenberg.
S-a stabilit că nivelul de locuire Wietenberg
de Ia Păuleni-Ciomortan îl suprapune pe cel al
grupului Ciomortan. Ceramica Wietenberg de
Ia Păuleni prezintă similitudini foarte apropiate
cu materialul ceramic din aşezarea Oarţa de
Sus*, necropola Turia (SZEKELY 1995) şi altele
din faza a doua, după N. Chidioşan (CHIDIOŞAN
1980), sau A2 după N. Boroffka (BoROFFKA
1 994) a culturi Wietenberg. Prin urmare,
încadrarea nivelului de locuire Wietenberg de
la Păuleni-Ciomortan în această fază a culturii
Wietenberg pare evidentă. Atribuirea acestui
nivel finalului primei faze a culturi Wietenberg
a fost argumentată de lipsa la Păuleni-Ciomor
tan a ceramicii decorate cu spirală (ROTEA
2000), considerent care - în urma descoperirii
în această aşezare a unui număr considerabil
de fragmente ceramice decorate cu spirală, în
tehnicci diferite - s-a dovedit a fi depăşit.
Descoperirea unor frafmente ceramice de tip
Monteoru, probabil IC2, într-o locuinţă a cul
turii Wietenberg, vine să confirme sincronismul
între a doua fază de evoluţie a culturii
Wietenberg şi faza IC2 a culturii Monteoru
(FLORESCU 1971, p. 67-72).
Nu se ştie însă cât timp a durat de la
părăsirea aşezării de către purtătorii grupului
Ciomortan până la ocuparea acesteia de către
comunitatea Wietenberg. S-a constatat - în
urma celor mai recente cercetări - că, înainte
de a părăsi aşezărea, purtătorii grupului
Ciomortan au practicat un ritual soldat cu pu
ternicele urme de ardere şi astuparea porţii
(Cmp. 13). Astfel, urmele de ardere surprinse
în aşezare nu s-au datorat asediului acesteia de
către purtătorii culturii Wietenberg, aşa cum
am considerat anterior (CAVRUC & 2001, p.
158). În aceste condiţii, nu există nici o dovadă
a contactului cronologic dintre cele două
grupuri culturale, Wietenberg şi, respectiv,
Ciomortan. Posibilitatea unui astfel de contact
însă nu este exclusă.
Grupul Costişa. Acest grup este constituit,
atât cât se poate judeca în stadiul actual al
cercetării, din aşezărilc Costişa, Sil iştea şi

+ D�; c.:•it�;va uri am avut privtlegml si\. nd m i r materialul arheologic din acest extrem de important sit, în cea mai mare parte
inci'i nepublicat, a t â t in depo>'itul Muzeului Jttde.te.;:m Maramureş in u . 1 91)::1, d1 l �i in ca dru l celor doua. expozitii tematice orga
nizate la această institutie cu nc,.7i" unor "'"nifest:'iri şt i i n ( ifice internationale, în a. 1 99R şi 200 1 . Îi datorez acest privi l eg i u
autorului săpillu rilor, eokgului dr. Kacs6 Carol, căruia îi aduc multumiri şi pc accastii c<�lc.
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CAVRUC VALERIU
Deleni şi altele din vestul Moldovei, situate în
principal între râurile Moldova şi Bistriţa. În
ceea ce priveşte similitudinile pronunţate din
tre aşezările Costişa şi Siliştea, trebuie preciza
tă proximitatea lor geografică (distanţa dintre
ele fiind de cea. 6 km).

Trebuie adăugat acestor constatări şi ana
logiile foarte apropiate în cadrul ariei culturale
Trzciniec din Polonia. Astfel, ceramica de la
Lunea (COSTIŞA 2001, Pl. 43-45; DUMITROAIA
2000, fig. 95-98) poate fi comparată cu cea
atribuită fazei clasice a culturii Trzciniec
(MAKAROWICZ 1998, fig. 2; TARAS 1998, fig. 2;
3; 5). Conform cronologiei elaborate de către
specialiştii din Polonia, faza clasică a culturii
Trziniec nu poate fi mai veche decât Reinecke Br.
A2 (MAKAROWICZ 1998, p. 30, fig. 3; TARAS
1998, p. 45, fig. 10). De aici, în mod inevitabil,
se desprinde concluzia că aspectul Lunea este
ulterior grupului Costişa. Mai trebuie precizat
că în general ceramica de la Lunea prezintă
deosebiri evidente faţă de cea de la Costişa şi
Siliştea. Aşa cum menţionează Gh. Dumitroaia
(DUMITROAIA 2000, p. 1 46), pe teritoriul
Moldovei cele mai apropiate analogii ceramicii
de la Lunea sunt la Mihoveni, jud. Suceava şi la
Corlăteni, jud. Botoşani, teritoriu unde nu au
fost consemnate până acum descoperiri de tip
Costişa, ci doar cele de tip Komarov.
Datele de care dispunem în prezent îndrep
tăţesc atribuirea materialelor de la Lunea cer
cului cultural Trziniec-Komarov. Raportul cul
tural dintre aspectul Lunea şi grupul Costişa
rămâne încă nelămurit, motiv pentru care con
sider folosirea termenului de "complex cultural
Costişa-Komarov" (DUMITROAIA 2000, p. 127156) încă prematură.
Aspectul Zoltan (?). În Depresiunea Braşov
începutul bronzului mijlociu pare să fi fost uşor
diferit faţă de cel din Depresiunea Ciucului şi
Moldova. La Zoltan ceramica asemănătoare
celei atribuite culturii Costişa-Ciomortan a fost
găsită într-o depunere ce suprapunea un complex
din finalul bronzului timpuriu şi suprapusă de o
vatră a culturii Noua (CAVRUC 1999, p. 15-17).
Aici, alături de elementele de factură Costişa
Ciomortan, sunt prezente şi cele cu analogii în
culturile Monteoru, Tei şi Wietenberg. Trebuie
precizat însă că, privită în ansamblu, ceramica de
Ia Zoltan nu-şi găseşte analogii în nici una dintre
culturile menţionate şi nu există certitudinea că
ea aparţine unui singur orizont cronologic.
Ceramică asemănătoare celei de la Zoltan a
fost semnalată şi la Rotbav (FLORESCU 199 1 ).

Relaţia cronologică dintre grupul Costişa şi
Monteoru. La Costişa, aşa cum, pornind de la

observaţiile stratigrafice, a demonstrat Al.Vul
pe (VULPE 196 1 ; VULPE & 1962), iar recent a
confirmat şi Anca Popescu (POPESCU 2000, p.
204; POPESCU 2001 a), nivelului de locuire
Costişa se află sub depunerile cu ceramică de
tip Monteoru IC2. Această observaţie a impus
sincronizarea nivelul Costişa, din aşezarea
eponimă, cu faza Monteoru IC3 sau cu
începutul IC2 (VULPE 1 995, p. 1 64- 1 65).
Această relaţie este confirmată de recentele
cercetări în aşezarea Siliştea, unde, alături de
ceramica de tip Costişa, a fost descoperită, în
cantităţi apreciabile, şi ceramica de tip
Monteoru IC2 (BOLOHAN & 2001, p. 46, Pl.
39/1,2; Pl. nr. 4 1 ; Pl. nr. 42/4), precum şi un
fragment ceramic de tip Monteoru IC3
(BoLOHAN & 2001, Pl. nr. 42/1). După toate
aparenţele, ceramica MIC2 din această aşezare
aparţine unui nivel de locuire ulterior celui de
tip Costişa, iar fragmentul ceramic specific
MIC3, nivelului de Iocuire Costişa. Un reper
cronologic preţios din această aşezare îl repre
zintă cele trei "brăţări " de cupru sau bronz
descoperite Ia Siliştea în campania din anul
2001 (BoLOHAN & 2001 , p. 46; Pl. nr. 40/1-3).
Aceste piese au analogii foarte apropiate în
cadrul culturii Nitra (FURMANEK & 1991, p. 55,
Obr. l/15). Astfel sincronismul semnalat pentru
prima dată de Anca Popescu (POPESCU 2000, p.
204) şi-a găsit, cred, o foarte bună confirmare.
În termenii cronologiei relative, această sin
cronizare plasează grupul Costişa la nivelul Br
Al Reinecke, respectiv FD II Hansel
(FURMANEK & 1991, p. 20).

Aspectul Lunea.
Acest aspect este documentat de primele
două depuneri din epoca bronzului din zona A
a staţiunii Lunea-Poiana Slatinei. Autorul săpă
turilor, Gh. Dumitroaia, destinge aici două
depuneri succesive ale epocii bro nzul ui mijlociu
şi susţine că ele reprezintă două etape succesive
de locu ire Ară tânJ numeroasele an a logi i pen
tru cera m ica de la Lunea în med i u l culturii
Konzarov, a u luJ'ul s i n c ronize ază cele donA
depuneri cu etapele succesive în cadrul fazei Il
(după SWESNIKOW 1 967; SVESNIKOV 1 976) a
cu l turii Komarov (DuMITROAIA 2000, p. 1 46).

La Braşov, in con text neclar, a fost gâsită o
apropiate celor din cadn1l
gmpului Cnslişa, însă cu decor ce include tri
unghiuri umplu te cu puncte, aidoma dccorului
sp ecific grupului Ciomortan (CmmşA 2001 , Pl.
rtt. 74, 3). Este gren de :tpreci:t l dacă acest vas

.

ceaşcă cu analogii
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Noii consideraţii privind grupul Ciomortan
până la r. Bistriţa. Î n acest sens merită amintit
că în ceramica culturii Costişa-Ciomortan un
loc important îl ocupă diverse tipuri de reci
piente ceramice, cu suprafaţa striată
(POPESCU 2000), manieră de tratare a supra
feţelor vaselor ceramice care, pare să fi
pătruns în Moldova din sud-estul Transil
vaniei, unde este bine reprezentat în grupul
Zoltan din finalul bronzului timpuriu
(CAVRUC 1997, p. 97-133).
Apoi, la un moment dat, vestul Moldovei a
fost afectat de pătrunderi de populaţie sau de
impulsuri culturale din mediul Trzciniec
Komarov, probabil din Ucraina Subcarpatică
sau Polonia de sud. Cultura Trzciniec-Komarov
a parcurs pe teritoriul României mai multe
etape. Cea mai timpurie a fost documentată la
Lunea, urmând ca în perioada următoare ea să
se extindă pe toată Moldova de nord, în princi
pal între Siret şi Nistru, unde a persistat până în
pragul bronzului târziu (SAVA 1994, p. 144).
Elementele acestei culturi pătrund şi în estul
Transilvaniei, unde sunt atestate în contextul
ultimelor două faze ale culturii Wietenberg
(VULPE 1995, p. 390, supra 13; FWRESCU, 1991,
p. 187; CAVRUC 1999, p. 14, 18).
Î nchei aceste rânduri cu precizarea carac
terului, în mare măsură, ipotetic al inter
pretărilor de mai sus, fapt datorat stadiului încă
precar al cercetărilor.

aparţine unei locuiri aparţinând culturii
Costişa-Ciomortan sau dacă el reprezintă un
import sau o imitaţie.
*

Consideraţiile de mai sus sugerează că
aspectul Ciomortan este anterior aspectului
Costişa. Această concluzie are implicaţii
importante asupra interpretării originii culturii
Costişa-Ciomortan. Opiniile ce s-au emis pe
această temă, într-un fel sau altul puneau for
marea "culturii Ciomortan " pe seama aportu
lui "culturii Costişa " . Astfel, după Szekely
Zoltan, "cultura Ciomortan" reprezintă rezulta
tul sintezei Glina-Monteoru-Costişa (SZEKELY
1971), iar după P. Roman, Monteoru-Costişa
(ROMAN & 1973, p. 474; MuscA 1979). Î n
condiţii în care, pe de o parte, aspectul
Ciomortan este apropiat în timp grupului
Jigodin şi este anterior aspectului Costişa, iar
pe de alta, nici un grup cultural din bronzul
timpuriu din Moldova nu poate fi pus în legă
tura cu apariţia aspectului Costişa, în timp ce în
Transilvania faza finală a culturii Schnecken
berg precum şi aspectul acesteia, Jigodin, pre
zintă afinităţi grăitoare cu aspectul Ciomortan,
în stadiul actual al cunoaşterii, pare mai plau
zibilă ipoteza desprinderii acestuia din urmă
direct din grupul Jigodin.
Aspectul Costişa s-a format, probabil, în
urma extinderii grupului Ciomortan spre est,
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Abstract
Few ldeas About the Ciomorlan Group
The Ciomortan group was discovered more than four decades ago, after the excavations performed in '1950 - '60 in the
Păuleni-Ciomortan settlement (SZEKELY 1970; SzEKELY 1971) situated in tbe Ciuc Depression (Eastem Transylvania). This
cultural manifestation is still insufficiently known. Thus the chronological relation between the Ciomortan and Wietenberg
laycrs from this site could not be certainly established. In spite of the numerous references upon the major similarities
betwcen Costisa and Ciomortan "cultures" (SZEKELY 1971, p. 392; SZEKELY 1970, p. 74; U.SZL6, 1994, p. 303; VULPE, 1995,
p. 164) this relation was not clarified. This situation sometimes generated erroneous interpretations, as for example, that the
Ciomortan "culture" represented an archaic and local variant of the Wietenberg culture (CHIDIOŞAN 1980) or a kind of
Costi$3-Wietenbcrg amalgam.
The excavations taken again in 1999-2002 in the Păuleni-Ciomortan and those from Moldavia: Siliştea, Costişa and
Lunea, as well as the appearance in the last years of some extended publications (SZEKELY Zs. 1997; CAVRUC 1999;
DUMITROAIA 2000; CAVRUC 2000; CAVRUC & 2000; CAVRUC & 2000 a; ROTEA 2000 ; CoTIŞA 200 1 ; CAVRUC 2001;
CAVRUC & 2001 a; CAVRUC & 2002), as well as the organisation of an itinerant exhibition and international conference con
cerning the MBA in the Eastern Carpathians (The Eastern Carpathians in the Bronze Age, Piatra-Neamţ-Miercurea-Ciuc,
1 2- 1 5 september 200 1 ) , significantly increased the possibilities of the definition of this group.
The majority of scholars arrived to a consensus that, the Costişa and Ciomortan sites belong to the same archaeological
eulture. It seems that the most suitable term for this culture - taking into account some distinctions existing between its con
stitutive parts - would be "Costişa-Ciomortan".
To this culture in the south-eastern Transylvania, for now, certain1y belongs on1y one site - that near the Şoimeni village
(Csiksmortan), Păuleni parish, Harghita county. Isolated vestiges attributed to this culture have also been signalled on the
territory of Covasna and Harghita counties: a grave from Poian (SZEKELY Zs. 1997, p. 80), the vessel from the Peteni site
(SZEKELY Zs. 1997, p. 80), some potsherds accidentally found in Sântionlunca (SZEKELY Zs. 1997, p. 82), a potsherd from
Turia (this settlement was attributed to the Wietenberg eul ture, but the named potsherd, according to Szekely Zoltăn, belongs
to the previous habitation) (SzEKELY 1988, p. 159; Pl. IV.6), some potsherds from the pre-Wietenberg layer of the Rotbav
settlement (FLORESCU 1991, p. 187) and the two-handled jug from Braşov. In the actual stage of research it is impossible to
cstablish if thc cntire south-eastem Transylvania belonged to the Costişa-Ciomortan culture, or we deal with some isolated
penetrations and the cpisodic presence here of some groups which carne from beyond the Carpathians.
Thc majority of the sites from south-eastem Transylvania attributed to the Costişa and Komarov cultures are situated
along the rivcrs which connect this territory to Moldavia: Trotuş, Oituz and Râul Negru (CAVRUC 1999, p. 22, fig. 1).
In Moldavia this eulture is better known. About 60 sites were attributed to this eulture. Arnong them the better researched
are: Costişa, Deleni, Poduri, Lunea, Siliştea and Borleşti.
Onc could easily obser.·e some morphological particularities of every site attributed to the Costişa culture. In the actual
stage of the research it can be concluded that the sites attributed until now to this culture seem to form at least four variants,
as follows: Ciomortan; Cost4a-Silistea; Lunea; Zoltan. These groups reflect differences caused both by their geographical and
chronological position.
The Ciomortan variant covers the south-westem periphery of the Costişa-Ciomortan culture area. It is composed of two
sites: Păuleni-Ciomortan (south-eastem Transylvania) and Poduri (westem Moldavia). Both of them are situated in the pro
ximity of the Trotuş River, the distance betwcen them being of about 40 km. One of the characteristic features of this group
represents thc predilcction for the decoration of the fine and half-fine pottery with triangles fllled up with pricks (CoSTIŞA
2001, pl. 32/2; 33/1; 34; DUMITROAIA 2000, fig. 113/2), while other groups show often the hachured triangles. For the dating of
this group the stratigraphical observations are relevant. Thus, in the Păuleni-Ciomortan settlement the Wietenberg culture (its
2"" phasc by Chidioşan or A2 phase by Boroffka) complexes which contain also some Monteoru IC2 (?) potsherds, overlap the
Ciomortan layer. In the Poduri settlement the MBA layer overlaps the Jigodin one. Thus the 2nd phase ofthe Wietenberg eul
turc reprcscnts the terminus anle quem, but the Jigodin group marks the terminus post quem for the Ciomortan group.
The chronological relation Ciomortan - Jigodin. In the Ciuc Depression and in western Moldavia no cultural group is
known to cover the time distance between Jigodin and Ciomortan groups. In these conditions, the possibility of the chrono
logical contact between the end of the Jigodin group and the beginning of the Ciomortan one is not to be excluded. In the
favour of such a contact a series of the similarities could be appealed to. For example, the amphoretas from Păuleni
Ciomortan are similar to those, which Alfred Prox attributed to the Schneckenberg C period (PROX 1941, Taf. XXIV, 2, 4, 5).
A series of thc dccoration motifs and their compositions within the Schneckenberg-Jigodin culture are practically identica!
to those specific to the Ciomortan group: trianglc, rhombus and similar combinations between them. Sometimes, the
amphoretas from Păuleni are decorated with tablets in relief on the shoulders or on the largest part of the body, the manner
in which some Schneckenberg typc pots arc dccoratcd (PROX 1 94 1 , Taf. XXII, 6; SztKELY z.�. 1997, p. 174, pl. LUI). Wi thin
the Ci omo rtan group, unlike thc Ji god in onc, thc ornamcntation through the twisted cord imprinting is not met, bu t the tech 
n i qu c of t he successive pricks is widc ly sp rcad . 1l1c lattcr could be considered as an imitation of the twisted cord pri n ts .
Ali t h ese sugp;est lhal lhc C iomortan group comcs i mm cd i a tcly ncxt aftcr the end 6f th� Schneckenberg eul ture nnd t6 it�
J igod in group.
nu� r:ltron.olocic.:u/ re/utiofl Zolta,. - CiOifiOnan.
Thc rc,cun:h in 1 ')')6 2001 in Zol tan and in Olteni in

2001 2002, both in Covasna county, provided the discovery of a new
cultural manifcstation in south-castcrn Transylvan ia . It i• charactcriscd - among thc othcrs - by thc pottcry with ridgcd
or/and textile printcd surfacc. At firsl, thc material• from Zoltan wcrc pu t in conncction with thc so-callcd "lcrnut grou p" .
It m"'' hc t�kcn into account that, thc "lernut group"' remains insufficiently documented yet, In the ephonlmlc settlement
existing a very small numbcr of pntshcrds with ridged surface. I n these con di tio ns - taking in to account that this kind of potte 
ry, wit hou t being associatcd to thc onc with textilc prints, is sprcad too lnrgely in space and timc - thc settlcm e nt from l ern ut
EHI\
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cannot be attributed to a certain archaeological group. In this way, before new discoveries conceming the end of the EBA in
the centre of Transylvania will be performed, the existence itself of the "lernut cultural group" remains quite doubtful. The
pottery from Zoltan shows the closest similarities with that from Gornea-Orleşti group from Oltenia and Banat. For now, the
settlemcnt from Zoltan remains the most represcntative site for the end of the EBA in whole Transylvania. As the things
stand today, they secm to suggest the penetration in the south-eastem Transylvania of some groups from the lands south the
Carpathians, probably through the Olt River valley during the final E BA.
It is important to underline the fact that soon after, the ridged pottery was spread in almost every MBA cultures from
Carpatho-Danubian Basin. It would be worthy to mention the pre-Komarov layer in the Loeva settlement from the Ukrainian
eastem subcarpathians, which shows the remarkable similarities with the Zoltan pottery. As much as the EBA from subcar
pathic Ukraine and the adjacent Poland lands is known in the present, the mentioned Loeva materials seem foreign to the
local cultural fond. lts appearancc in Subcarpathian Ukraine might be caused by the penetration of new groups from the
Carpathic Basin.
The final EBA layer from Zoltan, as far as the whole known context allows, seems to be framed between the end of the
Schneckcnberg culture and the beginning of the Wietenberg one. If the Ciomortan-Poduri group comes immediatclly after
thc Jigodin group, it would mean its synchronism with the Zoltan EBA group. By that, the fact that one potsherd from Zoltan,
discovercd in a complex from the cnd of the EBA, decorated just like the Ciomortan type pottery, i.c. with triangles infilled
with pricks (CAVRUC 1997, p. 124, fig. 14/13), could be taken into account.
The chronological relation Monteoru - Ciomortan.

Thc chronology of the Montcoru culture is considered as the most important reference point for the chronology of the
BA of Romania. That is why the BA vestiges from south-castern Transylvania often were referred to the Monteoru culture
chronology. At one point, scholars bclicved that the Schneckenberg culture was contemporary with the early stages of
Monteoru (IC4, IC3). To sustain this the pottery of early Monteoru type from the Sfântu Gheorghe - O rko settlement
(Schneckcnberg cuiture) was cited. The presence of carly Monteoru elements in this settlement is indisputable, but the uncer
tainty of the stratigraphic context, in which they were found, must be taken into account. The ideea of such a synchronism
was broken by the discovery of the Năeni group in the Buzău Subcarpathians. The Năeni group on the one hand presents
almost identica] characteristics with thosc of the Schneckenberg cuiture from Transylvania, but on thc other hand it precedes
Monteoru, as has been proven by stratigraphical data. In this way, it has been shown that the Schneckenberg culture was car
tier than Montcoru one.
Long time it was believed that Ciomortan group is contemporaneous with the IC3 phase of the Monteoru culture. This
conclusion comes from the idea that the Ciomortan settlement is contemporancous with the Costişa layer from the Costişa
site, which in its turn, as A. Vulpe showed (VULPE 1961), is contemporaneous with Montcoru IC3. To sustain this synchro
nism, some authors wrote that in Păuleni-Ciomortan the Monteoru type pottery was found (SzEKELY 1970, p. 71-76; SzEKELY
Zs. 1997, p. 55), information that had never been confirmed by adequate illustrations. Indeed, the Monteoru type pottery
(after ali the probabilities IC2) was found in Păuleni-Ciomortan, in 2001 , but in the Wietenberg context, not the Ciomortan
one. In my opinion, the Ciomortan group is rather eontemporary with the IC4 phase of the Monteoru cui ture. In the favour
of this synchronisation would come the pottery similar to the one from Păuleni-Ciomortan and Poduri (the one decorated
with triangles filled up with pricks and also the decorated species with vertical tlanked incisions, with rows of pricks found in
the layer IC4 from the Monteoru settlement. Eugenia Zharia was the first to observe it (ZAHARIA 1970, p. 65).
The chronological relation Ciomortan - Wietenberg. It was stratigraphically established that the Wietenberg level from
Păuleni-Ciomortan overlaps the Ciomortan one. However it was not stated how much time has passed since the end of the
Ciomortan habitation until the beginning of the Wictenberg one. Recent rescarch established that the bearers of the Ciomor
tan group, before leaving the settlement, practiscd a ritual of human sacrifice within the burnt gate. This means that the bur
ning remains within thc settlement were not determined by the Wictcnbcrg culture bcarers's asiege, as it was considered
before (CAVRUC & 2001, p. 158). So, the rcmains of buming do not mark thc Ciomortan-Wietenberg chronological contact.
The Costişa group. This group includs the Costişa, Siliştea, Dcleni and other settlements situated mainly in the western
Moldavia, between the Moldova and Bistrita rivers.
The chronological relation Cost4a - Monteoru. In the Costişa settlement, as A. Vulpe demonstratcd (VuLPE 1961; VULPE
& 1962), and Anca Popescu recently confirmed (POPESCU 2000, p. 204; POPESCU 2001a), the Costişa culture layer is over
lapped by the one belonging to the IC2 phase of the Monteoru cui ture. This observation determined Al. Vulpe to synchronise
thc Costişa level with the Monteoru IC3 phase or with the very beginning of the IC2 one. These were confirmcd by the recent
research in thc Siliştea settlement, where, next to the Costişa type pottery, the one of the Monteoru IC2 typc was found
(BoLOHAN & 2001, p. 46, pl. 39/1.2; pl. nr. 41; pl. nr. 42/4). In the same context a Monteoru IC3 type potsherd was found also
(HuLUilAN & :.!UU1, pl . nr. 42/ 1 ) . I t sccms that thc MIC2 pottcry from S i l i ş tca bclongs to a laycr posterior to the onc of thc
Costişa type. The MICI pots hc rd , to ali thc prohabilitics, bc longs to the Costişa culture laycr. Three copper or bronze
bm��!�t5 di�OV('r�c:! in thc Siliştcu scttlcmcnt (Bot.OHAN & 2001 , 46; pl . nr. 40!1-3) pn;scnt vcry close similarities with the
hr>•<o<olds f(•iiii<1 wlrliln t h<• Nilra culturc (FUf{i\.IANEK & 1 991, p. 55, Obr.1tl5) dated in Ilr At Rcl ncckc or PD I l H ansc l
(l'URMANLK & PNl, p. :lU).
Thc Lunea aspect. This is known from thc two BA dcposition s in the A zo n e from the Lunea-Poiana Slatinei site. Tl1c
aul hnr ni' 1 1"' cxcava l inns, Gh. O u m i t roa i " , sustains t h at the.se de.positions corespond to two succcssivc nnd rclatcd h ah it a 
tions. Showing numerous an al og i cs tn thc pnucry l'mrn this site within lhc Kurnarov culturc, he synchronizcs UA habitations
wilh the 2·� phase (by Sw!OSNIKOW 1967; SwESNIKOW 1976) of the Komarow c u l t urc ( DUMITROAIA 21Kl0, p. 1 46).
For hcrrcr clu onological fra m ing thc analugics frum TrL<.:init:c c u l tu ral area sh oul d be mentioned (!o hc comparcd thc pol
tery from Lunea: CosTISA 201 1 1 , pl. 43-45; DUMITROAIA 2000, fig. 95-98 with thc pottery attri huted to classical phasc uf thc
' l r7.ciniec culturc.: MAKAROWICZ 1 99l:l, fig. 2; TARA.� 1998, fig. 2; 3; 5 ) . A<.:<.:on.ling tu thc ch runology claborated by the Polish
spccialisls, thc classical phase of the 'li'ziniec culture cannot he o l dcr than lhc Rcincckc Br. A2 (MAKAJ<.UWICl: 1 998, p. 30,
fig. 3; TARAS 1 998, p. 45, fig. 10). This m c a ns lhat lhe Lunea habitation is you ngc r than Costişa group, w h ich as far as the
"""":lcls rrom Si l i�tca shuw, belungs tu Rr. A l . It shuuld bc. spccified al so that the pottery from Lunea is l(Uit differcnt from
that ot the Costişa type. Uh. Dumitroaia mentions that in Moldavia thc clusc�t tu a n a l ugics the pottery from Lunea ore known
in nur lhcm Moldavia: Mihnveni, Suceava county nnd Corl�tcni, Botoşani counly (Du�ITH.OAIA 2000. p. 1 46), �ituated on the
ter ri tory, where the Costi�a typc vcstiges werc not found, hut only thosc of t h c Komarov type.
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Thc available inforrnation about the matcrials from Lunea suggcsts that they rather belong to the Trziniec-Komarov cul
tural arca than to thc Cost�-Ciomortan eulture. The cultural relation between Cost� - Ciomortan and Komarov cultures
is still unclear, the reason for which I should consider the use of the terrn "Costişa-Komarov cultural complex" (DUMITROAIA
2000, p. 127-156) as a premature onc.
The Zoltan Aspect (?). The beginning of the MBA in the Braşov Depression was rather different than that in the Ciuc
Dcprcssion and Moldavia. In the Zoltan settlement thc pottery similar to that attributed to the Costişa-Ciomortan culture
was fond in thc deposition which overlapped the fmal EBA complex and was covered by a Noua eul ture fire-place (CAVRUC
1999, p. 15-17). Togcthcr with Costişa-Ciomortan type pottery there were found also the elements with analogies within
Monteoru, Tci and Wictenberg cultures. It should be mentioned that, looked as whole, the pottery from Zoltan is quite diffe
rent from the pottery within the mentioned cultures. More than that, it is not sure that it belongs to the same chronological
horizon of the settlement.
In Braşov, within an unccrtain context, a cup with very close analogies to the ones from Costişa was found (CoSTIŞA 2001,
Pl. nr. 74, 3). It was decorated with triangles infilled with pricks, identica! to those specific to the Ciomortan group. It is diffi
cult to say if it belongs to the Costişa-Ciomortan culture or if it represents an import or imitation.
•

The above observations suggest that the Ciomortan group is anterior to the Costişa one. This conclusion has important
implications above the problem of the origin of this culture. The opinions on this subject reffered to the contribution of the
"Costişa culture" to the formation of the "Ciomortan eulture". Thus, Szekely Zoltân considered that the "Ciomortan culture"
reprezcnts a rczult of the Glina - Monteoru - Costişa sincretism (SZEKELY 1971), while P. Roman beleved that it represen
ted thc rcsult of the Monteoru - Costişa contact (RoMAN & 1973; MuscA 1979). In the present stage of the research the most
plausible assumption is that it was forrned on the base of the Jigodin group.
The Costişa group rcsulted probably from the extension of the Ciomortan group to east, up to the Bistriţa River.
After that, the west of Moldavia was affected by the penetration of the population from the Trzciniec-Komarov cultural
arca, probably from Shubcarpathian Ukraine or southem Poland. The Lunea site represents probably one of the earliest
stages of this culture in Romania. Gradually the Trzciniec-Komarov unit covered ali the nortem part of Moldavia. Its ele
ments penetrated also eastem Transylvania. In this province the Trziniec-Komarov elements are associated with 3"' and 4''
phase of the Wietenberg culture (VULPE 1995, p. 390, supra 13; FLORESCU, 1991, p. 187; CAVRUC 1999, p.14, 18).
To large extent, because of the precarious stage of the research, the above conclusions have pronounced hypothetical cha
racter.
Translated by Liliana Lazea

Valeriu Cavruc
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O NOUĂ AŞEZARE DIN EPOCA BRONZULUI TIMPURIU
ÎN UCRAINA SUBCARPATICĂ
Î n repetate rânduri, m-am referit Ia cercetă
rile arheologice din Carpaţii nord-estici privind
exploatarea sării, acordând mai multă atenţie
descoperirilor din perioada hallstattiană.
Aceasta întrucât, majoritatea aşezărilor de aici,
legate de exploatare, aparţin perioadei men
ţionate (K.RusECNICKAJA 1993). Însă, alături de
descoperirile hallstattiene, unele dintre aceste
aşezări, printre care şi cea de lângă satul Loeva,
raionul Nadvirnjanskij, regiunea lvano
Frankivs'k, aveau mai multe niveluri de Iocuire,
inclusiv cele din epoca bronzului.
Aşezările legate direct de evaporarea sării,
de obicei, se află de-a lungul versanţilor de
nord ai Carpaţilor, alături de sursele de slatină,
sau, în zonele înconjurate de acestea (Loeva 1,
II; Tekuca. 1-III; Gnilica; Girske şi altele).
Uneori astfel de aşezări se află şi în zone joase,
dacă acolo există surse de slatină.
Satul Loeva se află Ia poalele munţilor
Gorgan din Carpaţii Răsăriteni. Situ! ocupă un
deal mic, numit de localnicii Kustil' (Loeva II).
Din trei părţi el este delimitat de pâraiele
Loivec, Cirilivka şi afluentul acestuia, iar din
sud, de o mlaştină (fig. 1 ). În acest fel, supra
faţa pe care o ocupa avea aspectul unei insule
(PI.I, fig. 1 ) . În mijlocul acesteia se afla un izvor
de slatină. Al doilea izvor se afla în malul unui
pârâu din partea de est a aşezării. O bună parte
din sit este astăzi ocupată de terenurile agricole
private, ceea ce a dus Ia distrugerea multora
dintre obiectivele arheologice. Numai un deal
alungit din partea de nord a locului, care se
înalţă deasupra văii pârâului, nu a fost afectat
de lucrările agricole. Presupunem că, în preis
torie, tocmai această zonă reprezenta şi cea mai
importantă parte a aşezării, cea legată de pre
lucrarea sării. După cum s-a constatat, acest
deal, în partea sa de sus, a fost pavat cu pământ
în amestec cu pietre şi cantităţi enorme de frag
mente ceramice aparţinând, în marea lor
majoritate, culturii Noua. În malul abrupt al
m ov i l e i, acest s tra t măsoară cea. 20-40 cm.

care nu sunt caracteristice zonelor montane:
Tripolie, Komarov şi Noua, culturi care în
Ucraina Subcarpatică ocupă, de obicei, zonele
joase şi mai fertile din Podolia, Bucovina de
Nord şi Pocuţia. Însă cea mai mare surpriză a
constituit-o descoperirea unor vestigii din peri
oada timpurie a epocii bronzului, aparţinând
unui aspect cultural inedit pentru această zonă.
Stratul de cultură, gros de 15-40 cm, se află
direct sub humus, pe roca naturală a dealului, şi
numai în partea de sud, Ia baza dealului, avea
grosimea de până Ia 1 m. S-a constatat că, de
cele mai multe ori, materialele diferitor culturi
erau amestecate. Doar în unele porţiuni s-a
reuşit delimitarea lor cronologică. Pe planul ce
însoţeşte articolul de faţă (Fig. 1), acestea sunt
marcate cu cifre romane:
1 - aglomerarea de ceramică a culturii
Tripolie;
II - gropi şi aglomerări de materiale din
bronzul timpuriu;
III - urme de construcţii şi materiale ale cul
turii Komarov;
IV - ceramică şi complexe ale culturii Noua;
V - construcţii, gropi şi artefacte din peri
oada hallstattiană.
Pe vârful movilei, Ia adâncimea de 20 cm, a
fost depistată o cărare, lată de 1 m, pavată cu
lespezi de piatră. Aceasta s-a păstrat foarte
bine doar pe lungimea de 6 m, însă, aşa cum
indică urmele ei şi în alte porţiuni, ea se întin
dea spre vest pe o lungime mult mai mare, de-a
lungul laturii de nord a movilei. Din partea sa
de est, sub pavaj, au fost surprinse urmele a
cinci bârne carbonizate, dispuse perpendicular.
La rândul lor, bârnele suprapuneau o groapă
ovală de 2,4 x 1,7 m şi 0,7 m adâncime (groapa
A, Fig. 3). Altă groapă, de formă similară şi
dimensiuni de 2,6 x 1 ,6 (groapa B) a fost
descoperită în partea opusă a cărării, mai
aproape de marginea de vest a movilei. După
toate aparenţele, şi această groapă a fost
acoperită cu h;irne, întrucât, în partea supe
r i o a ră a umplu turii sale se află un strat gros de
lemn carbonizat.. Pe re ţ i i ambelor gropi sunt
p u te rn ic arşi, ia r fundul este pa v at cu l e spe z i de
piatră. Ambele gropi conţineau cantităti mari
de ceramică. După cum s-a putut observa,
gropile nu aveau l egăt u ră cu că r a rea .

Siipii turile arheologice de Ia Locva au fost

J I)H J , 1 9H3 şi 1 988,

pe supra
unic, atât prin abundcnţa
cultură în fragme n te ce ra m i ee,

e fec t u ate în anii

fe te mici. Situ! este
stratu l u i

de

p rov eni n d de la vase în care s-a evaporal. liarca,
cât 1ii prin prezenta aici a vcstigiilor u nor culturi
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1988, P.137-147; Fig. 1, 1; Fig. 7; 5, 6, 810; MACHNIK 1967; ROMAN 1988; CAVRUC
1997; GuMA 1997). Atât cât se poate judeca
după cele publicate de colegii din România,
finalul epocii bronzului timpuriu a fost marcat
de apariţia în Bazinul Carpatic a unor mani
festări de sorginte certă central-europeană. Pe
teritoriul României, acestea apar întâi în Banat
şi Oltenia, iar apoi, probabil pe valea Oltului,
pătrunzând şi în sud-estul Transilvaniei. Nu
excludem că aceluiaşi fenomen i se datorează şi
apariţia ceramicii striate, spre finalul bronzului
timpuriu din Ucraina Subcarpatică. Evident, în
stadiul actual al cunoaşterii, nu ne putem pro
nunţa în mod categoric dacă acest fenomen a
ajuns la est de Carpaţi prin Slovacia şi Polonia,
sau prin Transilvania, de-a lungul Carpaţilor
Răsăriteni. Cert este însă faptul că, curentul
cultural în discuţie a contribuit în mod semni
ficativ la geneza unor manifestări culturale din
perioada mijlocie a epocii bronzului de pe
ambele părţi ale Carpaţilor Răsăriteni, printre
care şi cultura Komarov.
Proprie culturii Merzanowice poate fi con
siderată ceramica grosieră G,de bucătărie "), cat
egorie care, la Loeva, reprezintă partea cea mai
numeroasă din materialul arheologic des
coperit. Vasele acestei categorii sunt de dimen
siuni mijlocii, au pereţii mai groşi şi nu sunt
ornamentale. Sub buzele recipientelor apar
proeminenţe în forma unor brâuri scurte alveo
late (fig. 6/1, 2, 4), sau toarte mici (fig. 617), ele
mente care le apropie culturii Merzanowice
(l<ADROW 1993. Tab!. XXXI, XXXII , XXXVI).
Se mai întâlnesc oale cu aplicaţii circulare pe
umeri şi, mai rar, cu toarte groase pe corp (fig.
6/8). Aceste vase au gâtui mult mai înalt faţă de
cele de mai sus; probabil şi vasele au fost mai
înalte. Însă nu s-a putut - din cauza stării frag
mentare a materialului - determina înălţimea
vaselor. Exteriorul şi interiorul acestor recipi
ente este netezit sau uşor lustruit.
O categorie ceramică aparte o reprezintă
străchinile. Printre acestea predomină cele

Fragmentele ceramice de tip Noua au fost
descoperite printre lespezi şi de ambele laturi
ale cărării. Alte fragmente ceramice Noua se
aflau în depunerile de sub cărare şi în malul
rupt de pe marginea de nord a movilei.
Datorită acestor observaţii, am ajuns Ia con
cluzia că cei care au consolidat malul au fost
purtătorii culturii Noua. Ei au fost şi aceia care,
după toate probabilităţile, au întărit marginea
movilei şi cărarea cu bârne, gropile mai vechi
rămânând neatinse de aceste lucrări. Ceramica
din umplutura gropilor reprezintă subiectul
principal al articolului de faţă.
Încă din primul an al săpăturilor, în stratu
rile superioare ale umpluturii gropii A, sub bâr
nele de lemn, au fost recoltate mai multe frag
mente ceramice, din care s-a reconstituit
aproape complet o amforă de dimensiuni mari.
Aceasta a fost lucrată din pastă în amestec cu
silex şi şist pisat, având suprafaţa netedă, de
culoare maronie. Amfora are gâtui scurt şi
pereţii puternic profilaţi; de la marginea buzei
coboară trei suporţi în formă de limbă (Fig. 3).
Acest tip de vase l-am considerat ca fiind foarte
apropiat ceram tcll culturii Merzanowice
( MACHNIK, 1967, BAZIELICH, MACHNIK 1988,
l<ADROW, 1991 tabl. XXX I, XXXI I şi altele).
Însă cercetările ulterioare în cele două gropi au
furnizat un material ceramic mai bogat şi variat.
Prima categorie ceramică este reprezentată
de vase în formă de lalea, cu gâtui scurt, buza
evazată şi corpul uşor proeminent. Aproape
toate recipientele aveau culoarea cărămizie,
exteriorul lor fiind acoperit cu striaţii. Interi
orul vaselor este neted sau lustruit (Fig. 5).
Striaţiile, de cele mai multe ori, sunt dispuse
orizontal sau oblic. O particularitate a acestui
tip de ceramică îl reprezintă decorul compus
din crestături pe marginea îngroşată a buzei,
sau pe brâul în relief, aplicat imediat sub ea.
Trebuie menţionată varietatea formelor
buzelor, printre ele distingându-se cele cu mar
gini rotunjite, ascuţite, tăiate orizontal, evazate
şi altele.

VORA.

Pas t a din care au fost modelate vasele,
conţine ca degresa n t pi atra pisată (de cele mai
multe ori şist sau calcar, mai rar silex), clement
caracteristic şi cullurii M erza now i cc, mai ales
în M al o polsca , aproape de Ucraina Suhcarpa
tică (KADRow, 1 99 1 , S. 4R). Î nsă acolo, ceram
ica striată şi Llecururile spec.:i ficc ccramicii de la
aşezarea Loeva sunt exlrcnt de nuc. În !;Ch imh,
acest tip de vase, îşi găseşte multe analogii în
manifest ările din finalul e poci i bronzului tim
puri u d i n B:n:inul Oupato=lJunli.rean (lio-

intre 18 şi 25 cm . Marginile buzelor sunt rotun
jite sau tăiate oblic (fig. 7/2-5). Suprafaţa stră

adânci, cu pereţii groşi, cu diametru la gură

chinilor este fie netezită, fie striată, iar
culoarea variază de la brun-cărămiziu până la
gălbui deschis, cu pete cenuşii sau negre. Unele
exemplare sunt decora tc sub buză cu împunsă
turi realizate neglijent (fig. 7/3,6). S-au mai
descope rit fragm e n te l e u nor străch i n i c u
pere ţii subţiri, bine neteziţi şi buza pu ternic
eY!lliltii: tie §Hllt l:l660fill6; pe HID6fi; 6H 6iit6 Hn
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O nouă aşezare din epoca bronzului...
şir orizontal de crestături (fig.7/7,8). Spre
deosebire de alte categorii ceramice lucrate din
pastă în amestec cu pietricele pisate, această
categorie avea în pastă şi nisip. În cadrul cul
turii Merzanowice din Malopolsca, inclusiv la
cel mai cunoscut dintre ele, Iwanowice, în
Babia Gura (KADRow 1991), astfel de străchini
lipsesc. În schimb, exemplare asemănătoare
sunt cunoscute în siturile atribuite de S.
Kadrow perioadei proto-Merzanowice, precum
şi în grupul Poceap al culturii Hlopice-Vesele
(SVESNIKOV 1990, Fig. 18). De obicei, acestea
din urmă sunt decorate cu sfoară răsucită.
Pe lângă cele două gropi, ceramică de acest
gen s-a mai găsit în partea inferioară a movilei
şi, mai ales, în Groapa B, pe care am atribuit-o
culturii Komarov. Această atribuire este susţi
nută de o serie de exemplare cu elemente spe
cifice ceramicii culturii Komarov, printre care
menţionăm forma buzei, decor, precum şi
prezenţa silexului ars şi pisat în pastă (Fig. 8/14, 10, 1 1 ). Tot acolo au fost descoperite şi frag
mente de toarte, decorate în exterior cu am
prente de sfoară răsucită (Fig. 8/17; Fig. 9(3, 5, 6).
Problemelor genezei şi încadrării cronolo
gice a culturii Komarov le sunt dedicate nume
roase lucrări ştiinţifice (SWIESHNIKOW 1969;
SVESNIKOV 1974; 1979; 1990; SMIRNOVA 1972;
1974; 1979; DABROWSKI 1972; F'LORESCU 1970 şi
altele). Majoritatea cercetătorilor au considerat
că una dintre cele mai timpurii manifestări ale
acestei culturi în Ucraina Subcarpatică o repre
zintă situ) de Ia Nezvisko (aşezare şi un mor
mânt), raionul Gorodenkivskij, regiunea Ivano
Frankivs'k. Situ) a fost descoperit în anii '50 şi
publicat de Tatjana S. Passek (PASSEK 1959) şi
Galina Smimova (SMIRNOVA 1974). Ultima a
fost cea care a stabilit încadrarea timpurie a
materialelor de tip Komarov de Ia Nezvisko,
deşi şi-a exprimat şi unele rezerve, mai ales în
ceea ce priveşte posibilitatea sincronizării mate
rialelor de tip " schnurkeramik " târzie cu cele de
tip Komarov. După opinia autoarei, astfel de
asocieri, în condiţiile unor situri pluristrati
grafice, nu pot oferi repere cronologice certe
(SMIRNOVA 1974, p. 57). Trebuie menţionat că,
Ia Loeva, în afară de toarte cu amprente de
sfoară răsucită descoperite împreună cu ceram
ica de tip Komarov - inclusiv într-un complex
închis, groapa B -, în toată aşezarea nu s-a depi

pentru grupul Hlopice-Vesele (MAcHNIK 1979 S
31-48). Acest punct de vedere este contestat de
1. K Svesnikov, care credea că în acest fel, cul
turii respective îi vor fi atribuite realităţi din
perioade şi culturi diferite (SVESNIKOV 1990, p.
64). Într-un fel sau altul, toartele de acest tip
sunt caracteristice manifestărilor târzii ale cul
turilor de tip " schnurkeramik ", inclusiv Hlopice
Vesele, fapt menţionat şi de Galina 1. Smimova,
atunci când ea publică materialele culturii
Komarov din Nezvisko (SMIRNOVA, 1974, p. 57).
Acelaşi element este caracteristic şi fazei tim
purii a culturii Merzanowice. De altfel, decorul
în forma unui laţ, executat prin tehnica
imprimării cu sfoară răsucită, întâlnit pe unele
vase ale culturii Merzanowice, îşi găseşte
analogii apropiate şi Ia Nezvisko (SMIRNOVA
1974, fig. 17).
Comparând ceramica culturii Komarov cu
cele de la Loeva şi Nezvisko, am depistat o
serie de elemente comune, nu numai în ceea ce
priveşte toartele decorate cu amprente de
sfoară răsucită, dar şi alte elemente, printre
care se disting: oale cu gura larg deschisă, cu
marginile buzelor tăiate drept sau oblic; decor
compus din incizii orizontale, combinat uneori
CU împunsături (SMJRNOVA 1974, fig. 2, 7; fig. 3,
1, 9); oale, ale căror parte inferioară este deco
rată cu incizii verticale (fig. 9/9); oale şi străchi
ni cu brâul tras, amplasat sub buză (fig. 8/6);
vase cu suporţi masivi aplicaţi, perforaţi cu
două orificii verticale (fig. 10/12); recipiente cu
toarte în formă de laţ, decorate sub buză cu
împunsături (fig. 1 0/6), precum şi altele
(SMIRNOVA, 1974, fig. 3, 8, 10, fig. 4, 12-14).
Galina 1. Smimova consideră că vasele cu apli
caţii pe marginea buzei nu sunt caracteristice
culturii Komarov. Însă, contrar acestei con
statări, trebuie menţionat că astfel de vase s-au
găsit la Loeva, în complexul cu ceramică din
bronzul timpuriu. Totodată, trebuie precizat că
la Loeva nu a fost găsită ceramică decorată cu
triunghiuri, element caracteristic culturii
Komarov. În schimb, sunt prezente fragmen
tele unor vase decorate cu festoane semicircu
lare incizate (fig. 8/10, 1 1 ).
Prin urmare, în aşezarea de la Loeva au fost
surprinse două etape de locuire din prima
parte a epocii bronzului.
Primei etape îi aparţin materialele din cele

care să aparţină unei culturi

.\·itu . Ceramica

stat nici un nivel de l ocu i rc sau elemente izolate
de tip "schnur
keramik". Să amintim ca J an Machnik consideră

două gropi (A şi B), u n de ele s-au conservat in
din această etapă o putem com
para cu cea aparţinând complexelor "post
sch.nurkeramik " de tipul Hlopice-Vcsclc şi cul
turii Merzanowice de pe teritoriul Polonici,

prezenta c:inilor cu toarte decorate cu amprente
Je sfoară răsucită drept cel mai relevant indiciu
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diferite aspecte ale sale şi a unor situri), şi, mai
ales, asupra genezei acesteia. Ca întotdeauna,
cea mai acută polemică viza stabilirea datelor
de început şi de sfârşit ale culturii. Problemele
privind geneza culturii Komarov au fost abor
date de cercetător într-un articol polemic din
anul 1976, scris ca răspuns la concepţia
Marilenei Florescu despre complexul unitar
Bjali Potok - Komarov (FLORESCU 1970, p. 5181). Autorul îşi exprimă dezacordul şi cu teoria
Marilenei Florescu, care lega geneza culturii
Komarov cu manifestările din Bazinul Carpato
Dunărean şi nega legătura genetică a acesteia
cu culturile de tip Schnurkeramik. Însă în ultima
sa lucrare de sinteză asupra culturii " Trzciniec
Komarov ", 1. K. Svesnikov a recunoscut impor
tanţa influenţelor din partea culturilor din
Bazinul Carpato-Dunărean asupra genezei cul
turii Komarov, mai ales asupra aspectului sudic
al acesteia (SVESNIKOV, 1990, s.78).
Gh. Dumitroaia acceptă apartenenţa mate
rialelor de la Lunea şi din alte aşezări din
Subcarpaţii Moldovei, culturii Komarov, însă
consideră că ele sunt de aceeaşi origine ca şi
cultura Cqstişa. Autorul citat încadrează aşe
zarea de la Lunea, în principal, în perioada
mijlocie a culturii Komarov şi citează analogiile
din aşezările din perioadele mijlocie şi timpurie
ale epocii bronzului. Plecând de la cele stabilite
de 1. K. Svesnikov, Gh. Dumitroaia încadrează
perioada fonnării acestei culturi în sec. XVIII
XVI î. Hr. (DUMITROAIA 2000, Harta 6; p. 178).
Într-adevăr, ţinând cont de reperele cronolo
gice existente, inclusiv datele C14, 1. K.
Svesnikov încadra sfârşitul culturilor clasice cu
ceramică şnurată în sec. XVIII î. Hr. După
aprecierea cercetătorului, în sec. XVIII-XVI î.
Hr, Subcarpaţii şi Volânia au fost ocupate de
culturile de tip "post-schnurkeramik ": Hlopice
Vesele şi Strzyz6w. În ceea ce priveşte cultura
Komarov, Svesnikov, consideră că data cea mai
convingătoare pentru aceasta este cea propusă
de J. Dabrowski, şi anume sec. al XVI-lea î.Hr.
(SVESNIKOV 1 990, s.76 şi unn.; DABROWSKI
1972).
Însă nu putem exclude posibilitatea ca for
marea aspectului culturii Komarov din Carpaţii

însă fonnele sale de bază, striaţiile şi alte par
ticularităţi indică similitudini pronunţate cu
manifestările culturale din Bazinul Carpato
Dunărean din zona cuprinsă între Mureş şi
Dunăre (MACHNIK. GEDL, 1985).
Etapei a doua îi aparţine ceramica din
Groapa B, precum şi cea din stratul de cultură
de la baza movilei, unde a fost atestată aso
cierea dintre ceramica de tip Komarov şi cea
din perioada timpurie a epocii bronzului.
Plecând de la situaţiile documentate la
Loeva şi Nezvisko, se poate admite că manifes
tările culturale din perioada timpurie a epocii
bronzului persistă în Ucraina Subcarpatică mai
mult decât în teritoriile lor de origine, unde ele
sunt înlocuite de diverse culturi, în perioade
diferite (GEDL 1985, S. 35-55), până la apariţia
culturii Komarov.
Acestea au fost consideraţiile prealabile
privind aşezarea Loeva II, şi trebuie subliniat
că ele şi-au găsit confirmare în cercetările
colegilor din estul României, unde se con
turează o situaţie foarte asemănătoare. În acest
sens, îmi exprim şi pe această cale gratitudinea,
directorului Muzeului de Istorie Neamţ, dr.
Gh. Dumitroaia, care a avut generozitatea de
a-mi arăta materialele cu mult timp înainte de
publicarea lor.
Gh. Dumitroaia cercetează o aşezare legată
de prelucrarea sării de lângă satul Lunea
Poiana Slatinei, judeţul Neamţ, din Subcarpaţii
Moldovei. Prima similitudine a acestei aşezări
cu cea de la Loeva o reprezintă însăşi ampla
sarea acesteia. Asemeni celei din urmă, această
aşezare ocupă o movilă alungită de mici dimen
siuni în jurul unei fântâni de slatină. Stratul de
cultură al aşezării este plin de fragmente de
vase ceramice folosite pentru evaporarea sării
(DUMITROAIA, 2000. p. 142-161).
Printre formele şi ornamentele caracteristice
culturii Komarov - oale, ulcioare cu toarte, vase
cu suporţi perforaţi (fig. 1 1/6-8) (DUMITROAIA,
2000, Fig.95; 96; 98-4, 7) - s-au mai găsit frag
mente ceramice, decorate cu împunsături lun
gite pe buzele îngroşate sau pe brâurile în relief
(DUMITROAIA, 2000, fig. 100-5, 7, 9), foarte
asemănătoare cu cele din groapa A, atribuite

aşa cum sugerează malt:rialt.:lc
Lunea şi Loeva, să fi avut loc înainte de sec.
XVI î.Hr. Aici , prohahi l , s-a produs contactul
dintre cultu rile arhe ologice care au supravie
tuit până la sfâr�itul per ioad ei timpu ri i a epocii
bronzului, cu pri me le manifestări ale culturii
Ku maruv , aceasta din urmă aparţin�nd, în

noi primei categorii ceramice din epoca
D iferen ţa însă, constă în
prupuniu m;ţ! m i că a ceramicii stri a te de l a
Lunea-Po i an a S l a ti n ci.
Cu ani în urmă, L Sve�ni kov atrăgea aten�ia
asupra faptului că, printre ccrcctătod nu există
u n consens privind incadrarea c ronologi că a
cul turii Komarov (inclusiv asupra datării unor
de

bro n zu l u i t i m puriu .

de Nord-Est,

,

din

,

principal, bronzului mijlociu.

102

www.cimec.ro / www.mncr.ro

O nouă aşezare din epoca bronzului...
Noua, cu cele care conţin elementele acesteia
din urmă, mi-am exprimat rezervele faţă de
încadrarea grupului Bjaly Potok în perioada
timpurie a culturii Komarov. Ţinând cont de
prezenţa în complexele acestui grup a unor
vase similare celor din complexele târzii ale
culturii Komarov din Ucraina Subcarpatică şi
Moldova şi, mai ales, de la decorul unora din
tre vasele (Bjaly Potok, Gorodnitsa) în tehnica
împunsăturilor, am presupus că grupul Bjaly
Potok a fost contemporan cu Mahala 1. Con
sider totodată că, aşezarea de la Mahala 1
aparţine tocmai acestui grup, care până la
descoperirea aşezării susmenţionate, era repre
zentat doar prin mormintele în cutiile de piatră
(KRUSEL'NICKAJA 1986, s. 21-22). Însă această
problemă depăşeşte subiectul acestui articol.

După cum arată materialele, locuirea în
aşezarea de la Lunea a durat ceva mai mult
decât cea de la Loeva. Gh. Dumitroaia aduce
în discuţie analogiile de la Corlăteni, una dintre
cele mai târzii aşezări ale acestei culturi pe teri
toriul României. Mă refer în primul rând la
străchini şi oale cu brâurile sub buză, căni cu
toarte decorate cu triunghiuri şi, ceea ce este
extrem de important, ceramică cu decorul
pseudoşnurat realizat prin împunsături
(DUMITROAIA 2000, Fig. 103; 12-14). Galina 1.
Smirnova, cu ani în urmă, plecând de la eera
mica decorată în această tehnică din Mahala, a
sincronizat orizontul Mahala 1 cu cel de la
Corlăteni (SMIRNOVA 1 976, s.132).
Analizând cu ani în urmă siturile din faza
târzie a culturii Komarov, cele dinaintea
apariţiei în Subcarpaţii Moldovei a culturii

Tradus din limba rusă de Valeriu Cavruc
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Zusammenfassung

Ein Neue Frubronz.ezeitliche Siedlung in Subktupatiche Ukraitu!

1981, 1984 und 1988 wurden im Dorf Lojewa (Nadwima Bezirk des lwano-Frankiwsk-Gebiets) im Nord-Osten des
Vorgebirges des K.arpatenrueckens die Ausgrabungen der Salzproduktionssiedlungen aus der Bronze- und Frueheisenepoche
durchgefuehrt. Im Ort Kuschtil (Lojewa Il) wurde eine mehrschichtige Siedlung entdeckt, wo fuenf verschiedene
Kulturhorizonte festgestellt wurden, u.z. folgende Kulturen: Trypilla, Fruehe Bronzeepoche, Komariw, Noua und Gava
Holihrady (Abb. 1 ,2). Der vorliegende Bericht ist einem Anfang der Bronzeepoche datierten origineUen Denkmal gewidmet.
Das Denkmal ist mit zwei in situ erhaltenen (Abb.3) Gruben (die Grube A und die Grube B) vorgestellt , in deren
Ausfuellung zahlreiche Fragmente, ja ganz erhaltene Geschirrfonnen sowie Keramik derselben Zeit, die in der Kulturschicht
und in der Grube (die Grube B) zusammen mit fruehen Gegenstaenden der Komariw-Kultur (Abb.S-10) entdeckt wurde,
gesammelt sind (Abb.4-7).
Die Keramik der Fruehbronzeepoche ist mit Toepfen und Schuesseln vorgestellt, darunter Kuechengeschirr sowie
Geschirr fuer feierlichere Anlaesse. Die gefundene Keramik hat ihre Analogien sowohl in den Keramikkomplexen der
Mezhanowitzer-Kultur als auch unter den synchronen Kulturen der K.arpaten-Donau-Region. Fuer uns war unter anderem
der Mischkomplex der Keramik jener Zeit und der Komariw-Kultur auf ihrer fruehen Entwicklungsstufe interessant, um so
mehr dass eine aehnliche Geschirrzusammensetzung schon vorher in den oestlichen Vorkarpaten auf dem rumaenischen
Territorium entdeckt wurde. Im Dorf Lunea im Gebiet Piatra-Neamţ erforscht Dr. Gh. Dumitroaia eine dem Ort und den
Funden nach der Siedlung in Lojewa aehnliche Salzproduktionssiedlung, deren Funktionieren er mit dem 18.-16.Jh.v.Ch.
datiert.
In Zusammenhang damit ist es nicht ausgeschlossen, dass das Herausbilden der Komariw-Kultur im oestlichen
K.arpatengebiet etwas frueher als im 16.Jh.v.Ch .stattgefunden hat, wie es traditionell gilt. Nach meiner Annahme koennte
es hier um eine Kulturueberkreuzung gehen, von denen eine zum Ende der Fruehbronzeepoche gehoerte und die andere eine der ersten Bildungen der Komariw-Kultur sein koennte, deren Bluetezeit in die Mitte der genannten Epoche faellt.

Larisa lvanivna Krueelnicka
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Planşa 1.

Satul Loeva, punctul Kutova.

�-1 �-l? laZ:lîl-3 1<§1>1-q �-5
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Fig. 1. Aşezarea Locva. Planul general.
1 : a0lumcriiri de ccrumică ; 2: platformă de pi� l riî; 3: vetre; 4: lemn ars; 5: pămănt ars; 6: gropi;
7: aglomerări de lutuialii msii ; R: pietre; 9: fr�r.mente de vase ceramice; 10:
me de st[tlpi; 1 1 : mlaştină; 1 2:

ur
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fântână.

LARISA lVANIVNA KR.USELNICKA
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Fig. 2. Loeva. Locul de evaporarc a sării.
1 : pâraie; 2: fâneată; 3: mlaştină; 4: copaci; 5: secţiuni (I - 1981; II - 1988); 6: mal abrupt; 7: izvoare de slatină;
8: fântână din Hallstatt.

Fie.

3. Loeva. Gropile A si

D cu ceramic;i din p<:rinada l impnri<' a epocii
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Fig. 4. Aşezerea Loeva.

Groapa A Bronz timpuriu. Ceramică.
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Fig. 6. Asezarea Locva.

Ccramica grosicră cu suprafată netezită, din gropile A si B.
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Fig. 7. Aşezarea Locvn. Striichini ccrnmicc din gropile
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Fig. H . Asezarea

Lucva. Ccramica <.lin �ruapa

H . Cult ura Koma rov.
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ANGVSTIA, 7, 2002, Arheologie, pag. 1 15-152

VÂRFURI DE SĂGEŢI DIN MATERII DURE ANIMALE
ÎN AŞEZAREA CULTURII NOUA DE LA ZOLTAN, JUD. COVASNA
tehnologică şi paleoeconomică, a unui lot de
artefacte IMDA databil în epoca bronzului şi
descoperit pe teritoriul României; se urmăreşte
aplicarea metodologiei actuale a domeniului,
asimilată recent în cercetarea preistorică de la
noi şi ilustrată prin elaborarea unei teze de
doctorat şi a mai multor studii, publicate sau
încă inedite6•

Preliminarii
Cercetările arheologice din aşezarea plasată
pe teritoriul satului Zoltan (Etfalva), corn.
Ghidfalău, jud. Covasna, au fost iniţiate de re
gretatul dr. Zoltân Szekely (1971-1972); ele
s-au reluat sub conducerea dr. Valeriu Cavruc,
desfăşurându-se fără întrerupere pe parcursul a
cinci ani, în perioada 1996 - 2000. Cu această din
urmă ocazie, au fost precizate definitiv etapele
locuirii preistorice, s-au explorat numeroase
complexe şi s-a recuperat un material bogat,
aflat în curs de prelucrare şi valorificare inte
grală; unele rezultate parţiale au fost deja publi
cate, constituindu-se în contribuţii foarte impor
tante la cunoaşterea genezei culturilor epocii
bronzului în spaţiul Transilvaniei şi permiţând
reliefarea contactelor cu regiunile înconjură
toare, în primul rând cu zona est-carpatică1•

Consideraţii metodologice
Ca exigenţe metodologice generale respec
tate în prezentul demers, menţionez:
- descrierea exhaustivă a materialelor prin
aplicarea vocabularului etalonat;
- studiul tehnic complet, urmărind eluci
darea aspectelor specifice ale fabricării arte
factelor (debitaj, fasonare) şi ale utilizării lor
(prin analiza macro şi microurmelor, recurgân
du-se în mod sistematic la mijloacele micro
scopiei optice de mică putere).
Prezentarea pieselor se va face prin struc
turarea după grile specifice a informaţiilor în
cadrul fişei individuale a fiecărui obiect, vizân
du-se înregistrarea ansamblului parametrilor
cuantificabili semnificativi.
Fişa individuală cuprinde, în prima sa parte:
- indicativul piesei, format din sigla sitului şi
numărul de ordine al piesei în cadrul lotului;
- codul tipologie (provizoriu);
- locarea actuală;
- numărul de inventar.
Urmează trimiterile exhaustive la materialul
ilustrativ (desene, fotografii, figuri). În conti
nuare, sunt numerotaţi parametrii:
1. în cazul materialului publicat, bibliografia
în care figurează piesa (menţionată în text; ilus
trată); în cazul în care aceasta este inedită, fap
tul se consemnează ca atare (cazul descoperi
rilor de la Zoltan);
2. contextul descoperirii: an, secţiune, com
plex, carou, adâncime, nivel;
3. starea de conservare: piesă întreagă; piesă
fragmentară (se păstrează minimum 1!2); frag
ment (se păstrează mai puţin de 112); momen
tul producerii fracturii (fracturilor) - în
vechime sau recent; descrierea alterărilor
specifice ale suprafc.ţc.lor, datorate agenţilor

Contextul. Obiective
Situ! de la Zoltan a prilejuit decelarea mai
multor etape de ocupare în cursul preistoriei,
cărora le corespund cinci dintre nivelurile stra
tului arheologic, respectiv cinci culturi şi
aspecte culturale: 1. eneolitic (cultura Ariuşd
Cucuteni); 2. perioada de tranziţie de la eneo
litic la epoca bronzului (cultura Coţofeni); 3.
perioada timpurie a epocii bronzului; 4. perioa
da mijlocie a epocii bronzului; 5. perioada
târzie a epocii bronzului (cultura Noua)2•
La ora actuală, aşezarea culturii Noua de la
Zoltan este cel mai amplu cercetată din Tran
silvania. Materialul arheologic recoltat din
complexe include şi bogate resturi osteologice
de animale, provenind de la specii domestice şi
sălbatice\ cât şi numeroase artefacte aparţi
nând industriei materiilor dure, animale (în
continuare, IMDA). Efectivul total al acestor
artefacte, în cea mai mare parte inedit\ este de
aproape 200; piesele aparţin mai multor cate
gorii, grupe tipologice şi tipuri, fiind realizate
din oase lungi şi late de mamifere domestice şi
sălbatice, corn de cervide (cerb şi căprior),
dinţi de icrbivorc, cochilii de melci. Analiza
exhaustivă a acestui lot este în curs de finali
zare, constituind un capitol distinct al mono
grafiei sitului (în curs de elaborare) şi prima
abordare sistematică, din perspectivă palea
'

.

taphonomici;
4. p recizarea categoriei de m ate rie p rimă :
specia de provenienţă şi suportul anatomic

-
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acestora, ca şi precizarea ipotetică a operaţiei
sau operaţiilor care le-au produs. În general,
precizarea funcţionalităţii piesei şi discutarea
ipotezelor de utilizare s-au rezervat pentru
analiza fiecărui tip, inclusă în partea a doua a
lucrării'.
Din raţiuni practice, impuse de realizarea
analizei IMDA, fiecare dintre etapele culturale
atestate în situ! preistoric de la Zoltan (implicit
nivelul corespunzător) a fost numerotată cu
cifre romane, de la nivelul inferior spre cele
superioare (1-V; nivelul culturii Noua are
numărul V); cifra respectivă este precedată de
sigla sitului, separată de aceasta prin bară
oblică (ZLTI), astfel că artefactele IMDA
atribuite culturii Noua au primit fiecare câte un
indicativ, indispensabil identificării exacte, for
mat din: sigla sitului, numărul nivelului şi
numărul de ordine în cadrul lotului (exemplu:
ZLTN 129).
Lucrarea de faţă îşi propune să ofere, în pre
mieră, datele complete asupra unei categorii
tipologice (arme) şi grupe tipologice bine
reprezentate şi specifice în inventarul aşeză
rilor culturii Noua; este vorba de armăturile
proiectilelor compozite uşoare din materii dure
animale (MDA) sau, în termeni comuni, vâr
furile de săgeţi.

(partea scheletică ), respectiv identificarea
specifică şi anatomică;
5. descrierea morfologiei piesei pe diverse
sectoare: extremitatea proxi.mală/partea proxi
mală (5.1.); partea mezială (5.2.); partea distală/
extremitatea distală (5.3.); se au în vedere con
tururile marginilor şi raportul dintre ele, mor
fologia secţiunilor; amenajările specifice (partea
activă); pentru precizia descrierii, s-a adoptat
terminologia morfologiei anatomice: faţă late
rală/ mediană/ posterioară/ anterioară. În cazul
cornului de cerb, se disting axul şi razele,
numerotate de la 1 la 5+n, începând de la bază;
6. precizarea parametrilor dimensionali ge
nerali (morfometria) şi ai diferitelor părţi (6.1.):
- lungimea totală iniţială reconstituită (cifre
italice)/păstrată;
- dimensiunile extremităţii proxi.male, părţii
meziale, părţii/extremităţii distale (lăţime/gro
sime; cifre italice pentru valorile iniţiale recon
stituite, şi normale pentru valorile actuale,
măsurabile pe piesă);
- CD (calibru distal = diametru! PD al vâr
furilor la 10 mm de ED).
Diversele raporturi între dimensiuni se
exprimă în indici (6.2.), precum:
- indice de alungire: reprezintă raportul din
tre lungimea totală iniţială şi lăţimea maximă,
IA = L tot./lăţ. max; indice de amenajare a vâr
fului: reprezintă raportul dintre lungimea părţii
active (PD) x 100 şi lungimea totală, IAV =
LPA x 100/L tot.; indice de amenajare a pedun
culului: reprezintă raportul dintre lungimea
părţii proximale (PP) x 100 şi lungimea totală,
IAP = L PP x 100/L tot.;
7. studiul tehnic, include:
- precizarea şi descrierea urmelor specifice
primei etape de fabricare (7.1.): procedeele şi
operaţiile de debitaj, respectiv de prelevare a
unui segment/fragment de materie primă şi de
realizare a formei brute. Prin segment se înţe
lege o parte a piesei anatomice care păstreză
secţiunea întreagă; fragmentul reprezintă o
parte a piesei anatomice care păstrează doar
secţiunea naturală;
- etapa a doua de fabricare (fasonarea) (7.2.)
include procedeele şi operaţiile de realizare a
detaliilor (atributelor) morfotehnice specifice

Baza documentară
Lotul analizat însumează un efectiv total de
21 piese (N total = 21 ), provenind din cercetă
rile efectuate în anii 1996-2000. Ele au fost
descoperite în complexe de tipul gropilor şi
cenuşarelor; uneori sunt întâlnite două exem
plare de acelaşi tip într-un singur complex, sau
asocierea în complexe a două tipuri diferite,
ceea ce probează coexistenţa lor în uzul epocii.
Din înregistrarea contextelor descoperirii, nu
au putut fi evidenţiate date relevante din punct
de vedere crono-cultural legate de asocierile
tipologice - cf. tabelul nr. 1 .
Tipologia
În primul rând, aici se impune formularea
un ei precizări de natură metodologică. Abor
darea cu acest prilej a problcmaticii armătu
rilor din MDA ale proiectilelor uşoare (vârfuri

ale părţ ii active; cele servind la fiXarea în
s uport; inguslarca părţii proximale, şănţuiri,
c res tături etc;

de săgeţi) atribuite culturii Noua nu

benefici

- aplicarea tratamentului termic în etapa

ază încă de fi nal izarea documentării noastre

finală a fabricării (7.3.);
- descrierea �i analiza urmelor de util izare
(7.4.): includ localizarea pe piesă şi definirea

asupra acestui tip de artefacte. Este vorba de

cunoaşterea exactă a parametrilor vârfurilur de

săgeţi din stn1ctura
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Vârfuri de săgeţi din materii dure animale în aşezarea ...
de pe un teritoriu vast, corespunzând întregii
arii de răspândire a complexului cultural Noua
Sabatinovka-Coslogeni (teritoriile României,
Ucrainei, Republicii Moldova, Rusiei); cunoaş
terea detaliată a tipologiei armăturilor din alte
materiale (bronz, materiale litice ); identifica
rea unor eventuale studii recente din literatura
internaţională centrate pe o problematică simi
lară etc.
Drept consecinţă, date fiind aceste dezide
rate, în cadrul studiului care urmează ne vom
limita strict la definirea exclusivă şi neierar
hizată a tipurilor de vârfuri de săgeţi prezente
în lotul avut la dispozitie; scopul imediat este
acela de a permite derularea analizei complete,
potrivit canoanelor metodologice adoptate.
Aceste tipuri sunt identificate provizoriu şi
convenţional printr-o cifră arabă (de la 1 la 6 cf. fig. 1 1), ele urmând să-şi găsească în viitor
locul exact într-o clasificare tipologică defini
tivă. În aceste condiţii, este posibil de remarcat,
deja, faptul că unele tipuri sunt, în fapt, sub
tipuri sau variante tipologice. Aceste situaţii au
fost, însă, acceptate ca atare, dat fiind carac
terul perfectibil (acceptat în premise, în mod
necesar) al consideraţiilor de ordin tipologie.
Este prea bine cunoscut faptul că în cadrul
diverselor culturi preistorice se întâlnesc vâr
furi de săgeţi realizate din materiale litice,
materii dure animale (os, corn de cervide ş.a.)
şi metal (cupru, bronz, fier). Clasificarea lor
tipologică, tinzând spre exhaustivism a acestora
(inclusiv în ceea ce priveşte marele complex
cultural Noua-Sabatinovka-Coslogeni) va tre
bui să ţină seama de repertoriul extins al desco
peririlor, de marea variabilitate morfologică şi
de corelarea parametrilor morfometrici ai arte
factelor, indiferent de materia primă utilizată
la realizarea lor. Aceasta şi pentru faptul că,
spre exemplu, întâlnim tipuri identice, dar
fabricate din materii prime diferite (cazul
armăturilor litice8 sau al reproducerii în os şi
corn a vârfurilor de săgeţi din bronz9).
Dificultăţile (obiective şi subiective) ale ela
borării unor tipologii cuprinzătoare, funcţio
nale, fezabile, a vârfurilor de săgeţi din MDA,
valabilă pentru aria unor culturi din cadrul neo
eneoliticului şi a epocii bronzului vest- şi cen
tral-european au fost deja sesizate şi subliniate,
cu prilejul unor tentative de studiu analitic;
opţiunea de abordare cea mai prudentă a fost,
şi în acest caz, aceea a clasificării provizorii10•
Anal iza parametrilor morfometrici ai vârfurllor de

forma în plan, profil şi secţiunile părţilor proxi
mală (peduncul), mezială (cu barbeluri sau
fără) şi distală, ca şi dimensiunile acestora (fig.
10); ea ne-a permis definirea a şase tipuri, a
căror descriere o redăm în continuare. Distri
buţia lor cantitativă este sintetizată în tabelul
nr. 1 şi histograma nr. 1.
1. Armătură (vârf de săgeată) ·asimetrică,
îngustă (PM nu depăşeşte diametru! tijei), cu
peduncul scurt, simplu, ascuţit, de secţiune
convex-concavă sau poligonală asimetrică;
obţinută dintr-un fragment diafizar de OL prin
PD/ despicare; fasonare parţială - fasonarea
extremităţilor şi a feţelor prin At/Ao (fig. 1 1/1).
2. Armătură (vârf de săgeată) asimetrică,
lată (PM depăşeşte diametru! tijei), având pe
marginile PM una-două barbeluri scurte, pla
sate unilateral sau bilateral, cu peduncul scurt,
simplu, ascuţit sau convex, de secţiune convex
concavă sau poligonală asimetrică; obţinută
dintr-un fragment diafizar de OL prin PD/
despicare; fasonare parţială - fasonarea extre
mităţilor şi a feţelor prin At/Ao; amenajarea
barbelurii (barbelurilor) prin IT (fig. 1 1!2).
3. Armătură (vârf de săgeată) asimetrică,
Iată (PM depăşeşte diametru! tijei), cu PD de
formă rombică, peduncul scurt, simplu, ascuţit
sau convex, de secţiune convex-concavă sau
poligonală asimetrică; obţinută dintr-un frag
ment diafizar de OL prin PD/despicare;
fasonare parţială - fasonarea extremităţilor şi a
feţelor prin At/Ao (fig. 11/3).
4. Armătură (vârf de săgeată) asimetrică,
îngustă (PM nu depăşeşte diametru! tijei), cu
PM îngroşată şi PD de formă conică alungită),
peduncul scurt, simplu, convex, de secţiune
convex-concavă sau poligonală asimetrică;
obţinută dintr-un fragment diafizar de OL prin
PD/ despicare; fasonare parţială - fasonarea
extremităţilor şi a feţelor prin At/Ao (fig. 1 1!4).
5. Armătură (vârf de săgeată) simetrică, lată
(PM depăşeşte diametru! tijei), având PD
cordiformă sau foliformă, fasonată prin At/Ao,
secţiunea biconvexă, două barbeluri scurte Ia
bază; peduncul lung, tronconic sau cilindric,
faţetat prin cioplire, despicat la EP, de secţiune
poligonală simetrică sau asimetrică; obţinută
dintr-un fragment de corn de cerb (ax sau rază
lungă - compacta) prin PD/despicare, TI, cio
plire; fasonare integrală - prin Ra, cioplire, TI,
At/Ao; amenajarea barbelurilor prin IT şi cio
plire (fig. 11/5).
Armătură (vârf de săgeată) simetrică, lată

(l'M ue�u�e�le uiumelFul lijei), uvfiHd PD �immidaiă, fasonată prin At/Ao, cu fete lriunghiu-

sageti din ă�ezlH'�l\ �ulturii NBU!:J. dl! I!:J.

6.

Zoltan s-a efectuat uupă cri terii prestabilite:

117

www.cimec.ro / www.mncr.ro

CORNELIU BELDIMAN
7.3. Fixarea în suport: axială negativă.
7.4. Urme de utilizare: nu sunt decelabile.
ZLTN 125 - 1
MCR Nr. iov. 3583
Fig. 1/1, 5/1
1. Inedit.
2. 2000 A'B' Passim.
3. Piesă întreagă.
4. Fragment diafizar de os Jung (OL), pro
babil de erbivore. Suprafeţele au fost afectate
de ardere, probabil accidentală, dobândind o
culoare specifică (brun-cenuşiu).
5.1. PP/EP: armătură (vârf de săgeată) asi
metrică, având baza de formă simplă ascuţită,
cu margini divergente (MS rectilinie şi MD
convexă neregulată - brute, de debitaj); EP
este ascuţită (prin fasonare); secţiunile sunt
rectangulare şi poligonale neregulate (asime
trice) şi convex-concave (de debitaj şi de
fasonare); feţele PP sunt anatomice.
5.2. PM: îngustă, cu margini convexe conver
gente (de debitaj), feţe anatomice, secţiune
convex-concavă (de debitaj).
5.3. PD/ED: margini convexe convergente
(de debitaj şi de fasonare ), feţe anatomice şi de
fasonare; ED este ascuţită, faţetată (de faso
nare ); secţiuni poligonale asimetrice şi convex
concave (de fasonare).
6.1. Generală: L tot. 57; PP: lăţ./gros. 3/3;
PM 5,5/3,5; CD 4,5/3.
7.1. Debitajul: prelevarea unui fragment
diafizar de OL prin PD/despicare (debitaj lon
gitudinal şi transversal).
7.2. Fasonarea: regularizarea marginilor PP
şi PD şi ascuţirea EP şi ED prin abraziune
transversală şi oblică (At/Ao); pe suprafeţele
respective se observă serii (fascicule) de striuri
fine, scurte, specifice, dispuse transversal şi
oblic faţă de axul principal al piesei.
7.3. Fixarea in suport: axială negativă.
7.4. Urme de utilizare: nu sunt decelabile.

Iare, pe care s-a amenajat central câte un şanţ
axial cu secţiune în V şi W; secţiuni triunghiu
Jare; trei barbeluri la bază, lungi sau scurte,
dispuse perpendicular sau oblic faţă de axul
Jung; peduncul lung, faţetat prin cioplire, tron
conic sau cilindric, despicat la EP, de secţiune
poligonală simetrică sau asimetrică; obţinută
dintr-un fragment de corn de cerb (ax sau rază
lungă - compacta) prin PD/despicare, TI, cio
plire; fasonare integrală - prin Ra, cioplire, TI,
At/Ao; amenajarea barbelurilor prin TI şi cio
plire, iar a şanţurilor prin gravare (fig. 11/6).

•

Repertoriu
ZLTN 124 - 3
MCR - Nr. iov. 563
Fig. 1/5
1. Inedit.
2. 1996 D 12 - 0,60-0,80 C.T.
3. Piesă întreagă.
4. Fragment diafizar de os lung (OL), proba
bil de erbivore. Culoarea brun-cenuşie cu pete
negre indică probabil afectarea piesei prin
ardere accidentală.
5.1. PP/EP: armătură (vârf de săgeată) asi
metrică, îngustă, având peduncul scurt, de
formă simplă ascuţită, cu margini rectilinii
paralele (de fasonare ); EP este convexă sime
trică (de fasonare ); secţiunile sunt ovale (asi
metrice) (de fasonare ); feţele PP sunt afectate
integral de fasonare.
5.2. PM: îngustă, cu margini convexe asime
trice (anatomice şi de fasonare); FS este regu
larizată prin abraziune transversală superfi
cială, pe ea observându-se serii de striuri speci
fice; FI este anatomică; secţiunea este convex
concavă (anatomice şi de fasonare).
5.3. PD/ED: margini convexe convergente
(de fasonare ); secţiunile sunt poligonale nere
gulate (asimetrice) şi convex-concave (anato
mice şi de fasonare ); feţele PD sunt anatomice;
ED a fost ascuţită prin At/Ao pe margini şi
feţe, având formă piramidală.
6.1. Generală: L tot. 61; PP: L 26; diam.
4/3,5; PM 6/4; CD 5/4.
7.1. Debitajul: prelevarea unui fragment
d i afiza r de OL prin PD/dcspicarc (debi taj lon 
gi tu d in al şi tra nsve rsal ) .
7.2. Fasonarea: se pot distin�e două etape,
după u rmel e păstrate; prima dintre ele a i ncl us
obţinere:J

ZLTN 126 4
•

MCR Nr. iov. 369
Fig. 5/2
1. Inedit.
2. 1997 Al-I - 2,20.
•

3. Piesă fragmcntară - li pseşte ED, frac 
turată oblic în vech ime, pro babi l prin utilizare.
4. Fraement diafizar de os lun3
roba
bil de crbivore . Culoarea brun-tlcschisă u n i for

fnTTTi e i hrute şi regularizarea margi

5.1. PP/EP! armătură (vâd de săgeată) asimetrică, îngustă, având peduncul scurt, ele
formă simplă ascuţită, cu margini rectilinii divermă sugerează aplicarea tratamentului termic.

nilor prin PO; a doua t: Lapă a �:nnsLaL in rt:gu
I a riza re a marginilor şi a feţelor PP, ca şi
:Jscu !irea exlrem i lă�i lor (pc fc�c

prin AL/Ao intensă.

şi

(OL}1 p

pc margini)
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gente (de fasonare); EP este convexă simetrică
faţetată (de fasonare); secţiunile sunt poligonale
(asimetrice, de fasonare ); feţele PP sunt afectate
integral de fasonare, având aspect faţetat.
5.2. PM: îngustă, cu margini convexe asime
trice (de fason are); FS este anatomică, iar FI a
fost regularizată prin abraziune transversală
superficială, pe ea observându-se serii de striuri
specifice; secţiunea este convex-concavă (ana
tomică şi de fasonare) .
5.3. PD/ED: margini uşor convexe conver
gente (de fasonare ); secţiunile sunt poligonale
neregulate asimetrice (anatomice şi de faso
nare ); FS este anatomică, iar FI a fost regula
rizată prin At/Ao; ED a fost ascuţită prin At/Ao
pe margini şi feţe, având formă piramidală.
6.1. Generală: L tot. 52/49,5; PP: L 15; diam.
6/5,5; PM 8/6; CD 4/3,5.
7.1. Debitajul: prelevarea unui fragment dia
fizar de OL prin PD/despicare ( debitaj longitu
dinal şi transversal).
7.2. Fasonarea: regularizarea marginilor şi a
feţelor EP, PP, PM/FI, PD/FI, ca şi ascuţirea
extremităţilor (pe feţe şi pe margini) prin At/
Ao intensă.
7.3. Tratament termic: aplicat pe întreaga
lungime a piesei, cu scopul de a spori duritatea
acesteia; s-a recurs, probabil la procedeul coa
cerii în cenuşă fierbinte.
7.4. Fixarea in suport: axială negativă.
7.5. Urme de utilizare: fracturarea oblică a
ED s-a produs, probabil, în timpul folosirii.

retuşare, anterior fasonării prin abraziune. Fe
ţele sunt regularizate prin abraziune superficia
lă pe FS şi intensă pe FI, pe ele observându-se
serii de striuri specifice.
5.3. PD/ED: margini convexe convergente
faţetate (de fasonare ); ED este ascuţită (prin
fason are); secţiunile sunt poligonale neregu
late (asimetrice) (anatomice şi de fasonare);
feţele PD sunt anatomice şi de fasonare.
6.1. Generală: L tot. 56; PP: L 30; lăţ./gros.
7/5; PM 13/4; CD 9/5.
7.1. Debitajul: prelevarea unui fragment
diafizar de OL prin PD/despicare (debitaj lon
gitudinal şi transversal).
7.2. Fasonarea: se pot distinge două etape,
după urmele păstrate; prima dintre ele a inclus
regularizarea marginilor prin retuşare (Rt)
inversă; a doua etapă a constat în regularizarea
marginilor şi ascuţirea extremităţilor (pe feţe şi
pe margini) prin At/Ao intensă; totodată, s-a
executat regularizarea FS prin abraziune
superficială; pe suprafeţele respective se
observă serii (fascicule) de striuri fine, scurte,
specifice, dispuse transversal şi oblic faţă de
axul principal al piesei.
7.3. Tratament termic: superficial, aplicat pe
întreaga lungime a piesei.
7.4. Fixarea în suport: axială negativă.
7.5. Urme de utilizare: nu sunt decelabile.
ZLTN 128 - 3
MCR - Nr. inv. 350
Fig. 1/3; 5/4
1. Inedit.
2. 1997 G 7 0-0,20.
3. Piesă întreagă.
4. Fragment diafizar de os lung (OL), proba
bil de erbivore. Culoarea brun-deschisă unifor
mă a PM şi PD indică aplicarea tratamentului
termic; absenţa urmelor respective pe PP (pe
ambele feţe) arată că vârful era fixat pe tijă în
momentul recurgerii la acest procedeu tehnic.
5.1. PP/EP: armătură (vârf de săgeată) asi
metrică, având peduncul scurt, de formă sim

ZLTN 127 - 3
MCR - Nr. inv. 362
Fig. 1/2
1. Inedit.
2. 1996 Gr. 1 Cen. 1.
3. Piesă întreagă.
4. Fragment diaftzar de os lung (OL), proba
bil de erbivore. Culoarea uniformă brună suge
rează arderea sau coacerea superficială, inten
ţionată, respectiv aplicarea tratamentului termic.
5.1. PP/EP: armătură (vârf de săgeată) asi

cu margini concave divergente (de faso
nare); EP este convexă asimetrică (p r i n fasona
re); �cc(iunilc �uni convex-concave (anatomice
şi de fasonarc); feţele PP sunt anatomice.
5.2. PM: lată, cu margini convcxc asimetrice
(anatomice şi de fasonarc); secţiunea este con
vex-concavă (anatomică şi de fasonare).
5.3. PD/ED: margini convexe convergente
( de dcbitaj şi de fasonarc): ED este poligonală
neregulată, amenajată prin At/Ao pc margini şi

metrică, având pcduncul scurt, de formă simplă
ascu�ită, cu margini convexe divergente faţe
tate (de fasonare): EP este ascutitil (pri n fwm
narc); secţiunile sunt poligonale neregulate
(asimetrice) (anatomice �i de fason are); fe �elt:
PP sunt anatomice şi de fasonare.
5.2. PM: lată, cu margini convexe asimetrice
(de fasunare); pe FS (anatomică) se păstrează,
spre margini, urmele unor dcsprindcri produse
prin retuşare inversii (două pc MD, una pc
MS), indicând regularizarea marginilor prin

plă,

feţe.
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6.1. Generală: L tot. 54; PP: L 30; lăţ./gros.
6/4; PM 13/6; CD 9/5.
7.1. Debitajul: prelevarea unui fragment
diafizar de OL prin PD/despicare ( debitaj lon
gitudinal şi transversal).
7.2. Fasonarea: se pot distinge două etape,
după urmele păstrate; prima dintre ele a inclus
modelarea EP, PP şi PM prin PD; a doua etapă
a constat în ascuţirea extremităţii (pe feţe şi pe
margini) prin At/Ao intensă; marginile PD au
rămas brute de debitaj, iar feţele PD nu au fost
modificate prin intervenţie tehnică.
7.3. Tratament termic: superficial, aplicat pe
PM şi PD, armătura fiind fiXată în tijă.
7.4. Fixarea în suport: axială negativă.
7.5. Urme de utilizare: nu sunt decelabile.

regularizarea marginilor prin retuşare (Rt)
inversă; a doua etapă a constat în regularizarea
marginilor şi ascuţirea extremităţilor (pe feţe şi
pe margini) prin At/Ao intensă; totodată, s-a
executat regularizarea FS prin abraziune
superficială; pe suprafeţele respective se
observă serii (fascicule) de striuri fine, scurte,
specifice, dispuse transversal şi oblic faţă de
axul principal al piesei.
7.3. Fixarea în suport: axială negativă.
7.4. Urme de utilizare: nu sunt decelabile.
ZLTN 130 - 5
MCR - Nr. iov. 3015
Fig. 2/1; 6/1
1. Inedit.
2. 1997 F 8/9 - 0,42.
3. Piesă întreagă.
4. Corn de cerb - compacta; spongiosa se
păstrează pe PP/PM şi pe cea. 1/3 inferioară din
PD. Culoarea brun-închisă denotă afectarea
piesei de ardere puternică pe toată lungimea
(tratament termic sau ardere accidentală).
5.1. PP/EP: armătură (vârf de săgeată) sime
trică, fasonată integral, având peduncul lung
tronconic despicat (pentru facilitarea fixării pe
tijă), faţetat prin fasonare; în plan, EP este
despicată adânc; în profil, ea este îngustată, iar
extremităţile părţii crestate sunt ascuţite; mar
ginile PP sunt rectilinii uşor convergente (de
fasonare); secţiunile sunt poligonale neregu
late (asimetrice) (de fasonare).
5.2. PM: lată, uşor asimetrică, net delimitată
de peduncul, având margini convexe asimetrice
(de fason are); cele două barbeluri sunt scurte,
orientate perpendicular faţă de axul principal.
5.3. PD/ED: forma generală triunghiulară
alungită, cu margini convexe convergente şi
feţe convexe; secţiunile sunt biconvexe;
suprafeţele sunt lise, fasonate prin Ra, Ao, pe
ele observându-se serii de striuri specifice;

ZLTN 129 - 3
MCR - Nr. iov. 2574
Fig. 5/3
1. Inedit.
2. 1998 Bl-IV - 2,10.
3. Piesă fragmentară - lipseşte ED, frac
turată în vechime.
4. Fragment diafizar de os lung (OL), proba
bil de erbivore. Nu se observă urme de ardere
sau coacere (tratament termic).
5.1. PP/EP: armătură (vârf de săgeată) asime
trică, având peduncul scurt, de formă simplă
ascuţită, cu margini rectilinii divergente faţetate
(de fasonare) ; EP este convexă asimetrică (prin
fasonare); secţiunile sunt poligonale neregulate
(asimetrice) (anatomice şi de fasonare); feţele PP
sunt anatomice şi de fasonare; pe FS, fasonată
superficial, pe 1/2 D R s-a produs o desprindere
(exfoliere) a ţesutului compact al osului; FI a fost
fasonată pe două planuri (faţete de abraziune).
5.2. PM: lată, cu margini convexe asimetrice
(anatomice şi de fasonare); FS este regulariza
tă prin abraziune transversală superficială, pe
ea observându-se serii de striuri specifice; FI

m a rginile sunt sub�i a te, tăioasc, obţinute prin
Ao; ED este convexă, faţetntă prin Ao.
6.1 . Generală: L tot. 79,5; PP: L 5 1 ; di am .
max. 7/6; diam. min. 5/4,5; crcsliHură : L 10; PM
10/4,5; barbeluri:
1 ,5; lăţ. max. 3; PD: L 38;
CD 7,5/3,5.
7. 1 . Debitajul: din t r-u n tronson de rază
lungă (1 -3) sau mai p robabil de ax s-a prelevat
o baghcLă uc funnă quasi-rectangulară (lungă
de 100- DO mm, lntiî de 20-25 mm şi groasă de
cea 10 nun), prin aplicarea succesivă a mai mul

este anatomică; secţiunea este convex concavă
(ana tom ice şi de fasonare).
5.3. PD/ED: margini convcxc converge n te
faţctatc (de fason arc) ; ED este fracturată în
vechime, probabil accidental; secţi u n i le sunt
poligonale neregulate (asimetrice) (anatomice
şi de fasonare); feţele PD sunt anatomice.
6.1. Generală: L tot. 52/5 1 ; PP: L 30;
lăţ./gros. 7/5; PM 13/4; CD 9/5.
7.1. Debitajul: prelcvarca un u i fr agmen t
-

L

diafizar de OL prin PD/despicare (debi taj lon

tor procedee tehnice: PD/cioplirc oblică pe cir
cumferinţiî şi fracturare oblică sau tăiere tran s

gitudinal şi transversal).

se pot d ist i nge două etape,
după urmele păstrate; prima dintre ele a inclus
7.2. Fasonarea:

vcrsală (TT)

cu aj u Lorul unui
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care; cioplire razantă pe margini. Morfologia
urmelor de tăiere şi de cioplire pe baghetele
recuperate din acelaşi sit şi analizate cu prilejul
de faţă (vezi infra, piesele ZLT/IV 165-169)
denotă aplicarea acestor procedee în mediu
umed, pe cornul înmuiat probabil în apă
înainte de prelucrare şi umezit intermitent în
cursul prelucrării.
7.2. Fasonarea: se pot distinge mai multe
etape, după urmele păstrate pe piesele aflate în
faze intermediare de prelucrare (etapele
"
" lanţului operator ); 1. îngustarea lăţimii baghe
tei pe lungimea PP şi modelarea pedunculului
prin cioplire razantă; 2. amenajarea dispozi
tivului de ftxare pe tijă Ia EP (crestătură adân
că) prin cioplire şi IT; 3. modelarea PD prin
AtiAo, aceasta dobândind o formă piramidală;
4. amenajarea barbelurilor prin IT şi cioplire;
5. fasonarea finală a PD prin At/Ao, în scopul
ascuţirii ED şi al subţierii marginilor; pe supra
feţele respective se observă serii (fascicule) de
striuri fine, scurte, specifice, dispuse transver
sal şi oblic faţă de axul principal al piesei.
7.3. Tratament termic: dacă urmele de arde
re intensă se datorează aplicării acestui pro
cedeu tehnic, el a fost aplicat pe toată lungimea
piesei.
7.4. Fixarea in suport: axială pozitivă.
7.5. Urme de utilizare: nu sunt decelabile.

înainte de amenajarea prin cioplire a peduncu
Jului şi a crestăturii proximale.
5.2. PM: simetrică, net delimitată de pedun
cul, având margini rectilinii convergente (de
fasona re); cele trei barbeluri sunt lungi, orien
tate oblic faţă de axul principal, având formă
piramidală şi secţiuni rombice.
5.3. PD/ED: formă generală de piramidă tri
unghiulară alungită, cu margini rectilinii con
vergente şi feţe plane; secţiunile sunt: triun
ghiulară masivă spre ED şi triunghiulară cu
laturile scobite central in rest; suprafeţele sunt
Jise, fasonate prin At/Ao, pe ele observându-se
serii de striuri fine specifice; marginile sunt
subţiate, tăioase, obţinute prin Ao; ED este
ascuţită prin Ao; pe toate cele trei feţe, pe cea
3/4 din lungimea PD s-a amenajat central prin
gravare axială câte un şanţ de formă generală
triunghiulară alungită, cu secţiunea în V spre
ED şi în W spre PM.
6.1. Generală: L tot. 1 10; PP: L 64; diam.
max. 8,5/8; diam. min. 5; crestătura: L 19; lăţ.
capăt crestătura 4,5; PM 10; barbeluri: L 7-8;
lăţ. max. 3; PD: L 46; şanţuri: L 23-27; lăţ. min.
1; lăţ. max. 5; ad. 0,5-1; CD 5.
7.1. Debitajul: vezi supra, piesa ZLT/IV 130.
7.2. Fasonarea: se pot distinge mai multe
etape, după urmele păstrate pe piesele aflate în
faze intermediare de prelucrare (etapele
"
" lanţului operator ); 1. îngustarea lăţimii
baghetei pe lungimea PP şi modelarea pedun
culului prin cioplire razantă; 2. amenajarea dis
pozitivului de fixare pe tijă la EP (crestătură
adâncă) prin cioplire şi IT; 3. modelarea PD
prin At/Ao, aceasta dobândind o formă pirami
dală; 4. amenajarea barbelurilor prin IT şi cio
plire; 5. amenajarea şanţurilor prin gravare axi
ală cu ajutorul vârfului ascuţit al unei unelte
probabil metalice (cuţit); 6. fasonarea finală a
PD prin At/Ao, în scopul ascuţirii ED şi al sub
ţierii marginilor; pe suprafeţele respective se
observă serii (fascicule) de striuri fine, scurte,
specifice, dispuse transversal şi oblic faţă de
axul principal al piesei.
7.3. Tratament termic: aplicat pe toată
lungimea piesei.
7.4. Fixarea in suport: axială pozitivă.
7.5. Urme de utilizare: nu sunt decelabile.

ZLTN 131 - 6
MCR - Nr. inv. 3013
Fig. 2/2; 6/2
1. Inedit.
2. 1997 H 4 - 0,34.
3. Piesă fragmentară - lipseşte cea 1/4 din
ED, fracturată oblic în vechime, probabil în
timpul amenajării.
4. Corn de cerb - piesa este realizată integral
în compacta; nu se observă urmele spongiosei.
Culoarea brună uniformă denotă aplicarea
tratamentului termic pe toată lungimea piesei.
5.1. PP/EP: armătură (vârf de săgeată) sime
trică, fasonată integral, având peduncul lung
tronconic despicat (pentru facilitarea fixării pe
tijă), faţetat prin fasonare; în plan, EP este
despicată adânc; în profil, ea este îngustată
(tronconică), iar extremităţile părţii crestate
sunt rectilinii orizontale; marginile PP sunt rec
tilinii convergente (de fason are); secţiunile
sunt poligon ale neregulate (asimetrice) (de
f<tsonare); pe

ZLTN 132 - 6
MCR - Nr. inv. 3563

M LJ a PP, deasupra porţi unii

crestate st: ubst:rvă o porţiune lungă

Fig. Z/3; 6/3

15
m m şi lată de 3 mm, reprezentând un rest din

de cea

1.
2.

suprafa ţa iniţială a cboşei, aşa cum se prezen ta

3.

Inedit.

1999 Dl-6 - 0,34.
Piesă întreagă.
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4. Corn de cerb - piesa este realizată integral
în compacta; spongiosa se observă superficial
pe una dintre barbeluri. Culoarea brună uni
formă denotă aplicarea tratamentului termic
pe toată lungimea piesei.
5.1. PP/EP: armătură (vârf de săgeată) sime
trică, fasonată integral, având peduncul lung
cilindric despicat (pentru facilitarea fixării pe
tijă), faţetat prin fasonare; în plan, EP este despi
cată adânc; în profil, extremităţile părţii crestate
sunt rectilinii orizontale; marginile PP sunt rec
tilinii paralele (de fasonare); secţiunile sunt
poligonale neregulate (asimetrice) (de fasonare).
5.2. PM: simetrică, net delimitată de pedun
cul, având margini rectilinii convergente (de
fason are); cele trei barbeluri sunt lungi, orien
tate oblic faţă de axul principal, având formă
piramidală alungită şi secţiuni rombice.
5.3. PD/ED: formă generală de piramidă tri
unghiulară alungită, cu margini rectilinii con
vergente şi feţe plane; secţiunile sunt: triun
ghiulară masivă spre ED şi triunghiulară cu
laturile scobite central în rest; suprafeţele sunt
lise, fasonate prin At/Ao, pe ele observându-se
serii de striuri fine specifice; marginile sunt sub
ţiate, tăioase, obţinute prin Ao; ED este
ascuţită prin Ao; pe toate cele trei feţe, central,
pe cea 3/4 din lungimea PD s-a amenajat prin
gravare axială câte un şanţ de formă triunghiu
lară alungită, cu secţiunea în V spre ED şi în W
spre PM.
6.1. Generală: L tot. 94; PP: L 53; diam. 6,5;
crestătură: L 12; lăţ. capăt crestătură 3; PM 11;
barbeluri: L 3-5; lăţ. max. 3-4; PD: L 41;
şanţuri: L 25-27; lăţ. min. 1; laţ; ad. 0,5-1; CD 5.
7.1. Debitajul: vezi supra, piesa ZLT/IV 130.
7.2. Fasonarea: vezi supra, piesa ZLT/IV 131.
7.3. Tratament termic: aplicat pe toată
lungimea piesei.
7.4. Fixarea În suport: axială pozitivă.
7.5. Urme de utilizare: nu sunt decelabile.

5.1. PP/EP: armătură (vârf de săgeată) sime
trică, fasonată integral, având peduncul lung
tronconic despicat (pentru facilitarea fixării pe
tijă), faţetat prip fasonare; în plan, EP este
despicată adânc; în profil, extremităţile părţii
crestate sunt rectilinii orizontale; marginile PP
sunt convexe paralele (de fasonare ); secţiunile
sunt poligonale neregulate (asimetrice) (de
fasonare); pe MS se observă o porţiune din
suprafaţa iniţială a eboşei, lisă, lungă de 25 mm
şi lată de 4 mm.
5.2. PM: simetrică, net delimitată de pedun
cul, având margini rectilinii convergente (de
fasonare); cele trei barbeluri sunt neterminate,
scurte, orientate perpendicular faţă de axul
principal, având formă piramidală şi secţiuni
rombice; la baza lor se păstrează urmele trans
versale de tăiere pentru delimitare înainte de
modelare.
5.3. PD/ED: formă generală de piramidă tri
unghiulară alungită, cu margini rectilinii con
vergente şi feţe plane; secţiunile sunt: triun
ghiulară masivă spre ED şi triunghiulară cu
laturile scobite central în rest; suprafeţele sunt
lise, fasonate prin At/Ao, pe ele observându-se
serii de striuri fine specifice; excepţia o consti
tuie o porţiune care păstrează urme de cioplire
axială, neeliminate prin abraziune, marcând
etapa anterioară de fasonare; marginile sunt
subţiate, tăioase, obţinute prin Ao; ED este
ascuţită prin Ao; pe toate cele trei feţe, central,
pe cea 3/4 din lungimea PD s-a amenajat prin
gravare axială câte un şanţ de formă triunghiu
lară alungit, cu secţiunea în V spre ED şi în W
spre PM.
6.1. Generală: L tot. 98/96; PP: L 54; diam.
max. Bn; diam. min. 6; crestatură: L 14; lăţ.
capăt crestătură 2; PM 9,5; barbeluri: L 1,5; lăţ.
max. 3; PD: L 44/42; şanţuri: L 35-36; lăţ. min.
1; lăţ. max. 4; ad. 0,5-1; CD 5.
7.1. Debitajul: vezi supra, piesa ZLT!IV 130.
7.2. Fasonarea: vezi supra, piesa ZLT/IV 131.
7.3. Tratament termic: aplicat pe toată
lungimea piesei.
7.4. Fixarea În suport: axială pozitivă.
7.5. Urme de utilizare: fracturarea ED şi a
1/2 EP s-a produs probabil în timpul folosirii.

ZLT/V 133 - 6
MCR - Nr. inv. 3011
Fig. 2/4; 6/4
1. Inedit.
2. 1996 D 12 - 0,67-0,74 Cen. 2.
3. Piesă fragmentară
lip seşte ED, fractu
rată nhlic, şi una din părţile EP crest ate, frac
turată de la bază, ambele în vechime.
4. Corn de cerb piesa este realizată int egral
-

ZLTN 134 - 6

MCR Nr. iov. 3012
Fig. 3/3; 7/ 1
l. Inedit.
2. 1 997 F 1 0 Mat.
-

-

în compacta; spongiosa se observă aproape pe
in Lrt!aga l ungim!! a pit!sei. Culoarea bru n ă

închisă uniformă denotă

apl ic are a Lralamcntu

lui Lt!rmil: pc Luată lungimea

3 . Pies ă

piesei.

fragmentară - lipseşte ED, frac
ambele părţi ale EP crestate,

turaLă oblk şi
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fracturată de la bază, toate în vechime.
4. Corn de cerb - piesa este realizată integral
în compacta; spongiosa se observă superficial
numai pe una din barbeluri. Culoarea brună
închisă cu pete negre denotă aplicarea trata
mentului termic pe toată lungimea piesei.
5.1. PP/EP: armătură (vârf de săgeată) sime
trică, fasonată integral, având peduncul lung
tronconic despicat (pentru facilitarea fiXării pe
tijă), faţetat prin fasonare; marginile PP sunt
convexe paralele (de fasonare ); secţiunile sunt
poligonale neregulate (asimetrice) (de fasonare).
5.2. PM: simetrică, net delimitată de pedun
cul, având margini rectilinii convergente (de
fasonare); cele trei barbeluri sunt neterminate,
scurte, orientate perpendicular faţă de axul
principal, având forma piramidală şi secţiuni
rombice; Ia baza lor se păstrează urmele trans
versale de tăiere pentru delimitare înainte de
modelare.
5.3. PD/ED: forma generală de piramidă tri
unghiulară alungită, cu margini rectilinii con
vergente şi feţe plane; secţiunile sunt: triun
ghiulară masivă spre ED şi triunghiulară cu
laturile scobite central în rest; suprafeţele sunt
lise, fasonate prin At/Ao, pe ele observându-s�
serii de striuri fine specifice; pe toate cele trei
feţe, central, pe cea 3/4 din lungimea PD s-a
amenajat prin gravare axială câte un şanţ d�
formă generală triunghiulară alungită, cu secţi
unea în V spre ED şi în W spre PM.
6.1. Generală: L tot. 95/78; PP: L 55/45;
diam. max. 8; diam. min. 7; PM 9; barbeluri: L
1,5; Iăţ. max. 3; PD: L 40/34; şanţuri: L 28-30;
Iăt. min. 2; lăţ. max. 6; ad. 1-1,5; CD 6.
7.1. Debitajul: vezi supra, piesa ZLT/IV 130.
1.2. Fasonarea: vezi supra, piesa ZLT/IV 131.
7.3. Tratament termic: aplicat pe toată
lungimea piesei.
7.4. Fixarea În suport: axială pozitivă.
7.5. Urme de utilizare: fracturarea ED şi a
EP s-a produs probabil în timpul folosirii.

mentului termic pe toată lungimea piesei.
5.1. PP/EP: armătură (vârf de săgeată) sime
trică, fasonată integral, având peduncul lung
tronconic despicat (pentru facilitarea fixării pe
tijă), faţetat prin fasonare; marginile PP sunt
convexe paralele (de fasonare); secţiunile sunt
poligonale neregulate (asimetrice) (de fason�
re); EP este îngustată în profil, având extremi
tăţile părţii crestate convexe; crestătura EP este
adâncă, oblică, realizată prin TI şi cioplire.
5.2. PM: simetrică, net delimitată de pedun
cul, având margini rectilinii convergente (de
fasonare ); cele trei barbeluri (din care se păs
trează una singură) sunt scurte, orientate oblic
faţă de axul principal, având formă piramidală
şi secţiuni rombice.
5.3. PD/ED: formă generală de piramidă tri
unghiulară alungită, cu margini rectilinii con
vergente şi feţe plane; secţiunile sunt: triun
ghiulară masivă spre ED şi triunghiulară c�
laturile scobite central în rest; pe toate cele trei
feţe, central, pe cea 3/4 din lungimea PD s-a
amenajat prin gravare axială câte un şanţ de
formă generală triunghiulară alungită, cu secţi
unea în V spre ED şi în W spre PM; suprafeţele
sunt lise, fasonate consecutiv amenajării
şanţurilor prin At/Ao; se observă serii de striuri
fine specifice; ED fracturată a fost reamenajată
prin At.
.
6.1. Generală: L tot. 69/66,5; PP: L 39; dmm.
max. 6; diam. min. 5; PM 9; barbeluri: L 1,5; lăţ.
max. 1,5; PD: L 30/27,5; şanţuri: L 17; lăţ. min.
1,5; Iăţ. max. 5; ad. 0,5-1; CD 5.
7.1. Debitajul: vezi supra, piesa ZLT/IV 130.
7.2. Fasonarea: vezi supra, piesa ZLT/IV 131.
7.3. Tratament termic: aplicat pe toată
lungimea piesei.
7.4. Fixarea În suport: axială pozitivă.
7.5. Urme de utilizare: fracturarea ED şi a
EP s-a produs probabil în timpul folosirii.

·

ZLTN 136 - 6
MCR - Nr. inv. 3014
(neilustrat)
1. Inedit.
2. 1996 A 1 - 1,60 Cen. 2.
3. Fragment - se păstrează PD şi o mică
porţiune a pedunculului; piesa a fost fracturat�
oblic sub PM în vechime; una dintre barbelun,
realizată în spongiosa, a fost fracturată în
vechime.
4. Co rn de cerb piesa este rea liza tă în cea

ZLTN 135 - 6
MCR - Nr. inv. 3553
Fig. 3/2; 7/3
1. Inedit.
2. 1999 B1-2 - 1,00.
3. Piesă fragmentară - lipseşte ED, frac
turată şi regularizată prin At, ca şi una din
părţile EP crestatc, fracturată �e la bază; de
asemenea două dintre barbelun au fost frac
turate; toale fracturilc s-au produs în vechime.
4. Corn de cerb - piesa este realizată integral
in compacta,: spongia:sa nu �-!!. pft!:ttllt. CuloaFea
,

-

mai mare parte în compacta; spongiosa se
observă pe cea 1/2 a unei laturi. Culoarea bnmă
uniformă denotă apilcarca tratamentu l ui tcr-

brună închisă uniformă denotă aplicarea trMht-
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mic pe toată lungimea piesei.
5.1. PP/EP: armătură (vârf de săgeată) sime
trică, fasonată integral, având peduncul lung, pro
babil tronconic despicat (pentru facilitarea fixării
pe tijă), faţetat prin fasonare; secţiunile sunt
poligonale neregulate (asimetrice) (de fasonare).
5.2. PM: uşor asimetrică, net delimitată de
peduncul, având margini rectilinii convergente
(de fasonare ); cele trei barbeluri (din care se
păstrează două) sunt scurte, orientate oblic
faţă de axul principal, având forma piramidală
şi secţiuni rombice.
5.3. PD/ED: forma generală de piramidă tri
unghiulară alungită, cu margini rectilinii con
vergente şi feţe plane; secţiunile sunt: triun
ghiulară masivă spre ED şi triunghiulară cu
laturile scobite central în rest; pe toate cele trei
feţe, central, pe cea 3/4 din lungimea PD s-a
amenajat prin gravare axială câte un şanţ de
formă generală triunghiulară alungită, cu secţi
unea în V spre ED şi în W spre PM; suprafeţele
sunt lise, fasonate consecutiv amenajării
şanţurilor prin At/Ao; pe ele se observă serii de
striuri fine specifice.
6.1. Generală: L 48,5; PP: diarn. rnin. 6; PM 9;
barbeluri: L 1,5-2; lăţ. max. 2; PD: L 44; şanţuri:
L 28-30; lăţ. min. 1; lăţ. max. 5; ad. 0,5-1; CD 5.
7.1. Debitajul: vezi supra, piesa ZLT/IV 130.
7.2. Fasonarea: vezi supra, piesa ZLT/IV 131.
7.3. Tratament termic: aplicat pe toată
lungimea piesei.
7.4. Fixarea în suport: axială pozitivă.
7.5. Urme de utilizare: fracturarea PP s-a
produs probabil în timpul folosirii; piesa repre
zintă, astfel, un fragment de armătură recupe
rat din ţintă.

feţe, central, pe cea 3/4 din lungimea PD s-a
amenajat prin gravare axială câte un şanţ de
formă generală triunghiulară alungită, cu secţi
unea în V spre ED şi în W spre PM; suprafeţele
sunt lise, fasonate consecutiv amenajării şanţu
rilor prin At/Ao; pe ele se observă serii de stri
uri fine specifice.
6.1. Generală: L 34; CD 6.
7.1. Debitajul: vezi supra, piesa ZLTIIV 130.
7.2. Fasonarea: vezi supra, piesa ZLT/IV 131.
7.3. Tratament termic: aplicat pe toată
lungimea piesei.
7.4. Fixarea în suport: axială pozitivă.
7.5. Urme de utilizare: fracturarea ED şi a
PD s-a produs probabil în timpul folosirii; piesa
reprezintă, astfel, un fragment de armătură
recuperat din ţintă.
ZLTN 144 - 2
MCR Nr. inv. 368
Fig. 1/4
1. Inedit.
2. 1996 E 8 - 0,68-0,75.
3. Piesă fragmentară - lipseşte cea 1-3 dis
tală, fracturată în vechime.
4. Fragment diafizar de os lung (OL), pro
babil de erbivore. Nu prezintă urme de ardere.
5.1. PPJEP: armătură (vârf de săgeată) asi
metrică, având peduncul scurt, de formă simplă
ascuţită, cu margini convexe divergente (de
fasonare); EP este ascuţită (prin fasonare) ;
secţiunile sunt convex-concave (anatomice şi
de fasonare) şi poligonale neregulate ( asime
trice) (de fasonare); feţele PP sunt anatomice.
5.2. PM: lată, cu margini asimetrice: MD
este convexă (de fasonare); MS a fost iniţial tot
convexă (de fason are); prin tăiere transversală
şi oblică, pe ea s-a amenajat o porţiune concavă
(crestătură) largă, cu marginile rectilinii, de
formă generală triunghiulară neregulată, adân
că de 5 mm; scopul urmărit a fost obţinerea
unui element de retenţie de tip barbelură (colţ,
spin, dinte) triunghiular, scurt, dispus perpen
dicular pe axul lung al piesei; secţiunile sunt
convex-concave (anatomice şi de fasonare); pe
FS se observă urme superficiale de abraziune
transversa lă şi oblică spre MS, de o parte şi de
alta a crestăturii.
5.3. PD/ED: parametrii morfometrici nepre
cizabili; probabil margini convexe convergente,
•

ZLTN 137 - 6
MCR Nr. inv. 3014
Fig. 3/1
1. Inedit.
2. 1997 G 7- 0,27.
3. Fragment - se păstrează cea 1/2 din PD,
fracturată oblic, iar ED lipseşte, ambele fiind
fracturate în vechime.
4. Corn de cerb - piesa este realizată în cea
mai mare parte în compacta. Culoarea brună
uniformă denotă aplicarea tratamentului ter
mic pe toată lungimea piesei.
5.1 .-5.2. PP/EP, PM: parametri neprecil!:abili.
•

5.3. PD/ED: furmJ generală de pinunid! tri=
con
ve rge n te şi feţe plane; secţiunile sunt: triun
ghiulară masivă spre 1;:[> ş! triunghiulură cu

.ED i1!';CU�iu'i;

laturile scobite central

mil.rginil!! fmctUfllte nle voftiuHii

superioare a PM, de formA concavă ncrcgulată,
suprapun urmele operaţiilor de deb it aj şi de
fasgnarc, fapt care imlică producerea unei frac
tu rări a PD probabil de natură funcţională

unghiu larill alungită, cu margini rectilinii

în rest; pc toate cele trei
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3. Piesă întreagă.
4. Corn de cerb - fragment de ax. Compacta
are perlura nealterată prin intervenţie tehnică;
spongiosa este păstrată parţial, pe o grosime
mică (1-3 mm).
5. Bagheta (eboşa) pe fragment de ax, păs
trează curbura anatomică; formă generală rec
tangulară, lăţime neuniformă, margini convexe
paralele, având contur neregulat (de debitaj
prin despicare); extremităţile sunt concave (de
debitaj prin cioplire oblică transversală şi frac
turare ); deasupra planului de cioplire se obser
vă urmele reziduale transversale de impact pro
duse de tăişul uneltei folosite (probabil un
topor metalic); urmele de despicare de pe mar
gini (de despicare) suprapun urmele de cioplire
de la extremităţi (de cioplire), indicând succe
siunea aplicării procedeelor de debitaj. Spon
giosa a fost înlăturată prin cioplire razantă.
6.1. Generală: L tot. 128; extremităţi: 17/1 1,
17/8; PM 22/1 1.
7.1. Debitajul: prelevarea unui segment de
ax prin PD/cioplire oblică pe circumferinţă cu
toporul metalic şi fracturare; prelevarea unui
fragment (baghetă, eboşă) rectangular prin
despicare; înlăturarea perlurii prin cioplire
razantă.

(fractură de uzură - de impact).
6.1. Generală: L 44; PP: L ; lăţ./gros. 6/3; PM
13/4; L barbelură 4; lăţ. barbelură 8.
7.1. Debitajul: prelevarea unui fragment
diafizar de OL prin PD/despicare (debitaj lon
gitudinal şi transversal).
7.2.1. Fasonarea: regularizarea marginilor
PP şi PM prin raclaj axial (Ra) şi At/Ao; pe
suprafeţele respective se observă serii (fasci
cule) de striuri fine, scurte, specifice, dispuse
transversal şi oblic faţă de axul principal al pie
sei; ascuţirea EP prin abraziune transversală şi
oblică (At/Ao).
7.2.2. Amenajarea barbelurii: executată prin
tăiere oblică şi transversală cu ajutorul unui tăiş
foarte ascuţit (unealtă litică sau cuţit metalic);
pe MS s-a creat astfel o crestătură largă de
formă asimetrică triunghiulară, care a permis
delimitarea elementului de retenţie (barbelură,
colţ, spin, dinte).
7.3. Fixarea in suport: axială negativă.
7.4. Urme de utilizare: fracturarea PD (pe
trei planuri distincte oblice) s-a produs proba
bil prin impactul cu ţinta; în aceste condiţii,
piesa ZLT/IV 144 reprezintă o armătură uzată
defi-nitiv, demontată de pe corpul (tija) unei
săgeţi recuperate; după demontare, armătura a
fost abandonată, ea fiind uzată într-un grad prea
mare pentru a mai fi reamenajată şi refolosită.

ZLTN 166 - Eboşă(5-6)
MCR - Nr. inv. 3192
Fig. 8/1
1. Inedit.
2. 1999.01-3 - 0,20-0,40.
3. Piesă întreagă.
4. Corn de cerb - fragment de ax. Compacta
are perlura nealterată prin intervenţie tehnică;
spongiosa este păstrată parţial, pe o grosime
mică (1-3 mm).
5. Bagheta (eboşa) pe fragment de ax,
păstrează curbura anatomică; formă generală
rectangulară, lăţime uniformă, margini uşor
convexe paralele, având contur net, regularizate
prin cioplire razantă (de debitaj prin despicare
şi de fasonare); extremităţile sunt rectilinii, dis
puse oblic faţă de axul lung (de debitaj prin IT
cu ferăstrăul); pe suprafeţele lor de tăiere se
observă foarte bine seriile de striuri specifice,

ZLTN 159 - 5-6
MCR - Nr. iov. 552
Fig. 7/2
1. Inedit.
2. 1996 E 8 - 0,68-0,75.
3. Fragment al PP (peduncul); una dintre
extremităţi este fracturată în V din vechime,
cealaltă recent.
4. Corn de cerb - compacta. Nu prezintă
urme de ardere (acesta este un eventual indiciu
în favoarea concluziei legată de aplicarea finală
a tratamentului termic).
5.1. PP: tronson cu margini rectilinii para
lele, faţetat prin fasonare (cioplire razantă), cu
secţiuni poligonale asimetrice.
6.1. Generală: L 38; diam. 7/6.
7.1.-7.2. Debitajul, fasonarea: vezi supra,
piesa 133.
7.3. Urme de utilizare: fracturarea PP s-a
produs, probabil, in timpul folosirii.

suprapuse, orientate oblic în sensuri opuse;
urmele Lle cioplire Ul!

ZLTN

1 65 - EhnşA(5-6)
MC:R ; N r. inv. JllJ

siunea

L tot. 1 20; extremităţi:

giosa a fost înlă t urată p rin cioplire razantă.

Fig. 4/3; 8/2

6.1.

1 . Inedit.
2. 1 999 D l -5 -

pc margini suprapun
I a extremităţi, indicând succe
ar!!<:ţ!rii j:?fotbllt:CIOI Llc d�l=liHlj. ,V;im

urmele de TT de

Generală:

PM

19/12,

l H/ 1 1 ,5;
22/1 1,5.
7. 1 . Dcbitnjul; prelcvaren unui segment de

0,40-0,60.
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ax prin IT şi fracturare; prelevarea unui frag
ment (baghetă, eboşă) rectangular prin despi
care; regularizarea marginilor şi înlăturarea
perlurii prin cioplire razantă.

13/5; PM 21/12.
7.1. Debitajul: prelevarea unui segment de
ax prin IT şi fracturare; prelevarea unui frag
ment (baghetă, eboşă) rectangular prin despi
care; regularizarea parţială a marginilor şi înlă
turarea perlurii prin cioplire razantă.

ZLT/V 167 Eboşă(5-6)
MCR nr. inv. 550
Fig. 4/2
1. Inedit.
2. 1997 F 5 - 0,82-0,88.
3. Piesă întreagă.
4. Corn de cerb - fragment de ax. Compacta
are perlura nealterată prin intervenţie tehnică;
spongiosa este păstrată parţial, pe o grosime
mică (3-6 mm).
5. Bagheta (eboşa) pe fragment de ax,
păstrează curbura anatomică; formă generală
rectangulară, lăţime neuniformă, margini uşor
convexe paralele, având contur neregulat (de
debitaj prin despicare); MD/PD a fost regula
rizată prin cioplire razantă; extremităţile sunt
rectilinii, dispuse oblic faţă de axul lung (de
debitaj prin IT cu ferăstrăul); pe suprafeţele lor
de tăiere se observă foarte bine seriile de striuri
specifice, suprapuse, orientate oblic în sensuri
opuse; urmele de cioplire de pe margini supra
pun urmele de IT de la extremităţi, indicând
succesiunea aplicării procedeelor de debitaj.
Spongiosa a fost înlăturată prin cioplire razantă.
6.1. Generală: L tot. 95; extremităţi: 15/8,
1 1/7; PM 17/11 .
•

•

ZLT/V 169 Eboşă(5-6)
MCR Nr. inv. 3121
Fig. 4/1; 9/1
1. Inedit.
2. 1997 B II - 1,47-1,68.
3. Fragment; se păstrează una din extremi
tăţi, cu planul de tăiere intact; fractura s-a pro
dus în vechime.
4. Corn de cerb - fragment de ax. Compacta
are perlura nealterată prin intervenţie tehnică
(cioplire); spongiosa este păstrată parţial, pe o
grosime mică (1-5 mm).
5. Fragment de baghetă (eboşă) pe fragment
de ax, păstrând curbura anatomică; formă
gene-rală rectangulară neregulată, lăţime uni
formă, margini uşor concave paralele, având
contur neregulat (de debitaj prin despicare);
extremitatea păstrată este rectilinie, dispusă
orizontal faţă de axul lung (de debitaj prin IT
cu ferăstrăul). Spongiosa a fost înlăturată prin
cioplire razantă.
6.1. Generală: L 45; extremitate 22/9.
7.1. Debitajul: prelevarea unui segment de
ax prin IT şi fracturare; prelevarea unui frag
ment (baghetă, eboşă) rectangular prin despi
care; înlăturarea perlurii prin cioplire razantă.
•

•

ZLT/V 168 Eboşă(5·6)
MCR Nr. inv. 528
Fig. 9/2
1. Inedit.
2. 1996 01 0,55-0,75.
3. Piesă întreagă.
4. Corn de cerb - fragment de rază. Compac
ta are perlura înlăturată prin intervenţie teh
nică (cioplire); spongiosa este păstrată parţial,
pe o grosime mică (3-6 mm). Culoarea brun
cenuşie indică arderea intensă accidentală.
5. Bagheta (eboşa) pe fragment de rază,
păstrând curbura anatomică; formă gtmerală
rectangulară ncrcgulată, lăţime neu n iformă
suprafaţă fatetată (faţete lungi şi înguste, dis
pu se axial) prin doplire făzai\tH fllmtru inlAtu=
rarea perluTii, margini convexe paralele, având
contur neregulat (de dcbit aj prin desp icare) ;
extremităţile sunt convcxe, cu contururi nere
g ul ate dispuse oblic faţă de axul lung (de dc
•

•

Studiul tehnologic.
Materia primă.

-

Analiza lotului armăturilor descoperite la
Zoltan permite constatarea utilizării a două
categorii de materii prime:
1. osul - fragmente diafizare relativ mici,
provenind de la oase lungi de mamifere, pro
babil domestice (bovine şi ovicaprine, luând în
considerare grosimea pereţilor (compactei).
Caracteristicile morfometriei anatomice a
acestei materi i prime au conditionat realizarea,
prin tr o prelucrare sumară, expeditivă a unor
vârfuri de sii gcţi plate, având corpul îngust sau
lat �i psgyn�Y! �'?urt \tipurile 1 - 4);
.
2. cornul de cerb - este vorb a, in m ajoritatea
absolută a cazurilor, de fragmente groase, ma
sive de compacta, prclevatc de pc segmente de
ilX, provenind de la ex�.:mplarc mnturc, aşa c.um

,

-

-

,

bitaj prin PD-fracturarc). Spongiosa a fost înlă
turată p rin cioplire razontă.
6.1. f'..enerală: 1 . tot. 90; extremităţi: 16/9,

,

se poate constata prin examinarea eboşclor (pie
sele ZLTN 165-167, 169); într-un singur caz
avem atcstată utilizarea unui fragmen t '.k rază
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(bazilară, a ochiului " sau centrală, piesa ZLT/ V
"
168). Caracteristicile morfometriei anatomice a
acestei materii prime au condiţionat realizarea,
printr-o prelucrare sofisticată, implicând apli
carea unei suite de operaţii şi procedee tehnice
elaborate, a unor vârfuri de săgeţi simetrice,
având PD masivă, foliformă sau piramidală şi
peduncul lung, prevăzut la bază cu un dispozitiv
de fiXare pe tijă - crestătură adâncă (tipurile 5-6).

me.dii) sau a toporului metalic.
In cazul cornului de cerb, în prealabil
înmuiat (probabil prin imersie în apă, mini
mum 24 de ore11) se aplică o schemă operatorie
cuprinzând mai multe etape distincte:
1. extragerea de pe ax (diametru! anatomic
= cea 40 mm) sau rază (diametru! anatomic =
cea 25 mm) a unui segment, lung de 100-130
mm, prin PD/cioplire oblică sau IT cu fer
ăstrăul şi fracturare prin flexiune;
2. despicarea succesivă a segmentului pentru
obţinerea unor fragmente (baghete, eboşe) de
formă quasi-rectangulară, lungi de 100-130
mm, late de 20-25 mm şi groase de cea 10 mm
(cea 6 în cazul segmentului de ax; două în cazul
segmentului de rază);
3. în unele cazuri, regularizarea marginilor
baghetei prin cioplire razantă, pentru obţine
rea unei forme generale rectangulare, cornul
era, probabil, umezit intermitent în cursul pre
lucrării;
4. eventual, eliminarea curburii anatomice
prin plasticizare - probabil încălzire sau
înmuiere12•
Ca utilaj, înregistrăm folosirea toporului, a
ferăstrăului şi, eventual, a cuţitului, toate fiind
metalice.

Morfometria.

Analiza comparativă a dimensiunilor tipuri
lor finite şi a eboşelor ne îndreaptă spre con
statarea intenţiei sistematice a artizanului
epocii bronzului de obţinere a unor armături cu
parametri morfo-tipo-funcţionali standardizaţi;
aceşti parametri erau impuşi, în ultimă
instanţă, de tipul arcului folosit (probabil arc
lung de 1,50-2 m, simplu sau compozit, puter
nic, capabil să lanseze proiectile compozite, cu
ampenaj, lungi de peste 50 cm, având tija de
lemn cu diametru! de 5-10 mm). Diametru! tijei
se poate deduce după lăţimea sau diametru!
proximal al pieselor analizate, avându-se în
vedere, totodată, modul de fixare al armă
turilor (fig. 15-16). Indicele de alungire (IA)
exprimă variabilitatea proporţiilor pe orizon
tală (artefacte înguste sau late); indicii de ame
najare a părţii distale (IAV) şi proximale (IAP)
exprimă variabilitatea proporţiilor pe verticală
(extensia PP şi a PD în raport cu lungimea
totală. Pe baza dimensiunilor şi a indicilor cal
culaţi se pot distinge trei clase morfometrice,
corespunzătoare tipurilor 1, 3-4; este ilustrată,
totodată, morfometria uniformă, standard, a
tipurilor 5-6, ca şi a eboşelor - cf. tabelele nr. 26 şi histogramele nr. 2-4.

Fabricarea - Fasonarea.

·

Fabricarea - Debitajul.

Această etapă tehnică urmăreşte extragerea
unui bloc de materie primă având dimensiuni
apropiate de acelea ale formei brute a artefac
tului. Aplicarea predilectă unor procedee
tehnice şi operaţii este adaptată în mod optim
naturii materiei prime şi caracteristicile sale
marfa-mecanice.
Î n cazul osului s-a recurs Ia PD/despicare
multiplă (debitaj longitudinal şi axial),
urmărin-du-se spargerea osului şi obtinerea

Această etapă tehnică urmăreste obţinerea
formei definitive a artefactului şi amenajarea
atributelor sale marfa-funcţionale (barbeluri,
şanţuri, crestături). Şi în această etapă se apli
cau în mod predilect procedee tehnice şi ope
raţii adaptate în mod optim naturii materiei
prime, caracteristicile sale marfa-mecanice şi
obţinerii parametrilor standard.
În cazul osului s-a recurs la:
1. PD pentru obţinerea formei brute a arte
factului;
2. Rt inversă pentru regularizarea marginilor;
3. At/Ao pentru regularizarea feţelor, a mar
ginilor şi amenajarea PP şi a PD (partea activă)
- fig. 13.
Ca utilaj înregistrăm folosirea probabilă a
percutorului Iitic sau a toporului metalic, a poli
zorului mobil (galet) sau fix (lespede de gresie).
Î n cazul cornului de cerb se pot distinge mai
multe etape ale schemei operatorii (sau "lanţu
lui operator"), după urmele păstrate pe piesele
aflate în faze intermediare de prelucrare:
1. îngustarea lăţimii baghctei pe lungimea PP
şi modelarea pcdunculului prin cioplire razantă;

unui fragment diafizar cu dimensiunile stan
dard ale armăturii (L tot.
55-65 mm) - fig. 1 3 .
Cu utilaj , s e poate presupune folosirea per
cutorului litic (piatră de rftu de di mensiuni
=

2. amenajarea d ispozitivului de fixare pc tijă

la EP (crestătură adâncă) prin cioplire
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pentru dispozitivul de stabilizare a traiectoriei
- ampenaj).
Cele mai frecvente urme de utilizare se loca
lizează la nivelul armăturilor. Aceste urme se
concretizează în alterarea parţială a morfolo
giei iniţiale prin producerea unor fracturi de
impact, la nivelul ED, a PM sau a PP/EP15•
Pe baza analizei pieselor din lotul vârfurilor
descoperit la Zoltan, putem constata următoa
rele situaţii:
l. fracturarea şi păstrarea în ţintă (animale
vânate) a unor fragmente distale - cazul
pieselor ZLTN 136-137 (fig. 17);
2. fracturarea şi păstrarea unor fragmente
proximale - cazul piesei ZLTN 144; ea provine,
probabil, de la un proiectil recuperat, a cărui
armătură a fost demontată şi înlocuită (fig. 17).
Unele armături au fost fracturate probabil
accidental (cazurile piesei ZLTN 131) sau nu
prezintă urme evidente de folosire (piesele
ZLTN 124-125, 127-128); în această din urmă
situaţie, ele nu au fost încă montate pe tijă la
momentul abandonului sau provin de la săgeţi
neutilizate.
La tipurile de armături simple, realizate din
os (1-4), care se pretau morfologic la aplicarea
reamenajării în tijă după fracturarea ED (reas
cuţirea prin At/Ao), nu se constată prezenţa
clară a urmelor de acest gen, deşi, probabil,
procedeul acesta se aplica. Tipurile sofisticate
5-6 nu permiteau decât reamenajarea ED prin
At/Ao, aşa cum observăm în cazul piesei ZLTN
135; fracturarea lor la nivelul PD (cazul piesei
ZLTN 137) determina, invariabil, înlocuirea şi
abandonul.

3. modelarea PD prin At/Ao, aceasta
devenind foliformă sau dobândind o formă
piramidală;
4. amenajarea barbelurilor prin TI şi cio
plire razantă;
5. amenajarea şanţurilor axiale de pe fiecare
faţă, prin gravare axială;
6. fasonarea finală a PD prin At/Ao, în sco
pul ascuţirii ED şi al subţierii marginilor; pe
suprafeţele respective se observă serii (fasci
cule) de striuri fine, scurte, specifice, dispuse
transversal şi oblic faţă de axul principal al pie
sei - fig. 14. Este foarte probabil ca această
etapă de prelucrare se aplică şi în cazul finisării
vârfurilor de săgeţi din bronz, după extragerea
din tipar.
Ca utilaj înregistrăm folosirea toporului şi a
cuţitului, ambele metalice; a polizorului mobil
(galet) sau fiX (lespede de gresie).
Tratamentul termic.

Ultima etapă de prelucrare includea, proba
bil, aplicarea unei reţete de tratament termic
prin coacerea în cenuşă fierbinte a armăturilor;
scopul urmărit era acela de a spori duritatea
acestora13• Din această cauză, piesele dobân
deau o culoare brun-deschisă, brun-închisă,
uniformă sau cu pete negre-cenuşii.
Fixarea in suport.

Fixarea pe tija (corpul) săgeţii, realizat din
lemn, a armăturilor se făceau în mod terminal
axial direct. Se pot decela două modalităţi:
l. fixare de tip pozitiv - pedunculul este
înglobat integral într-o scobitură lungă, amena
jată la capătul tijei (tipurile 1 4, fig. 15);
2. fixare de tip negativ - baza despicată a
pedunculului este fiXată la capătul tijei, ascuţit
prin cioplire sub forma a două planuri diedre14
(tipurile 5 - 6, fig. 16).
În ambele cazuri se recurgea la rigidizarea
obligatorie a îmbinării prin legare cu fibre,
probabil vegetale, în mai multe straturi şi,
eventual, aplicarea de adezivi.

Concluzii.

-

Urme de

Constituindu-se în prima abordare sistema
tică, din perspectivă paleotehnologică, a unui
lot de artefacte IMDA databil în epoca
bronzului şi descoperit pe teritoriul României,
analiza lotului armăturilor din MDA
descoperite în aşezarea culturii Noua de la
Zoltan a prilejuit aplicarea metodologiei
actuale a domeniului, asimilată recent în cer
cetarea preistorică de la noi.
Protocolul analitic standard la care s-a
recurs, rutinat deja în cazul lotu ri lo r de arte
facte databile din paleoliticul superior şi până

utilizare.

Armă de vânătoare sau utilizată în conflic
tele intercomunitare, arcul lansează proiectile
uşoare de tip compozit (compuse dintr-o armă
tură litică, din MDA sau metalieă; o tijă de
lemn; Iigaturi vcgetale sau animale pentru
rigidizarca armăturii şi a ampcnajului; pene

în neoliticul t impu riu a urmărit epuizarea
aspectelor legate de tipologi e şi studiul tehnic
(fabricare şi u tilizare).
S-a dccclat existenţa a şase ti pu ri definite
provizoriu, numerotate conventional şi ncic,

,
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rarhizate. Descrierea morfo-tehnică exhaus
tivă s-a făcut prin aplicarea vocabularului
etalonat. Examinarea materiilor prime a pus în
evidenţă existenţa a două categorii (osul şi cor
nul de cerb). Prin analiza macro- şi
microurmelor, recurgându-se în mod sistema
tic la mijloacele microscopiei optice de mică
putere s-au studiat aspectele fabricării arte
factelor (debitaj, faso-nare ); demersul a per
mis constatarea recurgerii la procedee simple
(percuţie directă, abraziune) sau la scheme
tehnice sofisticate (incluzând cioplirea, tăierea
transversală, abraziunea, grava-rea), adaptate
în mod optim materiilor prime folosite şi sco
pului final, acela de fabricare a unor armături
standardizate, care imită, foarte probabil,
parametrii exemplarelor metalice.

Cum era de aşteptat, urmele de utilizare evi
dente confirmă încadrarea în specificul definit
de impactul cu ţinte dure.
Ca etapă viitoare a analizei armăturilor
MDA aparţinând complexului cultural Noua
Sabatinovka-Coslogeni se impune repertori
erea regională la scară naţională (Transilvania,
Moldova dintre Carpaţi şi Prut, Muntenia de
est) a descoperirilor similare din diverse
materii prime (litice, MDA, metal) şi compara
rea lor cu laturile provenind din zone mai
depărtate din aria aceluiaşi complex cultural
(teritoriile actu-ale ale Republicii Moldova,
Ucraina, Rusia) sau din regiuni învecinate are
alului respectiv (Asia Anterioară), în scopul
stabilirii tipologiei, a evoluţiei şi a valorii
crono-culturale a acestor tipuri de artefacte.

Note

1.

SZEKELY
CAVRUC

1977;
1997;

SZEKELY
CAVRUC

2000;
1 999;

CAVRUC
CAVRUC

1997;
2000;

PAUNESCU 1970, 79-81 , 214, 216, 333, fig. 51/2-4.
9. Unele tipuri de armături din bronz ale proiectilelor
uşoare sunt incluse în repertoriul descoperirilor culturii
Noua-Coslogeni, în FLORESCU 1991, 270, fig. 98!2; 284,
fig. 1 1 2/1-3.
10. PAPE 1 982.
1 1 . BILLAMBOZ 1978; BOLOMEY, MARINESCU-BÎLCU 1988.
12. Aplicarea procedeului plasticizării osului şi a cornului
prin încălzire sau înmuiere în apă este atestat la noi încă
din neoliticul timpuriu - vezi cazul segmentului de bră
ţară din os descoperit la Drobeta-Thrnu Severin,
BELDIMAN 2000a; pentru aplicarea procedeului în cazul
armăturilor proiectilelor vezi PELTIER 1992 (cu biblo
grafia);
13. PELTIER 2000.
14. STORDEUR 1987a.
15. Asupra aspectelor funcţionale legate de armăturile
proiectilelor uşoare litice şi din materii dure animale, cf.
CLARK, PHILLIPS, STALEY 1974; FISCHER 1985; FISCHER,
HANSEN, RAsMUSSEN 1984; NEWCOMER 1974; 0DELL,
COWAN 1986; NUZHNYI 1990; Rozov 1992; Rozoy
1992a; R ozoy 1 992b; Rozoy 1993; TOWNER,
WARBURTON 1 990.

CAVRUC,
CAVRUC,

CAVRUC, BUZEA 2001.
2. CAVRUC, CAVRUC, BUZEA 2001.
3. Materialul arheozoologic a fost analizat de dr. Georgeta
El Susi; rezultatele constituie substanţa unui capitol dis
tinct al monografiei sitului, în curs de elaborare. Nu am
dispus în timp util de datele şi concluziile studiului, pe
care, astfel, nu le-am putut utiliza cu prilejul de fată.
4. Piesele IMDA semnalate din inventarul unui complex
ritual atribuit culturii Noua sunt: o dăltită (sau netezi
tor) şi un vârf pe semimetapod distal - cf. CAVRUC 2000,
193, 197, fig. 3/7-8.
5. Materialele IMDA descoperite la Zoltan mi-au fost
încredinţate spre studiu şi publicare de către dr. Valeriu
Cavruc; identificarea specifică şi anatomică definitivă a
fost asigurată de dr. Georgeta El Susi. Ambilor colegi
doresc să le exprim şi cu acest prilej mulţumirile mele
cele mai călduroase.
6. Cf. BELDIMAN 1 999; BELDIMAN 2000; BELDIMAN 2000a;
BELDIMAN 2001 (cu bibliografia).
7. CAMPS-FABRER 1990; BELDIMAN 1999; BELDIMAN 2000,4-5.
8. Pentru vârfurile de săgeţi litice în cadrul culturii Noua, cf.
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Abrevieri in text
Ad.
Ao
At
C.T.
CD
Cen.
Diam.
ED
EP
FI
FS
Gros.
IA
IAP
IAV
IMDA
L
L tot.
Lăţ.
Max.
MD
MDA
Min.
MS
OL
PD
PD
PM
PP
Ra
Rt
TT

În:

Adâncime
Abraziune oblică
Abraziune transversală
Complex bronz timpuriu
Calibru distal
Cenuşar
Diametru
Extremitate distală
Extremitate proximală
Faţa inferioară
Faţa superioară
Grosimea
Indice de alungire
Indice de amenajare a părţii proximale (peduncul)
Indice de amenajare a părţii distale (vârf, parte activă)
Industria materiilor dure animale
Lungime
Lungime totală
Lăţimea
Maxim
Margine dreaptă
Materii dure animale
Minim
Margine stângă
Os lung
Percuţie directă
Parte distală
Parte mezială
Parte proximală
Raclaj axial
Retuşare inversă
Taiere transversală
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Resume
Pointes de jleches en matieres dures animales decouvertes dans le site de la civilizotion de Noua
de Zoltan (IJep. de Covasna, Roumanie)
Les recherches archeologiques dans le site pn!historique de Zoltan (Etfalva) ont ete initie par dr. Zoltan

�

�

�zekely (en

-!',_

��

et reprises de maniere systematique et extensive par dr. Valeriu Cavruc (Musee de_s Carpates Onentaux, Sf.
l'he r
Gheorghe, en 1 996-2000). Ainsi, on a decele cinq niveaux d'occupation (Neolithique recent - I'Age u bronz ).
actuelle, les decouvertes du niveau V font de Zoltan le site le plus extensivement explore de Transylvarue et attnbue a la CtVI

1971-1972)

Iisation de Noua

(1' Âge du bronze tardif).

Parmi les materiaux archeologiques retrouves dans les plusieurs complexes, on remarque le grande nombre des restes fau

niques et l'effectiv des artefacts en matieres dures anirnales (MDA). En ce qui concerne cette demiere categorie, il s'agit de

presque 200 objets inedites, appartenant a plusieurs groupes typologiques et types (outils, armes, objets de parure) et prises
sur os longs, bois de cervides, dents et coquillage; leur etude exhaustive est en cours et les resultats vont constitue le contenu
d'un chapitre appart de la monographie du site; il s'agit de la premiere approche exhaustive et bien definie methodol<;!gique

ment, en perspective paleotechnologique et paleconomique, d'un lot d'artefacts en matieres dures animales de I'Age du
bronze de Roumanie.

L'ouvrage propose en premiere une analyse typologique et technologique complete d'un lot (N total = 21) d'armatures et
eboches de projectiles (fleches) en matieres dures animales. Parmi les exigences strictement respectees en plan
methodologique on peut mentionner: la description exhaustive des artefacts utilisant le vocabulaire control€; la mor
phometrie; l'etude techique complet: origine specifique et anatomique de la matiere premiere; les etapes de la fabrication et
leur operations: debitage, faCjonnage; traces d'usure et leur interpretation. Sur ce plan, la loupe binoculaire a ete couramment
utilise pour )'examen des surfaces.
Les objets sont individualise par un indicatif. Le repertoire offre toutes leurs dates disponibles: contexte de la decouverte;
identification de la matiere premiere; etat de conservation; description de la morphologie sur differentes parties (proximale,
mesiale, distale); parametres morphometriques - dimensions et indices - voir aussi les tableaux; la fabrication: le debitage et
le faCjOnnage - traces specifiques et operations decelees; traces d'usure - definition et interpretation.
Le contexte de decouverte (complexes de type fosse a divers fonctions) releve la presence isolee ou associee de deux
pointes - de meme type ou de types distincts; cette constatation n'a pas signification chrono-culturelle, elle prouvant seule
ment l'usage concomitant de plusieurs types d'armatures.

En ce qui concerne la classification typologique des armatures de fleches de la civilisation de Noua, il faut relever la per

sistence des plusieurs difficultes: le nombre reduit des lots accesibles a l'etude systematique complet; leur publication jusqu'i
ci sommaire et depourvue de la possibilite de verification; le grande nombre des decouvertes diseminees dans l'aire vaste du

complexe culturel Noua-Sabatinovka-Coslogeni (Roumanie, Ukraine, Republique de Moldavie, Russie); l'incidence
typologique des artefacts realisees en materiaux divers (silex, bronze, matieres dures animales). Dans ce situation, on pro
pose une classification typologique provisoire, sans pretention d'hierarchisation definitive, a valeur "locale", basee exclusive
ment sur les parametres morphometriques des artefacts analyses de Zoltan. Ainsi, on a pu decele six types (1 - 6, fig. 10- 1 1),
dont premiers quatre sont en os, simples, a partie mesiale elargie, section convexe-concave ou polygonale asimmetrique et
pedoncule court; le type

4 a une barbelure sur le chaque bord

(probablement); les types

5 -6 sont faCjonnes en bois de cerf,

ayant une morphologie sophistiquee et un niveau eleve de difficulte tehnique d'execution: la partie distale foliforme (type 5)
ou pyramidale (type 6), barbelee a la base, faces triangulaires rainurees, pedoncule allonge, facette, de section polygonale, a
base fendue. Les matieres premieres representes sont les os longs d'erbivores (bovins ou ovi-caprins), fragments diaphisaires
- 7 objets; le bois de cerf, armatures achevees - 9 et ebauches/baguettes - 5 exemplaires, toutes prises sur compacta massive
de )'axe (majorite) ou d'un andouilller (un cas). Les parametres anatomiques de la matiere premiere determinent la mor
phometrie (quasi-standardisee) des types (voir fig. 12 et les tableaux 1 - 6).
Le debitage de l'os a ete realise par percussion directe a l'aide d'un percuteur lithique - galet (fig. 13). Tres probablement,
le bois de cerf a ete prealablement trempe; un tronejon de l'axe ou de l'andouiller a ete preleve par entaillage sur la circum

ference ou par sciage a l'aide d'un scie a lame de bronze (les extremites des ebauches conservent tres bien les traces speci
fiques de cette operation). Les tronCjOns ont ete fendues en approximativement six fragrnents, dont la spongiosa (et parfois

la perlure aussi) a ete suprimee; les bord ont ete regularise par entaillage rasant; on obtien ainsi des baguettes rectangulaires,
rectilignes ou conservant la curbure anatomique, eliminee probablement par traitement thermique ou par trempage dans
l'eau (fig. 14).
Pour les armatures en os, le faCjOnnage s'acheve par retouches inverses sur les bords (un cas) et surtout par abrasion trans
versale ou obliq ue , en vue de regulariser les faces, l'extremitc proximale et d'amenager la partie active pointue; les facettes
et les scries de stries speciliques sont bicn visibles dans toutes les cas (fig. 1 3). Pou r les a rmatures en hois de cerf, l es etapes
du faCjOnnagc, dccelablcs par leur traccs conscrvces sont plus nombreuscs (fig. 14): e n taillage rasant intense pour modeler la
partie proximale (pedoncule); le fendage de la base par c n t a illage el sciage; amcnagement de la partie active par abrasion
transvcrsale/obliquc ct des ba rhc lure s par cntaillage el sciage; amcnagement des rain u res par bu rinage a l'aide d'anc poi n te
metal iq ue (pointc de coutcau en bronzc?). Sur la hase de tou t cs cettes observations, on propose la n!conslilulion de la
«chaîne operatoin!» de faurication des armntures cn os et en bois de cerf (fig. 1 3- 14).
L'aspect des surfaces de In mnjorite <.les armaturcs (couleur brun intense, tachcs gris) sugi:rc l'application du traitcmcnt
thcr m ique commc etape fi nnle de fabrication, cn vue d'augmenler la soliditc des po i n tcs de fl�hcs.
Le monlage des itrmatures �ur les tiges ou corps des fli:ches (fendues a l'extremitt! distale) est de type termi nal axial, mâle
(types l - 4) ou fcrnclle (types 5 - 6), a l 'a ide de liga t urcs et, peul-Ctrc, de collcs (fig. 15-16). l.eur traces d'u�nge se manifeste
par lu frncturat ion nu nivcau des exl rc m i tcs dislaks, des barbclurcs ou des parties/extn,mitcs proximales (pedoncu lc ou bnse
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fendue), dues ă. l'impact avec les cibles, dans les conditions o u l'arc est utilise comme arme d e chasse. On decele deux situa
tions: fragments d'armatures (parties distales) conserves probablement dans la cible et armatures fracturees et conservees sur
les tiges; cettes dernieres ont ete reaffutes ou, etant donne leur endommagement definitive, demontes et changes avec des
exemplaires intactes (fig.

17).

L'analyse des armatures en matieres dures animales de la civilisation de Noua decouvertes a Zoltan a permis l'application

de la methodologie actuelle du domaine, ainsi que l'acquis en premiere des elements indispensables en plan typologique et
paleotechnologique pour l'etude exhaustive d'une categorie d'artefacts specifique ă. I'Âge du bronze tardif du Sud-Est et Est
europeen.

Corneliu Beldiman
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Tabel n r . 1 1 Tableau no. 1
Tipuri, parametrii contextului de provenienţă, ai stării de conservare
şi natura materiei prime 1 types, parametres du contexte de provenance,
etaJ de conservation et la matiere premiere
Nr. crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1 1.
12.
13.
14.
15.
16.
1 7.
18.
19.
20.
21.

Indicativ

Tip

'ZLT!V 124
'ZLT!V 125
ZLT/V 126
'ZLTN 127
'ZLT/V 128
ZLT/V 129
ZLT/V 130
ZLT/V 1 3 1
ZLT/V 132
ZLT/V 133
ZLT/V 134
ZLT/V 135
ZLT/V l36
ZLT/V 137
ZLT/V 144
'ZLT!V 159
ZLT/V 1 65
ZLT/V 166
ZLT!V 1 67
ZLT/V 168
ZLT/V 169

3
1
4
3
3
3
5
6
6
6
6
6
6
6
2
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6
5-6

Nr.
inv.
563
3583
369
362
350
2574
3015
3013
3563
301 1
3012
3553
3014
3014
368
552
3223
3192
550
528
3121

Materie
primă

Stare

Context

conservare

î.
î.

1996 D12 -0,60-0,80 C.T.
2000 A'B' Passim
1997 A 1 -l -2,20
1996 Gr. 1 Cen. 1
1997 G7 0-0,20
1998 B 1 -IV -2,10
1997 FB/9 -0,42
1997 H4 -0,34
1999 D 1 -6 -0,34
1996 D12 -0,67-0,74 Cen. 2
1997 F10 Mat.
1999 B 1 -2 -1,00
1996 Al - 1,60 Cen. 2
1997 G7-0,27
1996 E8 -0,68-0,75
1997 F12 -0,20-0,40
1999 D 1 -5 -0,40-0,60
1999 D 1 -3 -0,20-0,40
1997 F5 0,82-0,88
1996 D1 -0,55-0,75
1997 B II -1,47-1,68

Os
Os
Os

Fr.
Î.

Os

î.

Os

Fr.

Os

1.

Corn cerb
Corn cerb
Corn cerb
Corn cerb
Corn cerb
Corn cerb
Corn cerb
Corn cerb

Fr.

î.

Fr.
Fr.
Fr.
F.
F.
Fr.
F.

Os

Corn cerb
Corn cerb
Corn cerb
Corn cerb
Corn cerb
Corn cerb

Î.

1.

1.
1.
F.

Tabel nr. 2 1 Tableau no. 2
Morfometria (tipurile 1 4) 1 Morphometrie (types 1 - 4)
-

Nr.
crt.

Indicativ

L tot.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ZLT/V 1 24
ZLT/V 125
ZLT/V 126
ZLT/V 127
ZLT/V 128
ZLT/V 129
ZLT/V 144

61
57
52/49,5
56
54
52/51
44

PD
L
35
37134,5
26
24
22/21
-

pp

PM
CD
5/4
4,5/3
4/3,5
9!5
9/5
9/5
-

Lăfime/grosime
6/4
5,5/3,5
8/6
1 3/4
1 3/6
13/4
1 3/4

L
26
15
30
30
30

Diam.
4/3,5
3/3
6/5,5
7/5
6/4
7/5
6/3

-

Tabel nr. 3 1 Tableau no. 3
Morfometria (tipurile 5 - 6) 1 Morphometrie (types 5 - 6)
pp
Nr.
crt.

Indicativ

L tot.

ZLT/V U l

ZLT/V 130

79,5

4.

ZL.T/V 1:.'3

9H/lJ6

5.

6.

ZLT/V 1 34

fl'l/66,5

'd.

ZLT/V 1 3 7

1.

7..

3.

7.

9.

ZLT/V J:\2

ZLT/V

1 35

ZI T/V 1 36

ZL.T/V 159

L

51

I lO

li4

94

53

95!7'd

54
'i'i/45

4 'd,5
34

38

39

-

-

Diam.
Maxim

Diam.
Minim

L partea
despicată

7/6
8,5/8

5/4,5
5

10
15

-

12

6

14

6,5

H/7
!1
6

7
5

6
-

-

7/6

-
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9
l)
-

-

Lăfime
partea
despicată
45

10/4,5
10

2

95

3

-

-

PM

Il
9
9

9

-

-

·-

Vârfuri de săgeţi din materii dure animale în aşezarea ...
Tabel n r . 4 / Tableau no. 4
Morfometria (tipurile 5 - 6) 1 Morphometrie (types 1 - 4)
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Indicativ

L

ZLT/V

1 35

Adâncime

-

-

-

-

1,5

3

46

10

5

23-27

5

1

0,5-1

7-8

3

41

11

5

25-27

5

1

0,5-1

3-5

3-4

44/42

9,5

5

35-36

4

1

0,5-1

1 ,5

3

40/34

9

6

28-30

6

2

1 - 1 ,5

1,5

3

30/27,5

9

5

17

5

1 ,5

0,5-1

1 ,5

1,5

44

9

5

28-30

5

1

0,5-1

1,5-2

2

34

.

6

-

.

.

-

.

-

.

.

-

.

.

.

.

.

.

132

134

Lăţ.
Minimă

3,5

ZLTN

ZLT/V

Barbeluri
Lăţ.
L
maximă

L

7,5/

131

ZLT/V

CD

10/

ZLT/V

133

şanţ
Lăţ.
maximă

4,5

38

130

ZLT/V

PD
Lăţime
maximă

ZLT/V
136
ZLT/V
1 37
ZLT/V
159

Tabel nr. 5 / Tableau no. 5
Morfometria (eboşe, tipurile 5 - 6) 1 Morphometrie (ebauches, types 5 - 6)
Nr. crt.

Indicativ

L tot.

1.

ZLT/V 165

128

Extremităţi
1 7/ 1 1 , 1 7!8

22/1 1

2.

ZLT/V 166

120

19!12, 1 8/1 1 ,5

22/1 1 ,5

3.

ZLT/V 167

95

15/8, 1 1/7

1 7/1 1

4.

ZLT/V 168

90

16,9, 13,5

21/12

5.

ZLT/V 169

45

22/9

-

PM

Tabel nr. 6 / Tableau no. 6
Morfometria (indici) 1 Morphometrie (indices)
Indicativ

Tip

IA

IAV

IAP

1.

ZLT/V 124

3

10,16

57,37

2.

ZLT/V 1 25

1

10,36

.

42,62

4

6,5

71,15

28,84
53,57

Nr. crt.

-

3.

ZLT/V 1 26

4.

ZLT/V 1 27

3

4,30

46,42

5.

ZLT/V 128

3

4,15

44,44

55,55

6.

ZLT/V 129

3

4

42,30

57, 69

7.

ZLT/V 130

5

7,95

47,79

64,15

8.

ZLT/V 1 3 1

6

11

41,81

5,8,18
56,38

9.

ZLT/V 132

6

8,54

43,61

10.

ZLT/V 1 33

6

10,3 1

44,89

55,10

11.

ZLT/V 1 34

6

10,55

42,10

57,89

7,66

43,47

56,52

1 2.

ZLT/V 1 35

6

13.

ZLT/V 1 36

6

14.

ZLT/V 137

6

.

.

.

-

5,8 1

.

-

5 ,45
5 58

.

.

-

-

ZLT/V 144

2

ZLT/V 159

5-6

17.

ZLT/V 165

18.

ZLT/V 1 ti6
ZLT/V 167

5-6
5- ti
5-b

ZLT/V 1 68

5 6

4,28

ZLT/V

.5-6

l iJ.

21.

169

.

-

15.
1 6.

20.

-

.

.
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CORNELIU BELDIMAN

7

6

5

4
3
2
1

0 *---��--�----;
4
Ebosa
3
5
6
2
1
Histograma nr. 1 1 Hystogramme no. 1
ZLTN
Vârfuri de săgeţi din MDA: distribuţia cantitativă a tipurilor.
Armatures de fleches en MDA: distribution cantitative des types.

l

300

m1 03 03 03 03

250
200
1 50
1 00
50

o J&�-=�=-----�----�
IA

IAV

Histograma nr. 2 1 Hystogramme no. 2
ZLTN
Vârfuri de săgeţi din MDA: morfometria tipurilor 1

IAP

-

Annatures de fleches en MDA: morphometrie des types 1

4
-
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(indici).

4 (indices).

Vârfuri de săgeţi din materii dure animale în aşezarea ...

l•s

400

350

0 6 06 06 06 o6

j

300

250

200

1 50

1 00

50
0

�--

IA

IAV

IAP

Histograma nr. 3 1 Hystogramme no. 3

ZLTN
Vârfuri de săgeţi din

MDA:

morfometria tipurilor 5 - 6 (indici)

Armatures de fleches en MDA: morphometrie des types 5 - 6 (indices).

76 1-r--------�---------

�

5

4
3

2
1

0 +-------.--.---.

Histograma nr. 4 / Hystogramme no. 4

ZLTN
MDA: morfometria eboşelor (tipurile 5 - 6, IA).
Armatures de jleches en MDA: morphometrie des ebauches (types 5 - 6, IA).
Vârfuri de săgeţi din

1 :17
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CoRNEUU BELDIMAN

3 cm

1

2

5
Figura 1 Figure nr. 1 .
Varfuri de săgeti din MDA 1 Annatures dE jleches en MDA.
1 . ZLT/V 125; 2. ZLT/V 127; 3. ZLT/V 128; 4. ZLT/V 144.
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Vârfuri de săgeţi din materii dure animale în aşezarea ...

1
3 cm
1

2

4

3
Vârfuri

Figura 1 Figure nr. 2.
de săgeţi din MDA 1 Armatures dejleches en MnA .

1 . ZLT(Y 1 �1)j

2. ZLT{V 131; 3. ZLTfV 1 32; 4. ZLTfV 133.
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CORNELIU BELDIMAN

1

1

3 cm

2

1

3
Figura 1 Figure nr. 3

Varfuri de săgeţi din MDA 1 Armatures de jleches en MDA.
1. ZLTN 137; 2. ZLTN 135; 3. ZLTN 134.

1

3 cm

3
Figura 1 Figure nr. 4
V1lrfu ri ele s.1geţi din MOI\ 1 Amwtures dejlPrhes en MDA.
1 . ZL TN 1 6�; 2. ZT TN 1 67; 3. Z1 TN 165.

1 40
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Vâifuri de săgeţi din materii dure animale în aşezarea ...

o

-o
2

o

3 cm

1

1

1

3

4
Vârfuri

l'igura 1 Figure nr.

5

de săieţi din MDA 1 Arrnn t11res dt: flechetJ cn MDA.

1. ZLTN 125; 2. Z.LTN 126; 3. ZLTN 129;

4. ZLTN 128.
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CoRNEUU BELDIMAN

E
(.)

(\")

o

2

1

V
o

o

4

3
Figura 1 Figure nr.

6

Vârfuri de săgeţi din MDA 1 Armamres de jleches en MDA.
l. ZLTN 1 30; 2. ZLTN 1 3 1 ; 3. ZLTN 1 32; 4. ZLTN

133.
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Vâifuri de săgeţi din materii dure animale în aşezarea ...

S em

o
1

o
o

2

Figurll 1 Figure nr. 7
din MDA 1 Arrrwt11res de Jli:ches '"' MLlt1.
1. ZLT/V 1 34; 2. 7.T T/V 1 59; 3 . ZI..:T/V 135.

Vârfuri de sdgeţi
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CORNELIU BELDIMAN

1

1

1

V
arlu ri

Figura

de •ilgeti din

4 cm

1 Figure nr.

H

MDA 1 Arm.aturcs

1 . ZLTN

1 66; 2.

ZLTN

de fliiches en MOA.
165.

1 44
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Vârfuri de săgeţi din materii dure animale în aşezarea ...

1
1

4 cm
1

Vărfuri

Figura 1 Figure nr. 9

de sageti din MDA 1 Am1tt1ure.,· tie fleches Cfl MnA .
1. ZLTN 1 61J; 2. ZLTN H•8.
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CoRNELIU BELDIMAN

•

•

...

71
71

...

...

71

•

Figura 1 Figure

nr.

71
71

71

10
a vArrurilor

de săgcti din MDA
(formă in plan, profil si sect iune): 1. PD; 2. PM; 3. PP; 4. EP.
Crileres morphologiLJues de la c/ussijicarwn typologique des armatures de fleches
(la form" "" plan, en profil <'1 les .<ections):
1. partie tli.<tale - PD; 2. pa11ie mesia/o: . f'II-1; 3. partie proxinwl" - PP; 4. extremi.tt'proximale
Criteriile morrntogice ale clasificării tipologice

1 46
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Vâifuri de săgeţi din materii dure animale în aşezarea ...

o

/

o

o

D

o

o

o

Figura 1 Figure nr. 1 1
ZLTN
Tipurile vârfurilor de săgeţi din MDA: 1 -4 - os, 5-6

Armatures de pechcs cn MDA -

trres·

1 -4

<;�! !:'�·1

- corn de cerb.
Ş-� - 'Il �M f1l ff(Vifil!J:
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CORNELIU BELDlMAN

-1

ED

\

CD

PD

!

1

1

1
1

11

P M ---+----7'

.-j

o
.

L. Tot.

pp

1

1

1

Lăt.' PD
Maximă

E P -t----

L. Părtii
•
l-t- despicate

Diam.
Maxim
Lăt.
, EP
despicate

Ad . şanţ

Lăt.
•
Maximă şanţ
Lăt.
,
M i n i m ă şanţ

Figura 1 i'lgure nr. 1 2
ZLTN
Morfometria vârfurilor de săgeti din MDA
Motphometrie des armatures de jleches en MDA.
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Wirfuri de săgeţi din materii dure animale în aşezarea ...

1

2

3

4

Figura 1 Figure nr. 13

ZLTN

Schema tehnică de fabricare a vârfurilor de săgeţi din MDA · tipurile

1 - 4 (propunere de reconstituire).
-

Schema technique de fabrication des amratures de jleches en MDA: types 1 4 (proposition de reconstitution).

Figura 1 Figure nr.

14

ZLTN
Schema tdmica de fabricare a vârfuri lor de săgeţi din MDA - tipurile 5 - 6 (propunere de reconstituire).
ScMma reclmique de fabrtcarion des armatures de jleches en MDA: types 5 - 6 (proposition de reconstifutwn).
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CORNEUU BEIDIMAN

1. 1.

1

1. 2.

Figura 1 Figure nr. 15
ZLTN
săgeţi din MDA - tipurile 1

1

- 4 (propunere de reconstituire).
Fixarea pe tij ă a vârfurilor de
Monlaf:e en ham/'(' ou tige des annatures tk �ches en MDA: types 1 - 4 (proposilion de reconstitution).
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varfuri de săgeţi din materii dure animale în aşezarea ...

n

1

1

IIl l.
FigurH 1 Ftgurc

m.

16

III 2.

ZLTN
Fixarea pc tijă a vârfurilor de săgeţi din MDA - tipurile 5 - 6 (propunere de reconstituire).
Muntage en hampe ou tige d�<s amratun:s de flechcs en MDA: types 5 - 6 (propositinn de ticofiStitution).
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CoRNEUU BEIDIMAN

A

Fracturi de uzura functionala
la tipurile 1 4

�l o
Piese

întregi

B

-

Fractura
la ED

8

1

Total

Fractura
la PM

4

3

10

7

-

2

3

2

1

6

5

Fracturi de uz u ra functionala

6

-

la tipu riie 5 6

4
2

o

Piese
Intregi

Fractura Fractura Fractura Fractura Fractura Fractura
la 112 EP

la 1/2
EP, PM,
ED

la �.
PM, ED

Figura 1 Figurc
ZLTN

la PM

nr. 1 7

la PD,
ED

la PP

Total

pe vârfurile de săgeţi din MDA şi reparti(ia cantitativa:
1 -4; B. vârfuri de tip 5 6.
Froctures d'usure functionnelle sur atmaturcs de jleches m MDA et repattition cantitative:
A. atmatures de type 1 - 4; B. atmatures de type 5 - 6.

Localizarea fracturilor de uzură funcţională
A.

vârfuri de tip

-
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ANGVSTIA, 7, 2002, Arheologie, pag. 153-172

CERCETĂRI ARHEOZOOLOGICE ÎN AŞEZAREA DE EPOCA BRONZULUI
(CULTURA NOUA) DE LA ZOLTAN (JUD. COVASNA)
Aşezarea preistorică de la Zoltan este
plasată la 8 km est de municipiul Sfântu
Gheorghe, pe terasa înaltă a Oltului, la cea 500
m de cursul actual, în marginea nordică a satu
lui Zoltan-Etfalva (comuna Ghidfalău, jud.
Covasna)!. Materialele faunistice determinate
ce fac obiectul acestui studiu provin în exclusi
vitate din stratul aparţinând bronzului târziu,
culturii Noua2, şi totalizează în jur de 8771 frag
mente. Din nivelul bronzului mijlociu, s-au
determinat cea. 173 oase, dar ele nu fac obiec
tul prezentului material. Relativ recent a fost
publicat3 un eşantion osteologie aproximativ
redus (300 oase), provenit dintr-un complex
atribuit bronzului timpuriu, din aceeaşi aşe
zare. Din păcate, el este redus numeric, oferind
puţine informaţii utile asupra modului de
exploatare a mamiferelor, cât şi asupra taliei şi
conformaţiei corporale ale acestora. EI are însă
meritul de a atesta prezenţa sau absenţa în
bronzul timpuriu, în arealul respectiv, a unor
mamifere, pe care le vom regăsi mai târziu în
cultura Noua. Sub raport arheozoologic se
cunosc foarte multe date asupra exploatării
animalelor în aşezările culturii Noua din sud
estul României (zona extracarpatică), profe
sorul Haimovici publicând o serie de articole
de sinteză în acest sens4• Chiar dacă nu se
cunoaşte aproape nimic despre economia ani
malieră a comunităţilor Noua din zona intra
carpatică, în speţă S-E Transilvaniei, astfel că,
eşantionul faunistic analizat de noi este sufi
cient de bogat pentru a introduce în circuit date
noi, inedite.
Cele 8771 resturi faunistice analizate repre
zintă deşeuri menajere, dintre care 861 oase
(10%) provin din gropi, însă marea majoritate
a acestora au fost recoltate din " cen�ar" (Tabele
1, 2). Materialul ce provine din "cen�ar" este
ars, deformat de foc, prezintă calcifieri, unele
oase fiind "lipite" între ele, deci, se află într-o
stare de conservare deficitară, ceea ce a îngre
unat într-o oarecare măsură eforturile de
determinare exactă. În acest context, resturile
nedeterminabile reprezintă cea. 37% din lot.
Chiar

Potrivit datelor Tabelului 1, doar 24 resturi
sunt valve aparţinând scoicii de râu, Unio cra
ssus, două sunt oase de păsări, probabil sălba
tice, restul de 8745 fiind oase de mamifere. Nu
s-au identificat resturi de peşte, deşi vecină
tatea Gitului favoriza activităţile de pescuit şi
culesul moluştelor. Cu siguranţă, condiţiile de
fosilizare, şi arderea oaselor adunate pentru
igienizarea locuinţelor au împiedicat conserva
rea acestora. Mai trebuie specificat că în cate
goria "aşchii sp. talie mică " am inclus oasele de
porc, ovicaprine, imposibil de determinat, iar în
categoria "aşchii sp. talie mare" am inclus oase
le de vită, cal, cerb. Gruparea mamiferelor este
prezentă prin cele 6 mamifere domestice co
mune epocii bronzului (vită, oaie, capră, porc,
cal, câine) şi 10 specii sălbatice (cerb, mistreţ,
căprior, iepure, castor, lup, urs, bursuc, vulpe şi
un carnivor neidentificat). Lipseşte din tabloul
faunei sălbatice bourul. După cum specificam
anterior, cele 861 resturi ce provin din 35 com
plexe se repartizează pe specii după cum este
arătat în Tabelul 2.
Marea majoritate a gropilor au furnizat un
număr redus de oase, între 10-50 resturi. Câte
va complexe totalizează sub 10 oase (Gr. 10,
18-21, 26, 31, 34, 36-37, 45). Probabil ele au fost
utilizate o singură dată pentru aruncarea
deşeurilor. Doar gropile 2, 5, 43 conţineau o
cantitate semnificativă de resturi, peste 70 frag
mente. Statisticile de distribuţie a oaselor de
mamifere în gropi, diferă sensibil de cele înre
gistrate în "cen�ar" . Î n gropi, după cum era de
aşteptat, predomină oasele speciilor de talie
mică, ovicaprine (33% ), şi porcine (19,2% ) .
Speciile de talie mare au procente mai reduse,
cabalinele (8,2% ), cerbul (5,3% ), şi bovinele
(28% ) . Probabil, gropile erau utilizate într-o
mai mare măsură pentru aruncatul oaselor mici
provenind de la ovicaprine, suine, juvenili şi
subadulţi ai speciilor de talie mare.
Structura fizică a populaţiilor

Bovinele sunt reprezentate prin 1808 frag
(33, 1 % ) , ap ar ţ i n â n d de 1 04 indivizi

mai
oferi informatii

mente

şi în al:cstc condiţii, materialul este

pe n t ru a
pertinente asupra exploatării animalelor
bronzul t ârziu , în a�ezarea de la Zoltan.
mult decât suficient

(28,1 % ) ; numărul mare de indivizi estimat

(T'.1b. 1 )

în

cantităţii sporite de res
l:e au permis bune aprecieri

se datorează

turi maxilarc
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GEORGETA EL SUSSI
Scheletul apendicular este cel mai bine
reprezentat, totalizând peste 60% din eş� n
tionul bovinelor (Tab. 3). Scapulele de bovme
s-au pretat prelucrării, în numeroase cazuri
marginile cavităţilor glenoide fiind crestate.
Doar 15 piese sunt dimensionabile (incluzân
du-le şi pe cele prelucrate), din cele 60 deter
minate. 8 piese provin de la animale ucise sub
7-10 luni, tuberozitatea bicipitală fiind necon
crescută. Pe It. min. a colului s-a înregistrat o
variaţie de 42-55, M=47,5 mm iar pe lg. articu
laţiei s-a estimat o medie de 61,8 mm (58-69,5).
Printre cele 67 resturi de humerusuri, 12 nu
prezintă trohleea prinsă, 5 au sutura distală
vizibilă şi la restul nu se mai observă. Puţine
humerusuri distale s-au pretat unei prelucrări
biometrice adecvate. Pentru 1 1 resturi s-a esti
mat o oscilaţie a lg. trohleii de 66-81, M=71,8
mm, asociată cu o variaţie a lg. distale de 70-83,
M = 76,3 mm. Ca şi în cazul scapulei,
prevalează valorile mai mici, caracteristice
exemplarelor femeie. Puţine valori, cele de
peste 78 (lg. trohlee) par a caracteriza masculii.
Seria radiusului este slab reprezentată. Din
extremitatea distală doar trei fragmente s-au
dimensionat, lg. ei oscilând între 61-74 mm.
Prima valoare ar caracteriza o femelă, osul
provenind de la un exemplar ce a depăşit 5 ani.
Celelalte două fragmente provin de la exem
plare sacrificate pe la 4-5 ani, după urma lăsată
de sutura distală. Deşi numeroase, (peste 60
fragmente) extremităţile proximale sunt sparte.
În cea 20 cazuri s-a estimat o medie a diam. de
aprox. de 37,7mm (35-43). Pentru 8 fragmente
proximale s-a calculat o variaţie a lţ. feţei de
articulaţie de 63-77, M= 69,7 mm. De aseme
nea, predomină valori mici, sugerând exem
plare femeie. Extremităţile metapodale, deşi
prevalează (peste 250 resturi) sunt foarte frag
mentate, dar în comparaţie cu alte piese
scheletice au permis unele aprecieri asupra ta
liei şi conformaţiei corporale. O vizibilă varia
bilitate dimensională (datorată sexului) se înre
gistrează şi pe lţ. dist. a metacarpului. Ea este
exprimată prin valori de 46,5-68, M=58,1 mm.
Este interesant că unele extremităţi distale par
evazate, având o lţ. distală mare comparativ cu
grosimea distală. Exemplificăm prin valorile

asupra vârstelor de tăiere. Trebuie precizat că
nu există indicii de prezenţă printre resturile lor
a oaselor de bour ori a unor forme intermediare.
Repartiţia oaselor pe regiuni anatomice este
inegală (Tab. 5). În acest sens, s-au utilizat cate
goriile stilopod-zeugopod (regiuni cărnoase ale
membrelor), craniu, autopod (regiuni seci, slab
carnate ale membrelor) şi rahisul (incluzând
vertebrele). Evident, împărţirea este arbitrară.
Coastele nu au fost introduse în calcul pentru a
nu ,.încărca " statisticile, creând în acest sens o
categorie aparte ,.Coaste" . În acest context,
pentru fiecare specie, grup de specii, categoria
,,rahis " (incluzând vertebrel� şi coastele) este
întrucâtva sub-reprezentată. In cazul bovinelor,
conform statisticilor întocmite, cea. 3 1 % o re
prezintă ponderea elementelor craniene, 40,7%
extremităţile distale ale membrelor (falange,
metapodii), 6,5% coloana vertebrală şi 21,8%
părţile cărnoase ale membrelor.
Din Gr. 5 provine un corn de femelă având
dimensiuni de 5 1/40/150 mm (diametru mare
bază/diametru mic bază/circumferinţă) şi o
morfologie tipică pentru categoria ,.brahy
ceros " . Cornul e plasat în plan cu frontalul, pu
ternic curbat în faţă, pedicelul e bine exprimat,
linia intercornuală e concavă. Din Gr. 43 s-a
recoltat un proces cornular caracterizând un
exemplar de mascul domestic. Piesa intră în
categoria ,.primigenius", având o lg. pe curbura
mare de 310 mm şi diametrele bazei de 70/55
mm. Circumferinţa nu s-a estimat din cauza
unei porţiuni bazale uşor deteriorate. De pro
porţii moderate spre mari, cornul are un traseu
lateral, cu vârful îndreptat anterior şi uşor în
sus. Ambele piese provin de la exemplare ce au
depăşit stadiul adult. Resturile maxilare sunt
bine reprezentate în eşantionul bovinelor, în
special dentiţia izolată, seriile dentare com
plete fiind puţine. Potrivit datelor metrice
prelevate, se evidenţiază o dentiţie moderată
cu limite de variaţie destul de largi, înregistrân
du-se valori ale lg. lui M3 de 26-39, M (medie)
=30,6 mm; M1-M3 de 71,5-82, M = 74,9 mm.
Pentru mandibulă se înregistrează o variaţie a
lui M3 de 33-38,5, M=36,7 mm. Pe câţiva
molari de vită au fost evidenţiate eroziuni
inegale ale suprafeţei masticatorii (Pl. 1 , f-g) .
Acest Lip de patologic dentară apare pe den
tiţia provenită Lie la an i malel e mature'. Ele

metacarpului întreg care, deşi are o Ig. de
numai 179 mm are o lţ. distală de 67 mm.
Există şi valori de 68 mm. Despre bou r nu
poate fi vorba, avânu în vedere diametrele dis
talc.: mici ce nu trec de 34 mm. Există �i valori
ale It. distale de 64-50 mm care par a reprezen
ta femclele. Pentru me. proxima! s-a estimat o

mentele coloanei au ridicat, în general, pro
bleme de determinare datorită spargerii lor �i a
deformării prin ardere. Nici un atlas, axis, nu
s-au păstrat intregi, corpurile lor fiind sparte,
de regulă sub fa�a de articulaţie eranială.
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oscilaţie a lţ. de 46,5-68, M =59,3 mm. Seriile
proximale prezintă valori ceva mai sporite
raportat la cele distale, marea majoritate
trecând de 60 mm, ca urmare, media calculată
depăşind-o uşor pe cea a extremităţilor distale.
Acolo unde a existat certitudinea că piesele
provin de la juvenili-subadulţi nu le-am intro
dus în calcule, trecându-le în anexa cu date
metrice cu asterisc. Astfel, din Gr. 11 provine
un mc. cu lg. 1 12 mm, cu o lţ. prox./diam. prox.
de 35,5/21 mm, osul provenind de Ia un animal
sacrificat sub 12 luni. Un metacarp stg. cu Ig. de
1 79 mm a furnizat o talie de 1 10,6 cm
(Matolcsi). Potrivit valorilor indicelui Nobis
(33,5 ) şi a celui diafizar ( 18,7) metapodul
aparţine unui mascul. Valoarea estimată se
plasează sub media calculată pentru vitele
bronzului românesc&, încadrându-se în scara
valorilor înregistrate în aşezările Noua de la
CavadineştF, Gîrbovăţ8, Coslogeni9• Din Gr. 2
provine un alt metacarp cu lg. de 199 mm, fur
nizând o valoare a taliei de 122,9 cm. Indicele
Nobis (30,6) şi cel diafizar (17) pledează pentru
apartenenţa piesei la un individ castrat. Desco
perirea este importantă cu atât mai mult cu cât
fenomenul castrării este rar întâlnit în aria
complexului cultural pomenit, la noi el fiind
evidenţiat doar pe materialele de la Drăgeşti10
şi Coslogeni11• În plus, el probează pentru
folosirea taurinelor la tracţiune, explicând par
ţial păstrarea animalelor până la o vârstă avan
sată, aşa cum vom vedea din studiul vârstelor
de sacrificare. Lotul de pelvisuri conţine mai
mult fragmente de ilion, ischion, decât aceta
bulare. 7 porţiuni de coxale au oasele princi
pale nesudate, fiind vorba de exemplare sacrifi
cate sub 7-10 luni. Doar 5 ace tabulare provin
de la animale ce au depăşit 4,5 ani, restul apar
ţin maturilor tineri. Dintre resturile tibiale, re
lativ numeroase, doar pe 10 extremităţi distale
s-a estimat o oscilaţie a lţ. distale de 55-68,
M = 61,2 mm. Acestea provin de la exemplare
ce au atins maturitatea corporală. Şi în acest
caz, variabilitatea dimensională este vizibilă,
diferenţa dintre minimă şi maximă fiind de cea.
13 mm. Seria metatarsului este bogată, numă
rând peste 200 fragmente, dintre care marea
majoritate o reprezintă resturile diafizare, ori
spărturile ne-dimensionabile. Pentru seria
proximală doar 1 1 fragmente s-au pretat cuan

Dimorfismul sexual este vizibil, probabil, pe la
60 mm începând cu oscilaţia pentru masculi a
lţ. distale. Opt extremităţi distale provin de la
animale sacrificate între 2,5-3,5 ani, ele fiind
trecute în lista datelor metrice cu dublu asterisc.
Aceeaşi notare este valabilă şi în cazul tibiei
distale, precum şi a metacarpului distal. Dintre
numeroasele astragale păstrate, doar 13 au fost
dimensionate, pentru ele existând certitudinea
că provin de la exemplare ce au atins stadiul
adult. Pe lg. laterală s-a estimat o variaţie de
59-69,5, M = 63,7 mm. Din seria lor se remarcă
un astragal cu lg. max. de 69,5 mm având o lţ.
max. de 49,5 mm, valoare ce se detaşează de
restul seriei. Credem că piesa provine totuşi de
la un mascul domestic. Acestui astragal îi cores
punde un calcaneu cu lg. max./lţ. max. de
139/53,5 mm, ambele oase fiind găsite în cone
xiune anatomică. Sintetizând cele mai sus afir
mate, se apreciază că bovinele exploatate de
comunitatea de la Zoltan erau de talie mică,
comparativ cu epocile anterioare12, manifestând
un pronunţat dimorfism sexual, parametrii cor
porali încadrându-se în limitele de variabilitate
admise pentru populaţiile din aria complexului
cultural Noua-Sabatinovka-Coslogeni13• Com
parativ cu bovinele exploatate în Balcani (refe
rindu-ne Ia nivele bronzului final de la Kasta
nas), ele sunt mai robuste".
Ovicaprinele cumulează 1524 oase, repre
zentând o pondere de 27,9%, valoare ceva mai
mică decât a bovinelor. Aceeaşi diferenţă mică
faţă de taurine se menţine şi în cazul estimării
pe NMI (25,8% ). Peste 55% din eşantionul
grupului este reprezentat de scheletul apendi
cular, elementele scheletului cefalic având o
contribuţie de numai 27,6%. Elementele rahi
sului reprezintă cea 16,7%. Numărul mare de
resturi maxilare, vertebre, spărturi de metapo
dii, cât şi apartenenţa în mare măsură a oaselor
la indivizi tineri şi subadulţi a defavorizat o
atribuire exactă a 1372 fragmente la una din
cele două specii. Doar 46 oase au fost atribuite
caprinelor şi 106 ovinelor, în acest context
ovinele fiind de două ori şi ceva mai numeroase
decât caprinele. Pe NMI, proporţia ovine/
caprine este de 1,1/1. Deşi aceste cifre reflectă,
în ultimă instanţă, posibilităţile de separare a
materialului celor două specii, totuşi este de

tific.ării, re s t u l fiind piese de an i m al e subndultc.
e st ima t o vari a ! ie a lţ. prox. de 4 1 ,552, M = 47,n mm. Pc se r i a distală, mult mai
numeroasă (19 oase dimensionabile) s-a calcu
l a t o variaţie a lţ. 47-63,5, M = 54,7 m m .

frecvenţa rel a t iv crescută a caprelor.
Eşan t i o n u l caprinclor se repartizează la 9

remarcat

Astfel, s-a

exemplare, dintre care 3 sunt j uvenili-suba
dulţi, 2 adulţ.i tineri �i 4 au depăşi t stadiul adull.
Din scheletul ecfalic s-au păstrat două procese
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parametrii bronzului târziu. Aşadar ovicapri
nele gospodărite de comunitatea de la Zoltan
erau de mărime medie, caprele având o talie
asemănătoare cu a ovinelor, cu un schelet însă
ceva mai robust aşa cum o relevă dimensio
nările pe lăţimile oaselor. Ovinele purtau
coarne, atât masculii cât şi femelele.

cornulare fragmentare, din păcate nedimensio
nabile, aparţinând unor exemplare tinere şi
subadulte. Pe secţiunea bazei, unul este plan
convex şi celălalt biconvex. Din contextul C/H6,
adâncimea 0,3-0,8 m, provine un metatars dr.
de capră cu lg. 121 mm ce a furnizat o talie de
64,6 cm. Este o valoare ce caracterizează un
exemplar de talie medie.
Oasele ovinelor se repartizează la minimum
14 animale, dintre care jumătate sunt exem
"
plare juvenile şi subadulte. Din "cen�ar , car.
F3, adâncimea 0,74-0,90 m şi din F4, adân
cimea 0,94-1,10 m, provin două coarne gradle,
de tip ,,caprin " aparţinând femelelor. Exem
plare acornute nu s-au evidenţiat, deşi acestea
apar în aşezările de tip Noua de la Gârbovăţ15,
Cavadineşti16• Tot din "cenuşar", din Martor D,
str. 3, s-a recoltat un corn de mascul, cu lungi
mea pe muchia frontală de. 205 mm, diametru!
mare bază 45 mm. Piesa este foarte curbată,
având o morfologie tipică pentru epoca
bronzului17• Cealaltă piesă, recoltată din Gr. 47,
prezintă o morfologie asemănătoare, fiind ceva
mai gracilă, cu diam. mare bază/diam. mic/cir
conf. 43/32/128 mm. Ea prezintă o secţiune tri
unghiulară, cu trei feţe şi trei muchii, mai puţin
curbată. Ambele piese par să fie moderat de
mari. Din scheletul postcefalic s-au conservat
câteva piese întregi favorizând aprecieri asupra
taliei. Din "cenu:jar ", car. D2, adâncimea 0,60,8 m provine un humerus dr. cu lg. max. 143
mm, corespunzând unei înălţimi la greabăn de
61,2 cm (Teichert). Piesa provine de la un ani
mal sacrificat puţin după trei ani, aşa cum o
indică sutura epifizei proximale. Din "cenuşar" ,
car. CI/III, str. 3, provine un metatars cu lg.
max. 138,5 mm ce a furnizat o altă valoare a
taliei de 62,8 cm (Teichert) şi 64,8 cm (Talkin ).
Osul provine de la un individ sacrificat pe la 2,5
ani. Valorile taliei ovinelor se încadrează în
limitele de variabilitate stabilite pentru bronzul
românesc, ele fiind cu vreo 2-3 cm sub media
estimată pentru bronzul românesc (64,4 cm)18
şi pentru aşezări Noua (64,2 cm)'" sugerând că
în aşezările Noua de pe teritoriul României era
exploatată aceeaşi rasă de ovine, în general de
mărime medie. Ca titlu informativ, la ovine am
es timat înălţimi la greabiin calcu la lt: pc baza lg.

Suinele cumulează 1400 resturi, dintre care
aproximativ 1311 oase (24%) provin de la spe
cia domestică şi 53 de la cea sălbatică. Existen
ţa unei populaţii mixte porc/mistreţ a făcut difi
cilă departajarea pe specii a 36 fragmente, ce
au fost incluse în categoria ,,Sus sp. " Dacă pe
materialul provenind de la exemplare adulte s-a
putut realiza cât de cât o departajare (cu un
oarecare coeficient de eroare), pe materialul
juvenililor şi subadulţilor situaţia este cu totul
arbitrară. În acest context s-ar putea oferi o
explicaţie pentru procentul relativ scăzut al
oaselor de mistreţ; posibil ca specia să fi fost
mult mai numeroasă în zonă şi probabil mult
mai exploatată decât o reflectă procentajele
noastre. Cea. 47% din eşantionul speciei
domestice provine din scheletul membrelor,
38% este ponderea elementelor craniene şi
doar 14% a celor provenite din coloană. Res
turile de schelet cefalic sunt numeroase, permi
ţând o bună prelucrare statistică. Măsurătorile
executate indică o largă variabilitate dimen
sională, caracterizând indivizi cu un schelet
cefalic puţin gracilizat. Dentiţia este masivă,
mai ales molarii, puţine exemplare având o
dentiţie gracilă. Astfel, pe seria lg. lui M3, doar
în câteva cazuri se înregistrează valori scăzute,
de 27-30 mm. În mare măsură, valorile trec de
37 mm. Două valori de 41 şi 41,5 mm, asociate
cu lungimi ale şirului de molari de 76 şi 79 mm
caracterizează, totuşi, exemplare domestice. În
cazul unei mandibule provenită de la un exem
plar matur, s-a evidenţiat un caz de eroziune
inegală la nivel de M2 (Pl. 2, a). Tot din schele
tul cefalic provin două oase lacrimare. Primul
are o lg./lţ. de 32/24 mm, estimându-se un
indice de 1,3. Piesa are o forma dreptunghiu
lară, nefiind prea alungită. Chiar dacă osul
provine dintr-un craniu cu un aspect relativ
masiv, valoarea indicelui este mai mică, tipică
pentru un exemplar domcslic. În cazul mis
treţului, valoarea tinde către 221• Un al doilea
lacrimar, mult m ai a lun gi t cu lg./lţ. de 39,5/23
are un indice de 1 ,7. Posihil ca t:l să provină de
la un exemplar metis ori de la un mistreţ.
Comparativ c.:u materialul s imi l ar, porc.:inele de
la Zoltan p rezi n tă parametrii maxil ari crescuţi,

unor calcanee si as tragale. Valorile obţinute
oscilează între 58,7-64,4 cm, M = 6 1 ,5 (cal ca
neu) si 64,6-7 1 ,4 cm, M = 66,5 (astragal); aces
tea sunt ceva mai mari�' decât cele obţinute pc
oasele lungi dar se încadrează în limitele
bronzului românt:sc. Si dimensionările pe lăţi
mile oaselor indică valori ce se în cadre ază în

,
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asemănători celor din alte situri ale culturii
Noua (vezi aşezările mai sus menţionate), sau
mai mari, dacă ne referim la bronzul mijlociu,
târziu, de la Ostrovu Corbului - nivelele
Verbicioara, Gârla Mare (date personale ine
dite, am utilizat această comparaţie deşi situ!
este prea îndepărtat de Zoltan, pentru a sublinia
încă o dată specificitatea populaţiei de suine ce
sunt gospodărite în arealul Noua). Faţă de
mediile calculate pentru bronzul românesc, în
general, parametrii dentari sunt uşor crescuţi22•
Datele obţinute prin analiza parametrilor
scheletului postcefalic relevă, aşa cum era de
aşteptat, aceleaşi valori crescute, cât şi o largă
variabilitate dimensională. Valorile medii sunt
foarte apropiate de cele ale bronzului româ
nesc, în general, şi de cele din arealul aşezărilor
Noua în particular23• Pentru caracterizarea
populaţiei din punct de vedere a taliei, s-au uti
lizat câteva astragale conservate întregi. Astfel,
pe lungimea lor laterală s-a estimat o variaţie a
taliei de 77-80,5 cm, cu o medie de 79,4 cm.
Sunt valori ridicate, faţă de epocile anterioare,
însă obişnuite pentru porcinele de la finele
epocii bronzului din România. Dimensionarea
unui metacarp III cu lg. 79,5 mm a furnizat o
talie de 85,2 cm, valoare ce ar putea caracteri
za un individ metis, prin comparaţie cu date
asemănătoare. Bunăoară, în situ! de la
Coslogeni, o înălţime la greabăn de 82,6 cm
este atribuită unui astfel de individ24• Aşadar,
analiza somatoscopică şi dimensională a
eşantionului porcinelor din aşezarea de la
Zoltan confirmă teoria praf. Haimovici, potri
vit căreia porcul gospodărit în aşezările Noua
este mai mare şi mai masiv decât cel din cele
lalte culturi ale bronzului românesc25, fiind
posibil ca "odată cu deplasările unor populaţii
umane, să fie adus, probabil dinspre est, un porc
de talie mai mare, care să-I fi înlocuit pe cel mai
graei[ din neolitic, dar totodată poate fi luată în
consideraţie şi o nouă domesticire, pomindu-se
de la mistreţul autohton, care se ştie că aparţine
unei subspecii mai mari decât aceea din Europa
centrală m6•
Cum aminteam la început, resturile atribuite
cu certitudine mistreţului sunt mult mai puţine,
însumând doar 1 % pe resturi si 1,3% pe NMI.
Cele 53 fragmente provin de la 5 exemplare
sacrificate după cum urmează: pe la 15-16 luni
(un individ), 2-3 ani (patru indivizi). Nu s-au
identificat

zente oase din toate părţile scheletului, repar
tiţia lor pe regiuni corporale fiind totuşi
inegală. Elementele scheletului cefalic repre
zintă aproximativ o treime din eşantionul
speciei. Nu s-au identificat părţi cât de cât sem
nificative de cranii (pentru eventuale observaţii
de natură morfologică), acestea fiind sparte,
dentiţia izolată fiind prezentă din abundenţă
(Pl. 3 ) . S-au conservat şapte părţi anterioare
ale mandibulei (regiunea batului), dintre care
trei provin de la masculi, aşa cum o certifică
existenţa caninului. Una dintre piese, cu lţ.
incisivi de 66 mm, provine de la un mascul mort
(sacrificat) pe la 18-25 ani. Un alt fragment
prezintă o lţ. a şirului de incisivi de 62 mm şi
aparţine unei femeie de 18-23 ani. Trei frag
mente provin de la animale sacrificate între
2,5-4 ani, pentru acestea neputându-se preciza
sexul. Sub aspect morfologic, dentiţia prezintă
pliu! cabalin bine exprimat, plisare slabă a
smalţului, îngroşări de smalţ sub faţa ocluzală,
caractere comune cu ecvideele din bronzul
românesc. Resturile maxilare provin de la ani
male sacrificate în stadii diferite, predominând
cele de la exemplare adulte-mature. 60% este
ponderea elementelor din scheletul mem
brelor; cu excepţia falangelor, nici un alt os nu
s-a păstrat întreg pentru a aduce vreo infor
maţie asupra taliei cabalinelor de la Zoltan.
Dimensionările pe lăţimile oaselor indică, prin
analogii cu materiale similare din aşezări Noua,
animale de mărime medie (cu o talie în jur de
136-138 cm ), doar câteva date metrice suge
rând exemplare ce trec de 140 cm. Falangele 1
şi II au permis o bună prelucrare dimensională.
Dimensionările falangei proximale evidenţiază
o largă variabilitate dimensională. Astfel Ig.
maximă a ei oscilează între 79-90 mm, cu o
medie de 84,8 mm, valoare uşor crescută faţă
de situ! Noua de la Ripiceni (83,7 mm). Î n acest
sif7 s-au identificat ecvidee cu talia de 136-139
cm (Kieswal-ter); prin analogie cu aceste mate
riale, putem afirma că materialul de la Zoltan
provine în mare parte de Ia cabaline cu o talie
asemănătoare, de mărime medie. Doar o
falangă proximală cu o lg. de 90 mm ar putea
proveni de la un exemplar de peste 140 cm
înălţime la greabăn. Aceasta prezintă suprafaţa
de inserţie triunghiulară de pe faţa palmară
bine exprimată. Pentru cultura Noua s-au evi
denţiat şi exemplare înalte, cu o înălţime la
greabăn de 1 42-147 cm28, existând însii şi exem 

exemplare.; mature.

mai m il:iil0, cum c cazul nos

tru. Seria fa.langei medii este mai o m oge n ă , cvi
plare cu înălţime

E.;videelor le apartin 355 fragmente (6,5% ) ,
provenind J..: la 23 ind iv i z i (6,2%). Sunt pre-

dc.:n ! iind o variaţie a lg. maxime de 44-4':1
157

www.cimec.ro / www.mncr.ro

mm,

GEORGETA EL SUSSI
Cervidele sunt reprezentate prin cele două
specii, cerb şi căprior.
De la cerb provin 327 resturi, totalizând
doar 6%. Ca NMI, specia cumulează ceva mai
mult de 6,5%. Practic sunt prezente toate păr
ţile corporale, aşadar, animalele erau integral
cărate în aşezare unde erau tranşate. Resturile
scheletului cefalic reprezintă 48% din eşan
tionul speciei, faţă de cea. 50% elemente din
scheletul membrelor. Coloana vertebrală abia
însumează 1,8%, multe coaste şi vertebre greu
de determinat exact, fiind incluse în categoriile
"
" Coaste ori ,,Aşchii specii talie mare ". S-au
conservat câteva fragmente de neurocraniu,
din păcate puţin dimensionabile. Nu s-au iden
tificat frontale, purtătoare sau nu de coarne,
deşi cornul a fost utilizat, alături de oasele
speciei, la confecţionarea uneltelor. În general,
spargerea neurocraniului în vederea extragerii
creierului s-a făcut în fragmente mici, nesemni
ficative. Puţinele dimensionări sugerează pre
zenţa unor exemplare de mărime medie.
Căpriorul are o frecvenţă redusă, cele 16
oase reprezentând doar 0,3%. Din cele 3 ani
male vânate, unul avea 12-15 luni (vânat pro
babil primăvara), restul depăşind acest stadiu.
Puţinele date metrice indică animale de
mărime medie. Si coarnele de căprior s-au uti
lizat la producerea uneltelor, aşa cum o relevă
uneltele păstrate.

cu o medie de 46,7 mm. Si această medie este
mai crescută decât valoarea de la Ripiceni
(43,7 rnm ), sugerând prezenţa în arealul sitului
a unor exemplare ceva mai înalte, cu extremi
tăţile distale ale membrelor "bine făcute " .
Prezenţa oaselor din toate regiunile corporale
şi din toate categoriile de vârstă, alături de o
puternică fragmentare, identică cu a celorlalte
specii domestice, certifică utilizarea calului în
alimentaţia comunităţii. Si oasele acestei spe
cii, alături de cele de bovine, cerb, s-au utilizat
la producerea de unelte. Amintim în acest sens
preferinta pentru folosirea omoplaţilor, meta
podiilor, în special a metacarpelor şi meta
tarselor II şi IV, mai ales a celor nesudate încă,
provenite de la exemplare imature corporal.
Despre modul de exploatare al speciei în
funcţie de ponderea categoriilor de vârstă vom
vorbi în capitolul următor.
Canidele sunt prezente prin 33 oase (0,6%)
aparţinând de 4 exemplare (1,1%) . Eşantionul
speciei cuprinde mai puţine elemente de
schelet cefalic, ele fiind în proporţie de 30%.
Î n rest, materialul speciei cuprinde metapodii
întregi, falange, în general oase pe baza cărora
nu se poate afirma utilizarea speciei în alimen
taţie. Fragmentarea oaselor se datorează dis
trugerii în timp şi nu intervenţiei umane. Man
dibulele prevalează printre resturile de schelet
cefalic, fiind în mare parte conservate întregi.
Acestea nu prezintă nici o urmă de tăiere, cele
fragmentare datoreazându-şi starea deterio
rării în timp. Cele 4 mandibule stângi prezintă
o mică variabilitate dimensională, după cum o
relevă datele metrice prelevate. Lungimea
jugală oscilează între 71-74,5 rnm, iar lg. lui M1
variază între 20-23 mm, cu o medie de 21,6
mm. Potrivit valorilor lungimii bazale Dahr
(161,9 şi 172) piesele provin de la indivizi de
talie medie-mare. Astfel de exemplare sunt
comune în aşezări ale bronzului târziu din
România)(). Din scheletul postcranian provin o
pereche de ulne, aparţinând unui exemplar
mort sub 10 luni. O altă ulnă cu lg. 169 a permis
estimarea unei talii de numai 45,1 cm. Piesa
provine de la un animal mort puţin după 10

lepurelui îi revin 20 oase (0,4%) , dintre care
17 provin din groapa 29. Este vorba despre

oase aparţinând mai ales scheletului apendicu
lar, coxalelor şi coloanei vertebrale. Printre ele
se remarcă un coxa! cu lg. max. 98,5 mm şi
diam. acetabular 14 mm. Celelalte trei oase
provin din alte contexte stratigrafice, fiind vor
ba de metapodii şi o porţiune de mandibulă.
De la castor provin 10 oase (0,2%) aparţi
nând de trei exemplare adulte şi un subadult
(1,1% ) . De la specie provin câteva resturi de
dentiţie izolată, cea mai mare parte a materia
lului referindu-se la oase din scheletul mem
brelor. Eşantionul este reprezentativ pentru
exemplare robuste (Pl. 4 ), aşa cum o relevă
datele metrice. Castorul, un element azi stins

luni. Aşadar, în aşezare existau câini de mărimi
diferite, de la cei mai mici, comuni aşezărilor
neoliticc (în special), la cei foarte mari , fără a
putea vorbi de rase bine inuividualizate31• Din
cei patru indivizi estimaţi, unul este subadult,
restul depă!)ind acest stadiu. Lupului i-ar putea
aparţine un P4 (din maxilă) cu lg. 25 mm . Piesa
p rovin e din nivelele inferioare ale locuirii.

din fauna salbatică a României, era o prezenţă
comună în acele vremuri în vecinătatea aşe
zării, în lunea Oltului. Existenţa lui se leagă de
un anumit biotop, ce includea cursuri de npă
relativ liniştite, cu păduri de luncă, de esenţă
moale. Aceste condiţi i vor fi existat de-a lungul
râu lui.
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Ursului îi aparţin un molar şi o falangă III.
Posibil ca aceste elemnte să fi provenit dintr-o
blană (falanga) ori dintr-un trofeu (molarul).
De la vulpe provine o mandibulă dr. cu M1
14,5 mm iar de la un bursuc provine o scapulă
stg. cu It. col/lg. artic./lg. cavit. glenoidă 16/
21,5/17,5 mm.

toamnei - începutul iernii). Probabil, cantitatea
insuficientă a unor rezerve de hrană pentru vite
va fi contat în creşterea numărului de tăieri la
finele toamnei - începutul iernii. Statisticile de
sacrificare a taurinelor în aşezările Noua, indi
că în mai toate cazurile prevalenţa animalelor
sacrificate la atingerea maturităţii ponderale,
exemplarele ţinute până la o vârsta înaintată
având o proporţie redusă. Aşadar, asistăm la o
exploatare mixtă a taurinelor: cea. 34% este
ponderea animalelor exploatate în scopuri uti
litare, lapte, tracţiune (acolo unde s-au depistat
oase de la animale castrate), cea. 66% fiind co
ta animalelor sacrificate pentru carne (dacă se
însumează procentele juvenililor, subadulţilor
şi adulţilor).

Vârstele de sacriticare

Analizând ponderea grupelor de tăiere Ia
principalele specii domestice şi vânate, se pot
contura unele particularităţi ale modului de
exploatare al populaţiilor de animale de către
comunitatea de Ia Zoltan. Aprecieri asupra
felului cum erau gospodărite bovinele în timpul
locuirii Noua sunt susţinute de numărul relativ
mare de indivizi apreciaţi. În cazul acestora,
categoria juvenili cuprinde doar 14 exemplare
adică, un procent de numai 13,4%, Tot în
această categorie sunt incluşi şi doi foettusi.
Grupei subadulţilor îi aparţin 19 indivizi, ceea
ce reprezintă un procent la fel de scăzut,
18,2%. Cea mai bine reprezentată este catego
ria adulţilor, cumulând un procent de 34,7%,
adică 36 animale. În această grupă de vârstă
prevalează indivizii care abia au atins stadiul
adult. Categoria maturilor cumulează cea 1/3
din indivizii prezumaţi, adică 33,7% (35 ani
male). În această categorie se constată două
vârfuri de tăiere: cel al maturilor tineri şi cel al
animalelor de 6-8 ani. Au fost întâlnite şi ani
male cu o dentiţie puternic erodată, care au
trecut de 10 ani, însă numărul lor este limitat.
Detaliind cele mai sus expuse se notează că,
înainte de atingerea vârstei de reproducere
(sub 2 ani) se înregistrează un procent de cea
23%, în perioada primei gestaţii procentul
scăzând pe la 13-14%, un procent de 26%
atingându-se în perioada primei lactaţii, el
vizând cu siguranţă exemplarele mascule şi
femelele sterpe. Î n general, deşi un procent im
portant de tăieri (34,7%) se executau în stadiul
adult, totuşi, taurinele erau exploatate în prin
cipal pentru lapte, forţa de muncă şi secundar
pentru carne, cu un procent satisfăcător de
indivizi reproducători. Prezenţa unui metapod
de animal castrat sugerează aşadar, folosirea
într-o oarecare măsură a bovinelor Ia tracţiune.
Pentru 72 exemplare s-a putut, cu o oarecare
aproximaţie, estima sezonul de tăiere. În acest
context prevalează în proporţie de 60% ani

Î n cazul porcinelor, statisticile de tăiere
indică următoarea situaţie: din cei 98 indivizi,
3% îl reprezintă cota juvenililor, 21,5% cea a
subadulţilor şi peste 75,4% ponderea animale
lor adulte şi mature. De fapt, din acest procen
taj doar 3% îl reprezintă animalele mature,
restul fiind exemplare sacrificate în stadiul
adult. În ultima categorie de vârstă, cele mai
multe tăieri se executau între 16-19 luni.
Probabil, în acest stadiu rasele primitive de
porcine ale epocii bronzului atingeau o greutate
optimă în vederea tăierii. Detaliind, până la
atingerea maturităţii sexuale (8-10 luni) se sacri
fică un procent de 22,5%. Având în vedere pro
lificitatea speciei, (mai ales că existau condiţii
bune de întreţinere în arealul sitului), este un
procent rezonabil de tăiere. În grupa de maturi
sexual predomină animalele tăiate după prima
fătare (peste 12-14 luni), în proporţie de 25%,
sugerând o bună gospodărire a porcinelor, în
vederea asigurării unui spor natural al turmei.
Specia era crescută pentru carne şi grăsime. Î n
toate aşezările Noua, modul de gospodărire al
suinelor este asemănător, în sensul că preva
lează animalele adulte, juvenilii, subadulţii şi
exemplarele ce au depăşit 3-4 ani sunt puţine.
Sacrificările se făceau în masă către doi anP2•
Pentru ovicaprine s-a apreciat un număr
mare de indivizi, apropiindu-se de cel al
bovinelor, datorită cantităţii sporite de resturi
maxilare prelevate. Din cei 95 indivizi, un pro
cent de 29,4% (29 animale) îl reprezintă juve
nilii. Şi în această categorie a fost inclus un foet

tus. Rata subadulţilor creşte sensibil până la
.39% (37 fndivizi). În cadrul acestei categorii de
vârstă tăierilc se concentrează mai ales înspre
finalul stadiului subad u l t şi începutul celui

malele sacrificate în sezonul cald (început de
primăvară - sfârşit de vară). Pentru cele tii inte
în sezonul rece prevalează cele tăiatL: la finele
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primul rând suplimentarea necesarului de
carne în anumite perioade ale anului (mai ales
vara), protejându-se stocurile domestice. Osul
şi cornul necesare obţinerii uneltelm·33 au fost
cu prisosinţă utilizate în aceste activităţi, mate
ria cornoasă putând fi procurată şi prin cule
gerea coarnelor picate. Prinderea exemplarelor
imature putea afecta într-o oarecare măsură
sporul natural al speciei. Oricum avem prea
puţine date referitoare Ia acest mamifer pentru
a trage o concluzie cât de cât obiectivă.
Cum aminteam anterior, în cazul mistreţului
nu există animale mature, marea lor majoritate
fiind adulţi. Pentru castor, lup, urs, căprior pre
domină exemplarele ce au depăşit stadiul adult.

adult. Animalele sacrificate în stadiul adult
reprezintă 23,1% (22 indivizi), rata maturilor
cumulând doar 8,4% (opt animale). Dintre
acestea, patru exemplare au depăşit 5 ani, unul
dintre ele având o dentiţie foarte erodată. Din
punct de vedere zootehnic putem aprecia că
până Ia atingerea maturităţii sexuale se taie
aproximativ 15-16%, urmând ca în perioada
primei gestaţii să scadă uşor procentul până la
14%. Procentul scade şi mai mult la 9% în
perioada de lactaţie. Procentul creşte apoi sem
nificativ până la 27% în perioada celei de-a
doua gestaţii, vizând probabil masculii. Puţine
exemplare sunt ţinute peste 5-6 ani, în cazul nos
tru doar patru exemplare. Rata înaltă a exem
plarelor juvenile-subadulte (68,4%) şi cea de
numai 31,5% a celor adulte-mature sugerează
creşterea ovicaprinelor în mare măsură pentru
carne şi în secundar pentru lapte, lână, piei, stoc
reproductiv. Detaliind pe sezoane, se constată
că cea . 64,4% dintre animale au fost sacrificate
Ia fmele toamnei, iarna, sfârşitul sezonului rece,
iar 26,3% în sezonul cald, în cazul nostru primă
vara, vara, finele verii. Ponderea redusă a ani
malelor sacrificate pe timpul sezonului cald ar
putea sugera pendulare sezonieră a turmelor, în
speţă transhumanta.
În cazul ecvideelor, din cele 23 exemplare
presupuse, până Ia atingerea maturităţii corpo
rale s-a tăiat un procent de 43,5%, restul fiind
animale mature-senile. Au fost evidenţiate
chiar exemplare sacrificate peste 20 ani, cât şi
juvenili. Cu siguranţă carnea de cal era folosită
în alimentaţie, dovadă procentul sporit de ima
turi corporali, tăiaţi în perioada optimă con
sumului. Procentul de animale sacrificate pen
tru carne nu-l depăşeşte totuşi pe cel al exem
plarelor cu utilizări în tracţiune& călărit: 56,5%
din exemplare erau exploatate până Ia o vârstă
avansată. Multe dintre exemplarele mature
sunt masculi.
În privinţa vârstelor Ia care au fost vânate
exemplarele sălbatice, situaţia se prezintă ast
fel: pentru cerb, din cei 24 indivizi, juvenilii şi
subadulţii reprezintă 25%, adulţii 45,9% iar
maturii 29,1 %. Au fost identificate chiar două
exemplare cu dentiţia foarte erodată. Deta
liind, aproximativ doi indivizi au fost vânaţi

Raporturile interspecifice.
Î n aşezarea de la Zoltan, ca şi în celelalte din
aria culturii Noua, au fost identificate toate
cele şase specii domestice, de-acum comune
epocii bronzului: vită, oaie, capră, porc, câine şi
cal. Dintre mamiferele sălbatice, în principal
cerbul este elementul dominant. Raportul specii
domestice/specii vânate este în cazul nostru de
92,1/7,9% ca număr de resturi şi de 87,8/12,2%
ca NMI, ceea ce evidenţiază importanţa seg
mentului domestic în cadrul economiei anima
liere a comunităţii respective. Dintre speciile
domestice se detaşează uşor bovinele, cu o rată
de 28 (33% ). Procentul lor nu este atât de
mare, aşa cum se înregistrează în siturile Noua
de la Gârbovăţ, Cavadineşti, Valea Lupului,
unde acestea au o pondere de peste 45%
(indiferent dacă e vorba de nr. resturi, ori nr.
indivizi). Î n general, în regiunile joase extra
carpatice ele au frecvenţe mult mai mari decât
la Zoltan, cumulând între 41-66,6%34• Probabil,
condiţiile ambientale vor fi fost mult mai prop
ice întreţinerii unor cirezi mai numeroase decât
în sud-estul Transilvaniei. Numai în aşezarea
eponimă de Ia Coslogeni vitele înregistrează
doar 34%, fiind urmate la mică diferenţă de
porcine cu 30% şi ovicaprine cu 22,3%.
Evident, creşterea vitelor şi a porcinelor în
raport cu ovicaprinele era mult mai potrivită
într-o zonă de terenuri joase, supuse inundati
ilor periodice ale Dunării35• Î n restul aşezărilor
Nou a pe locul secund se plasează de regulă

iama, iar 10 indivizi în sezonul cald. Probabil,
atunci specia se găsea în pădu ri le din ap ro
pierea aşezării, fiindu-le mai l a îndemână vână
tari lo r Ponderea crescută a cxempl arclor imn
turc corporal, nu ştim in ce măsură este pur
întâmplătoare ori e ste într-adevăr consecinţa
unei vânări sezoni�:rc, selectivc, care viza, în

,

ovicaprinclc, a că ror frecvenţă oscilează între
13,3 si 34%, urmate fiind dt: porcine, ce nu
depăşesc 20%36. Din acest punct de ve d ere
situl de Ia Zoltan pare să facă notă a p arte de
siturilc din zona extracarpatică, fapt datorat
într-o mare măsură ş1 plasamentului bio-



.

,

,
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geografic diferit. La Zoltan, după bovine se
plasează, fie ovicaprinele cu 27,9% (25,8), fie
porcinele cu 24% (26,6), e greu de spus, în
funcţie de metoda de estimare luată în consi
derare (nr. resturi ori NMI). Nu putem afirma
clar cărui grup de mamifere de talie mică i se
acorda o importanţă gospodărească mai mare,
ovicaprine ori suine. Probabil, acestea din
urmă, având o prolificitate mai mare, un ciclu
reproductiv mai scurt, pe intervale scurte de
timp puteau satisface nevoile alimentare comu
nitare, protejând stocurile de bovine. Creşterea
porcinelor era avantajată şi de condiţiile am
bientale din vecinatatea Oltului în timp ce
gospodărirea ovicaprinelor în sistem transhu
mant asigura pe anumite perioade din an car
nea şi produsele lactate.
Sub raport paleoclimatic, aşezarea de la
Zoltan s-a dezvoltat pe fondul climatului subbo
realului (2250-700 î.Chry, sau al fazei de
carpen. Analizele sporo-polinice din Munţii
Harghitei38 au evidenţiat valori crescute ale
polenului de carpen. Răspândirea majoră a
acestui element floristic (atât pe verticală cât şi
în suprafaţă ) coincide cu dezvoltarea unui ori
zont de uscăciune, ceea ce presupunea un climat
ceva mai arid40 în sud-estul Transilvaniei. Privită
problema din acest unghi, s-ar putea oferi un
argument în plus pentru rata relativ înaltă a ovi
caprinelor şi mai mică a bovinelor în zonă.
Ponderea calului în alimentaţie trebuie luată în
considerare, deşi el nu reprezintă mai mult de
6,5%. Utilizarea calului în dietă a fost evidenţi
ată în toate siturile investigate sub raport fau
nistic din aria culturii Noua, putând fi consem
nată drept o trăsătură tipică regimului alimentar
al acestor comunităţi, procentul său oscilând
între 0-13,5%. Deşi suplimenta şi acesta o bună
parte din proteinele necesare, nu trebuie pier
dută din vedere folosirea sa la tracţiune, călărit.
Sub raportul cantităţii de carne oferită de
NMI estimaţi, situaţia se prezintă astfel (Fig.
1 ) ; bovinele, prin talia lor specific mare asigu
rau în proporţie de 61,3% necesarul proteic,
urmate fiind de porcine, cu o participare de
15,8%. Calul oferea în jur de 8,6%, iar ovi
caprinele 7,2%. Ponderea mamiferelor vânate
este redusă, totalizând doar 7%. În general
rezultatele obţinute confirmă datele obţinute
prin utilizarea metodelor statistice comune (nr.
frag. şi NMI), în sensul că vânătoarea avea o
importanţă secundară în acoperirea necesaru
lui de carne, mamiferele domestice reprezen 

În cultura Noua animalele domestice sunt
prezente într-o proporţie foarte mare, vânatul
nedepăşind 7,6%41• Chiar şi la Zoltan, sit plasat
într-un mediu extrem de favorabil vânătorii,
rata speciilor sălbatice nu depăşeşte 13%. Dacă
am elimina procentele cumulate de unele
mamifere sălbatice fără importanţă alimentară
(lup, vulpe, bursuc, castor, un carnivor neiden
tificat), a căror prindere era accidentală, rata
vânătorii este şi mai redusă, sub 9,5%. Diminu
area interesului pentru vânătoare este extrem
de accentuată în regiunile joase, probabil ca
urmare a unor defrişări intense, ce nu ofereau
condiţii prielnice speciilor de pădure. E cazul
siturilor de la Valea Lupului, Drăgeşti, Bârlad,
Gârbovăţ. În zonele înalte se poate spune că,
purtătorii acestei culturi au intensificat defri
şările, cum este cazul sirurilor de la Piatra
Neamţ, Zoltan. Aşadar, "importanţa din ce în ce
mai redusă a vânătorii. . . ar putea fi considerată
un proces specific aşezări/ar situate în condiţii fi
zica-geografice care au detenninat împuţinarea
vânatului, fenomen accentuat de influenţa
antropică mai pregnantă, ca unnare a necesităţii
lărgirii suprafeţei terenurilor agricole, în primul
rând în zonele de câmpie"42• Evident, nu trebuie
aruncat totul în spatele condiţiilor biogeogra
fice, fără a ţine cont şi de anumite particularităţi
socio-culturale ale comunităţilor respective.
Datele existente până în prezent asupra
economiei animaliere a comunităţilor Noua din
Basarabia au fost reluate detaliat şi integrate
într-un studiu de sinteză publicat relativ recent43•
Dacă preluăm unele informaţii o facem doar
pentru cei care nu au avut acces la aceste surse.
Potrivit datelor publicate de Tzalkin asupra
faunei din siturile de la Comrat, Durleşti,
Soldăneşti, Roşieticii, Ghindeşti44 şi ale lui
David pentru Petruşeni45, comunităţile Noua din
stânga Prutului şi-au dezvoltat o economie ani
malieră bine adaptată resurselor oferite de
ambient. Mai toate comunităţile cuprindeau
crescători de bovine, frecvenţele acestora vari
ind între 35,8% la Petruşeni si 45,6% în cele
lalte. În plan secund erau exploatate cabalinele,
care ating o frecvenţă record 44%, ovicaprinele
neînregistrând mai mult de 7%, iar porcinele
doar 3,3%. La Petruşeni există un spectru fau
nistic cumva asemănător sitului de la Zoltan în
privinţa raporturilor interspecifice, în sensul că
vitele n-au o cotă extrem de ridicată, de 35,8%,
in plan secund urmând ovicaprincle şi porcinc.Ie
cu ponderi apropiate, de 23,4% şi 211,4%. Calul
înregistrează o colii mai mare de I l ,7%. N u
ştim în ce măsură coincidentei�.: au o hază reali'i.
,

tând baza aprovizinniirii. Evidc:nt, estimarea
arc u n caracter pur ipotetic.
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ficării resurselor locale oferite de ambient, axată
în principal pe exploatarea bovinelor în scopuri
utilitare, lapte, forţă de muncă. Ovicaprinele şi
porcinele erau utilizate, în principal pentru
carne, grăsime (porc), lapte, piei, lână (rumegă
toare mici). Cabalinele erau într-o bună măsură
utilizate în alimentaţie cât şi utilitar. Deşi existau
condiţii propice practicării vânătorii, aceasta
reprezenta un segment cu o pondere mai mică în
domeniul alimentar şi utilitar. Deşi există parti
cularităţi semnificative ce îl individualizează,
situl de la Zoltan se înscrie, sub raportul eco
nomiei animaliere, în schema generală oferită
de studiul arheozoologic al siturilor din arealul
complexului Noua-Sabatinovka-Coslogeni.

În afară de Comrat, plasat în apropierea stepei
Budjacului, unde vânătoarea are valoarea 0%,
în celelalte situri plasate în centrul Basarabiei,
în regiunea Codrii vânătoarea nu înregis
trează mai mult de 4-7%. Din acelaşi studiu de
sinteză aflăm că, pentru aşezări ale culturii
Sabatinovka, bovinele înregistrează procente
foarte mari, de cea 71%, exploatarea celorlalte
specii domestice făcându-se pe scară redusă.
Astfel, cabalinele înregistrează 14,2%, ovi
caprinele 12,8%, iar porcinele doar 1,3%.
Vanătoarea nu depăşeşte 8%, în unele situri
nefiind identificate specii sălbatice46•
Aşadar, comunitatea de la Zoltan a dezvoltat
o economie animalieră puternic adaptată valori"

"

,
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Abstract
Archaeozoological research in the Late Bronze Age settlement (Noua Culture)
from Zoltan (Covasna County)
The archaeological research performed in the Noua Culture layer (LBA) from Zoltan fumished a large amount of fauna!
remains, about 9000 fragments. The site is situated 8 krn north-east of Sfântu Gheorghe city, on a high terrace of the Olt river,
at about 300 m from its present river bed, in the northem margin of Zoltan- Etfalva village (Ghidfalau parrish, Covasna coun
ty). Until now, many data related to the animals exploitation in Noua sites from the south-east of Romania (extra-carpathi
an zone) and from Bessarabia were known. Professor Haimovici published some synthesis articles on this subject. In
exchange, there was no infonnation about Noua communities animal husbandry from the south-eastem Transylvania. About
8,771 animal bones are presented and analyzed in the article.
The animal bones are remains of food and butchery refuses. Butcher marks at the assemblagc are lesser. In exchange,
traces of buming and, fire deformation are quite frequent, because the greatest part of the samples were found in "zolnik".
Only 861 bones (10%) were discovered in 35 pits (Tab. 2). The list includes six domestic and ten hunted mammals. The quan
titative analysis conceming the number of different animal species is shown in Tab. 1, 2. The bone measurements were taken
respecting the standard published by von den Driesch (1976)
The samples of domestic cattle represent 1,808 bones (33.1%) bclonging to 104 animals (28.1%) Aurochs bones are com
pletely missing. The collection includes an important number of measurable bones. A strong horn-core comes from a male
exemplifying the "primigenius" type. The piecc is heavy, with thick walls, marked by grooves, slightly curved forwards and
upwards. A female horn illustrates the "brahyceros" type. It is of small size, with thin and smoothed walls, curved forwards.
Maxilla dimensions taken into the cattle samplc show the following values of M1-M3 (71 .5-82; M-74.9 mm) and length of
M3 (26-39; M-30.6 mm). Certain variability is also attested in the mandible mcasurements. The length of M3 shows the fol
lowing variation span: 33-38.5; M-36.7 mm. The fragments of the post cranial skeleton are numerous, representing over 60%
of the cattle sample (Tab. 3). The post cranial measurements emphasize that the cattle from Zoltan was of small size, as com
parcd to the previous epochs, falling into the range size variation of the Noua-Sabatinovka-Coslogeni cultural complex. A
complete metacarpus of 179 mm suggests a male of 1 10.6 cm (Matolcsi) withers height. The small stature of the animal co
rresponds to the well-known values of the cattle type bred in the Noua sites. Another metacarpus of 199 mm length belongs
to a 122.9 cm height ox. This informat ion is very important because the castration phenomenon is very rare within Noua eul
ture. So, in Romania, metapodials from oxen were found only in two sites: Drăgeşti and Coslogeni. It proves the using of
bovines as pack animals, partially explaining the keeping of individuals up to a mature-senile stage.
Ovicaprines have a good representation in the sample, 27.9% as fragments and 25.8% as MNI. The distribution of rumi
nant body paris show over 55% elements of post cranial elements and 27.5% parts of skull. The sheep represent the over
whelming majority with 106 fragments opposite 46 of goat. 1372 pieces were not positively assigned. In this context sheep are
twice numerous than goats. As concerns MNI, the proportion sheep/goat is 1.1/1, clearly showing a higher frequency of goat
than usual. From skull goat derive two undimensionable horn cores from juveniles. The goat materials belong to ni ne ani
mals; four of them are adult-matures. Thc sheep sample belongs to fourteen animals; half of them are juveniles and
subadults. lt's a strong animal with horns for both sexes. Among sheep bones, two horn cores come from ewes. They are
untwistcd, flattened, of goat type. Hornless ewe skull fragments were not found even though they represcnt a common pre
sence in other Noua sites. Two measurable ram horn cores, relatively strong, with a strong curvature backward of medium
size are also found. Their morphology is the samc as the "copper age" type. Few measurements were collected from the long
boncs. Most of them suggest animals relatively large as compared to the Ncolithic epoch. One metatarsus with the greatest
length 138.5 mm comes from sheep of 64.8 cm (Tzalkin). Furthermore, a humerus of 143 mm length yielded a height of 61.2
cm (Teichert). Thc dimension places the specimens into the middle size range of sheep found in contemporary sites, sugges
ting that in thc Noua sites from Romania wcre bred the samc sheep typc of medium size (Thb. 4). A complete metatarsus
from goat of 121 mm estimated a height of 64.6 cm.
Of 1 ,400 swine bones 1 ,3 1 1 (24%) coming from domestic pig and 53 (1%) from wild swine. The cranial elements aecount
for only 38% of the pig sample, the postskeletal elements dominating. The dentition is massive, especially the third molar.
In fcw cases the length of M3 varies between 27-30 mm, usually the values exceed 37 mm. Two values of 41 and 41,5 mm co
rrelated with lengths of M1-M3 of 76 and 79 mm characterize domestic individuals. Generally, the pig from Zoltan has a
strunt: dentition, a.� compan.:u to the onc:s frum the m i rlrll.: Rronze Age; an itlentical situut.ion is recorded in ulhcr Noua sltcs.

The sam<' h• rge variation is rcvca led by thc unalysis of the poslscranial mea.�urcmc:nts ('lb.h. 4). On the lateral lcnglh of astra
withers hcights uf 77-R0.5 cm, M = 7Y.4 cm were estimatcd. They are augmentcd values as cumpared to thc prcvious
epochs, but they nre conunun for thc �uius Jrom the Late Dronze Agc and espccially fur Noua Culture. A height of 85.2 cm
wnuld char:�ctcrizc 11 transitional l"lll lll. Accord lng tu Pruf. Haimovici's hypothcsis, the pig from the Noua sites i• more ma
sslvc Lhan lhosc ot thc other Tlronzc Agc culturcs from Romania. It was int roduced from the east by human migrations, or "
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local domestication would have happened on the basis of the autochthonous wild boar. The wild swine bones summarize 1%
of the fragments and 1.3 % of MNI. The fifty three remains belong to five animals killed al a subadult-adult age. Mature ani
mals were not found.
355 bones (6.5%) from twenty three animals (4.3%) belong to domestic horse. Remains were broken up (excepting distal
parts of legs) and scattered like the other mammal fragments. One third of the horse sample contains skull elements. A num
ber of removed up and down teeth were found. The enamel is moderately wom-out; below the wearing face two - three thick
girdles are visible. Unfortunately, there are no estimations about the height of these bones. By analogy with contemporary
materials, the horse from Zoltan was of medium size (136-138 cm), some values suggesting animals with a withers height over
140 cm .

Thirty three dog bone fragments were found in the site, representing 0.6% as fragments and 1 . 1 % as MNI. The lack of

cutting marks on bones (although attrition forces damaged some of them) could lead to the supposition that dogs had not
been eaten. One third of dog remains are from skulls. Among mandibles, two belong to the big category (according to the
basal length of Dahr: 161.9; 172). The bones probably come from robust dogs, falling within the size range of a wolf. The
mandibles are characterized by the following dimensions: tooth row length varies between 71-74.4 mm and M1 length from
21 to 23 mm. Small sized animals were also found. An ulna of 169 mm fumished a height of 45.1 cm. Among four presumed
animals, one was a subadult, the others reached adulthood.
Red deer is the most prevalent species among hunted animal in the site. It records 6% on fragments and 6.5%. The sam
ple contains bones of ali body parts unequally distributed, which leads to the presumption that the hunted animals were not
brought back entirely. The skull elements represent over 40%, but the column elements only 1.8%. Many vertebrae and
costae were unidentified; they were included in the "Splinters of big species" category. Attached antlers were not found, most
of them were used for tools. Severa] dimensions represent medium-sized animals.
Roe deer cumulates 0.3%. Among the three animals, one is a subadult, the other ones being matures. The antler species
were also used for tools.
Brown bare is represented by twenty bones for the sample, among them seventeen were found in a pit

(P.

29). Ten bones

come from a beaver. Robust animals were presumed according to measurements. The beaver is a lost animal from the
autochthonous wild fauna. The brown bear, the fox and the wolf complete the wild fauna list.
As for the age class k:ill-off pattems (Tab. 5) some remarks should be roade. The cattle age distribution points toward a

dominance of adult-mature specimens within the sample. Thus, 13.4% of the presumed animals are juveniles; 18.2% are

subadults, the percent increasing at 34.7% for the adults. Among them the young adults prevail. About 33. 7% of animals were
exploited ali year long. Few animals reached ten years at killing, but there were such cases. The aforementioned proportion
between age classes suggests that the cattle at Zoltan were exploited equally for meat and secondary products. The cattle were
used as a draft animal; the presence of oxen confirrns it. About 60% of animals were slaughtered during warm weather, the
others ones, particularly in autumn 1 the beginning of winter. The lack of fodder resources during frosty season could be a
trustworthy explanation.
About one third of caprovines were killed particularly as juveniles. The percent of subadults strongly increases up to 39%.
23.1% is the quota of the adults, the mature animals cumulate only 8.4%. The high quota of juvenile-subadults (68,4%) as
compared to 3 1 ,5% adult-matures suggests the using of small ruminants mainly for meat and secondary for milk, wool, hide
and reproduction.
In the case of pigs, the age profile shows a prevalence of adult-mature animals (75.5%) as the largest component. Among
them, the animals were killed mostly between 16-19 months, when they reached the complete growth. This situation match
es with the general schema of the pig exploitation in the Noua sites: few juveniles, subadults and matures, the adults prevai
ling. No doubt, the pig exploitation is adjusted towards meat and fat production.
Horse. Most of the specimens (55%) come from adult-matures according to the tooth wear phases. Among them the
males predominate. The young animals represent a significant proportion, 43.5%. Certainly, the horse was used as a meat
source, the high quota of immature animals confirming it. Obviously, their major role would have been as traction or riding
animals. It is worth mentioning that ils bones were equally used as rough materials for tools.
The assemblage from Zoltan is by far extremely rich and statistically reliable to establish the framework of the animal hus
bandry during a culture little archaeozoological investigated in the south-east of Transylvania. Snail shells (Unio sp.) were
found but not in a Jarge number (twenty-four pieces). Taking into account the possibility that fish remains would have been
destroyed by fire, we suppose that aquatic resources were much more exploited than the statistics shows it. For the moment,
it can be assumed that the exploitation of aquatic resources was little practiced though the vicinity of the Olt River favored it.
The domestic/wild ratio is 92.1n.9% as fragments and 87.8/12.2% as MNI, clearly speaking about the importance of the
domestic segment in the community Jife. Domestic cattle are always the most frequent species in Noua sites. They record just

28 (33%) at Zoltan as compared to sites from the extra-carpathian Jands where they summarize 45-66%. The low percent
may reflect unfavorable environmental conditions for their breeding. Generally, in Noua sites the ovicaprines rank the se

cond, their percentage varies quite widely, 13.3-34%, followed by pig (below 20% ). At Zoltan, ovicaprines rank the second
as fragments (27.9%) or the third as MNI (25.8% ). From the paleoclimatic point of view, the settlement developed during
the sub-Boreal phase. The pollinic analyses from Harghita Mountains emphasised higher values of Carpinus pollen which
coincidcs w ith an arid climate in the: St 1111 h-east of Tnmsylvo.nia. In t h is woy, wou ld hc explaincd thc lowcr quota of cat tie and
the highcr frequency of small rumiuunK The burse porticipates with 6.5 % at the genenu spectrum al Zollan . The usc of

<.liet was attestcd in ali Noua sites, as a typical tren<.l or this culturc. In the Noua sitcs from thc lowlands
regions) thc hunted spccics nre below 8%. This could re tlect local environmcntal changes (acccntuo.ted
clearing.�). In onr site the wild mammal quota de cl incs bclow 13%, whcrco.� the surrnundings favorcc1 a rich and diversified
game. Thc lower q uot a of hunting would be considcred another trcnd ot the animal exploitatiuu during thc Noua culture.
horsemeat in thc

(cxtra-carpalhian

Georgetu

164

www.cimec.ro / www.mncr.ro

El

Susi
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Tabel l

Frecvenţele speciilor in aşezarea de la Zoltan
Specia
Bos taurus
Ovis/Capra
Sus domesticus
E_guus caballus
Canis familiaris
Total sp. Domestice
Cervus elaphus
Sus ferrus
Lepus europaeus
Capreolus capreolus
Castor fiber
Canis lu_pus
Ursus arctos
Vulpes vulpes
Camivora
Meles meles
Total sp. sălbatice
Total sp. determinate
Sus sp.
Bos/Cervus
Coaste
Aşchii sp. talie mare
Aşchii sp. talie mică
�chii
Total marnifere
Păsări
Unio crassus

TOTAL EŞANTION

%

Nr. fr�.

1 808
1 524
131 1
355
33
503 1
327
53
20
16
10
1
2
1
1

33, 1
27,9
24
6,5
0,6
92, 1
6
1
0,4
0,3
0,2
0,01
0,02
0,01
0,01

432
5463
36
79
1 144
404
643
976
8745
2
24
877 1

7,9
100

O,Ql

1
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1 04

95
98
23
4
324
24
5
3
3
4
2
1
1
1
1
45
369

%

28, 1
25,8
26,6
6,2
1'1
87,8
6,5
1,3
0,8
0,8
1'1
0,5
0,3
0,3
0,3
0,3
1 2,2
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Tabel 2
Frecvenţele speciilor in gropile de la Zoltan
Specia
Bos taurus
IOvis/Capra
ISus domesticus
if:quus caballus
ICanis familiaris
ICervus elaphus
Sus ferrus
iLepus europ.
ICapreolus c.
ICastor fiber
�arnivora
Ursus arctos
Meles meles
�us sp.
Bos/Cervus
Coaste
Aşchii talie mare
Aşchii talie mică
Aşchii
Uni o
TOTAL
Specia
Bos taurus
Ovis/Capra
Sus domesticus
iEquus caballus
Canis familiaris
�ervus elaphus
Sus ferrus
�pus europ.
Capreolus c.
Casor fiber
rarnivora
Ursus arctos
Meles meles
Sus sp.
Bos/Cervus

Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr.
9 10 11 12 13 14 17
7
6
4
5
3
2
1
4
7
1
3
4
4
1
0
6
6
2
1
4
6
4
2
3
3
6
5
1
4
1
4
2
1
2
6
3
2
1
1
1
1
l
1
1
2
7
l
1
1
1
1
2
1
1
1

17
8
38
8
13

1
4
1

76

Il

15
6
7
47

40
24
96

Aşchii

Un.io

ifOTAL

2
26
6

7
15
28

12

2

5
13

5

16

4

1
55

16

5

20

8

12

31

10

Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr.
18 19 20 21 22 26 29 31 33 34 35 36 37 40
1
1
1
3
1
5
2
3
1
1
8
18
3
l
1
6
2
1
8
1
1
3
2
1
2
1
1
1
l
1
1
1
1
1
14
1

1
1

Coaste

Aşchii talie mare
Aşchii tal i e mică

1

3

1

5

3

6
1

7

5
15

4
4

46

2

Il
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2

1
34

2

12

4

7

17

9

5

47
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-

(Tabel 2 continuare)
Specia

Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr. Gr.

Bos taurus
Ovis/Capra
Sus dom.
Equus caballus
�anis farniliaris
Cervus elaphus
Sus ferrus
Lepus europ.
�apreolus c.
t:astor fiber
Camivora
Ursus arctos
Meles meles
Sus sp.
Bos/Cervus
Coaste
Aşchii talie mare
Aşchii talie mică
Aşchii
Uni o
TOTAL

41
1
2
1

42
4
4
4
1

43
8
7
3
4

44
4
3
4
2

2
1

3
l

2

1

3

1

Il

4
19

39

17

42

67

45
2

47
4
5
1

1

Total

%

99
1 17
68
29
3
19
3
14
l
l

28
33
19,2
8,2
0,8
5,3
0,8
4
0,3
0,3

48
15
8
2
2
2

l

2

2
15
1
33

1
4

4

10

4
26

7

24

64

Il
47
40
1 30
276
3
861

Tabel 3
Distribuţia oaselor pe regiuni corporale la principalele specii
Specia

Bos taurus
o/o

Ovis/Capra
o/o

Sus domesticus
o/o

Equus caballus
o/o

Cervus elap)ms
o/o

Craniu

Stilopod
Zeug_ol!_od

Autopod

Rahis

Total

559
30,9
420
27,6
499
38
1 26
35,5
1 58
48,3

395
2 1 ,8
512
33,6
420
32
106
29,9
107
32,8

736
40,7
338
22, 1
202
1 5,4
1 08
30,4
56
17,1

1 18
6,5
253
1 6,7
1 90
14,6
15
4,2
6
1 ,8

1 808
100
1 524
1 00
131 1
1 00
355
100
327
100
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Tabel 4
Limitele de variabilitate calculate pe lăţimile oaselor ovicaprinelor şi porcinelor
Specia/Grup
Dimensionarea

14

Ovis/Capra
Variabilitate
a
1 6 - 20,5

15
8
18
8
6
6
Il

1 8 - 25
67,5 - 72,5
20 - 27
44 - 50
1 7,5 - 1 9
29,5 - 34
26 - 33

22,7
69,9
23,3
48
1 8,5
3 1 ,6
28,3

10
9
5
7
10
10

26,5 - 3 1 ,5
28 - 33,5
2 1 - 25,5
25 - 3 1
24 - 28,5
28,5 - 32

28,7
30,8
23,7
27,7
27,2
29,8

Nr.

Maxila-M3
- Pl - P4
Mandibula - M3
- P2 - M3
- P2 - P4
M I - M3
Scapula - lţ. col
- lg. Articulaţie
Humerus - It. dist.
- It. Trohlee
Radius - lţ. s. art. px.
- lţ. Prox.
Metacarp - lţ. dist.
Coxa!- diam. acetab.
Tibia - lţ. dist.
Talus - Jg. laterală

Sus scrofa domesticus
Media
Variabilitatea

Media

Nr.

18

17
7
17

30 - 39
44 - 49
30 - 4 1 ,5

34,2
46,5
35,5

9
22
12
13
14

63 - 8 1
21 - 28,5
35 - 43,5
39 - 46,5
28,5 - 39

72,7
24,8
12
4 1 ,8
3 1 ,8

12

28 - 35

3 1 ,3

5
5
7

3 1 - 36
3 1 ,5 - 36,5
43 - 45

28
33,3
44,4

Tabel 5
Vârstele de sacriticare ale principalelor specii domestice
Specia
Bovine
%

Ovicaprine
%

Porci ne
%

Cabaline
%

juvenil
14
1 3,4
28
29,4
3
3
2
8,7

semi-adult
19
1 8,2
37
39
21
2 1 ,5
5
2 1 ,7

adult
36
34,7
22
23, 1
71
72,4
3
13

l ti8
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matur-senil
35
33,7
8
8,4
3
3
13
56,5

Total
1 04
100
95
1 00
98
1 00
23
100
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Fig. 1 Frecvenţa speciilor în aşezare; tlze species frequencies
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NOI DESCOPERIRI ARHEOLOGICE DIN EPOCA BRONZULUI TÂRZIU
DE LA CERNAT, JUD. COVASNA
numai cel aparţinând epocii medievale timpurii
a fost prelucrat9• Între anii 1968-1970, Haszman
Pal, conducătorul muzeului etnografic din
localitate, cu ocazia lucrărilor agricole efectu
ate pe acest teren, a mai strâns din arătură o
brăţară, o sulă şi un ac de bronz răsucit10•
Aşezarea se află la sud-vest de centrul
comunei, în valea pârâului Cemat. Capătul
vestic al văii este mlăştinos. Această vale şi
împrejurimile ei formează un platou care se
ridică deasupra comunei şi este cunoscută sub
denumirea de ,,Roberttag " (pământul lui
Robert). Partea sudică a platoului formează o
viroagă şi este mai domoală. Pe partea nordică,
cu ocazia unor lucrări agricole, au fost
descoperite mai multe fragmente de vase şi
pietre din vetrele unor locuinţe. O seceră de
bronz, descoperită tot în acest loc, a fost donată
muzeului din Sf. Gheorghe de către descoperi
torul ei, Mâlnâsi Elemer.
În cursul săpăturilor sistematice, pe panta
sudică, denumită Gyiimălcsăs " (La livadă) a
"
fost descoperită o aşezare neolitică aparţinând
culturii Ariuşd. În partea de nord, pe versantul
mai lat al platoului, au fost descoperite resturi
materiale din epoca bronzului, La Tene-ului
dacic şi din a doua jumătate a mileniului 1.
d.Chr. Aşa cum am mai amintit, din aceste
descoperiri, numai materialul aparţinând evu
lui mediu timpuriu a fost prelucrat şi publicat
de către conducătorul şantierului11• Conform
Repertoriului arheologic al judeţului Covasna,
stratul din epoca bronzului aparţine culturilor
Monteoru şi Noua12• Făcând investigaţii în
depozitele muzeului din Sf. Gheorghe, am
reuşit să delimităm materialul ceramic apar
ţinând acestei epoci. Fragmentele ceramice
marcate cu numerele de inventar 17443-17458
conţin unele elemente caracteristice pentru cul
turile Wietenberg, Noua şi Monteoru.
Acest material ceramic, după compoziţia
pastei şi a tehnicii de ardere, are două aspecte:
a) ceramică semigrosieră, cu suprafaţa caro
dată, cu lustrui pierdut;
b) ceramică fină, acoperită cu slip şi sup

Epoca bronzului mijlociu şi cel târziu, pre
cum şi perioada de tranziţie spre Hallstatt, în
sud-estul Transilvaniei, în a doua jumătate a
secolului XX, a fost cercetată în mai multe
aşezări deschise şi patru fortificaţiP. Vestigii ale
culturii Wietenberg au fost semnalate în 33 de
puncte2, ale culturii Monteoru în 7 puncte, ale
perioadei de tranziţie, fără specificarea culturii,
în 23 de puncte, iar ale culturii Noua în 22 de
puncte. În ciuda acestui mare număr de desco
periri, sfârşitul epocii bronzului şi perioada de
tranziţie la prima vârstă a fierului, din punct de
vedere cronologic este departe de a fi elucidae.
Datorită faptului că nu cunoaştem evoluţia
internă a culturii Wietenberg în cadrul unei sin
gure aşezări, nu se poate face un tabel tipolo
gie al ceramicii, bazat pe o stratigrafie clară a
acestei culturi. Aşezarea de la Albiş, corn.
Cernat, cu un strat de cultură deosebit de gros,
ar putea oferi o stratigrafie concludentă pentru
elucidarea acestei probleme4•
Descoperirile Monteoru din aria intracarpa
tică aparţin primelor două etape şi ultimelor
două ale acestei culturi. Din fazele timpurii
(M.IC4-M.IC3) au fost descoperite numai
fragmente ceramice, iar din fazele târzii sunt
cunoscute numai ceşcuţe, care indică prove
nienţa lor din morminte5• Datorită faptului că
nu avem nici un nivel de locuire propriu al cul
turii Monteoru în toată aria de răspândire a
descoperirilor semnalate în sud-estul Transil
vaniei, prezenţa acestora a fost considerată de
unii cercetători, ca fiind rezultat al unor relaţii
cu caracter paşnic, ca daruri intertribale sau
matrimoniale6•
În cadrul mai multor aşezări ale culturilor
Wietenberg şi Noua, materialul ceramic carac
teristic acestor manifestări culturale apare
împreună şi amestecat'.
Intre anii 1962-1965, muzeul din Sfântu
Gheorghe a efectuat săpături arheologice sis
tematice la Cemat, în punctul denumit Robert
ta('. Cu această ocazie a fost cercetată o aşe
zare antică din mai multe perioade. Prima
aparţine culturii Ariuşd-Cucuteni, a doua epo
cii bronzu lui, culturile Wietcnberg, Mon t eom
�i Noua, următoarea La Thnc-ului dacic, iar
ultima, epocii nu.:dicvale t im pu rii , sec.V-VI .
Din totali lalt:a acestui material descopcril,

rafata lustruită.
Pasta cera mi di est�,; în general fină sau aspră,
cu nisip mărunt sau fin şi este arsă mai frecvent
de culoare roşie, brun-cenuşie, sură şi neagră.
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Cu toate că materialul ceramic descoperit
este fragmentar, se pot distinge unele forme şi
elemente de decor caracteristice acestor culturi.
Ceramica semigrosieră este reprezentată de
mai multe fragmente de vase cu pereţii groşi
(Fig. 1/5-6; III/3), buze drepte, decorate sub
marginea îngroşată spre interior cu împunsături
de degete (Fig. 1!3) sau şiruri de impresiuni în
jurul marginii, îngroşată spre exterior, (Fig. 1!4)
sau sub margine, realizate prin linii vertical
incizate, între două linii paralele (Fig. IU2).
Unele fragmente sunt acoperite cu împunsături
(Fig. IU4) sau cu linii incizate şi împunsături
(Fig. IU5-6; 111!2). Apare şi motivul spiralic, ca
racteristic pentru ultima fază de dezvoltare a
culturii Wietenberg (Fig. 111!1).
Ceramica fină este reprezentată de fragmente de
ceşti cu două toarte supraînălţate deasupra buze�
trase din umăr, care se tennină cu creastă (Fig. 1/2),
formă cunoscută din aşezările culturii Noua 1 de la
Rotbav, jud. Braşov şi Noua II de la lclod, jud Ouj 1J
sau din materialul ceramic al complexului ritual al
culturii Noua de la Brădut.,jud Covasna14• Asemenea
ceşti sunt cunoscute şi din mai multe descoperiri for
tuite din sud-estul li"ansilvanie� de la Imeni15, Sf.
Gheorghe16Şi Tg. Seruiesc17• Ttoartă cu buton (Ftg.
IV/3) de asemenea este caracteristică culturii Noua
1118• Unele dintre aceste toarte însă sunt formate în
formă de şa (Fig. 111.), element caracteristic pentru
cultura Monteoru lb19• Fragmentele din peretele
vaselor sunt decorate cu ornamente liniare, incizate,
caracteristice ceramicii culturii Monteoru şi
Wietenberg. Fragmentele de buze sunt drepte şi
îngroşate spre exterior conform ceramicii culturii
Wietenberg. În afară de acestea întâlnim şi frag
mente de vase cu margine lobată, caracteristice cul
turii Wietenberg (Fig. 11/1, 3).
Materialul litic este reprezentat de un topor
de piatră şlefuit, cu gaură de înmănuşare trans
versală, foarte îngrijit lucrat, jumătatea lui
lipseşte din antichitate (Fig. IV/1).
Din categoria uneltelor de lut amintim o
fusaiolă fragmentară, (Fig. IV/4) şi un vas mic,
fragmentar, folosit pentru turnat metal
(Fig. IV/2).
Materialul osteologie, destul de bogat, con
ţine fragmente de omoplat crestat, cuţite şi stră
pungătoare, caracteristice pentru cultura Noua.

Brăţara din bronz (Fig. V/1), descoperită
ulterior, este formată dintr-o bară cu secţi
une plată, cu capetele răsucite spiralic. Placa
propriu-zisă este decorată în exterior cu linii
incizate paralel pe ambele margini, iar partea
centrală este decorată cu o linie orizontală
incizată în zig-zag. Are lungimea de 18 cm,
lăţimea maximă de 8 mm, iar grosimea de 2
mm. Asemenea brăţări sunt cunoscute din
depozitele de bronzuri din bronzul târziu din
Banaeo (Comuţel, corn. Păltiniş, jud. Caraş
Severin) din centrul Transilvaniei şi din Bihor1•
Cea de-a doua piesă de bronz este o sulă cu
secţiune pătrată (Fig. V/2), are lungimea de 7, 5
cm şi diametru) maxim de 3 mm. Vârful este
ascuţit şi puţin îndoit. Cea mai bună analogie
pentru această piesă o găsim în depozitul de
bronzuri din aşezarea hallstattiană timpurie de
la Taşad, corn. Drăgeşti, jud. Bihor.
Acul torsionat (Fig. V/3) are lungimea de 16
cm, diametrul de 2 mm, şi este rupt în două din
antichitate. Cea mai bună analogie pentru
această piesă o găsim în depozitul de Hallstatt Al
(sec. XII î.Chr.) din Zau de Câmpie, jud. Mureş.
Aceste trei piese de bronz fac parte din cate
goria pieselor izolate de podoabe, cunoscute din
epoca bronzului târziu şi Hallstattul timpuriu.
Datorită faptului că din punct de vedere crono
logic cuprind un interval de timp destul de mare,
culturile Wietenberg, Monteoru, Noua, Hali
staU A, nu putem vorbi despre un depozit, ci
numai despre o continuitate îndelungată de pre
lucrare a bronzului în sud-estul Transilvaniei.
Prin caracteristicile inventarului, aceste piese
prezintă legături atât cu depozitele de bronzuri
din centrul Transilvaniei, cât şi cu cele de la est
şi sud de Carpaţi23•
Datorită faptului că aceste piese au fost
descoperite într-un context de sfârşit de bronz,
culturile Wietenberg târziu, Monteoru şi Noua,
aşezarea de la Cemat-R6berttag aparţine
Bronzului D. Materialul ceramic recoltat se află
în curs de prelucrare. După analiza amănunţită a
acestui material, vom avea repere mai sigure cu
privire la apartenenţa culturală a acestei aşezări.
Şi în timpul epocii bronzului târziu, sud-estul
Transilvaniei a constituit o zonă geografică de
interferenţe şi întrepătrunderi culturale.
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Abstract
New Archaeological Discoveries from the Lasi Bronze Age
from Cernat, Covasna District
The Author presents three recently descovered bronze objects, from the Late Bronze Age settlement from Cemat,

ROberttag (Covasna District). The first one is a bracelet with good analogy in the Late Bronze Age, the second one is an awl,

belongs to the Early Iron Age, and the third is a needle, belongs to the Hallstatt Al. Regarding the chronological position of
this settlement, after the pottery discovered we can say, that it is representative one for the Late Bronze Age, Wietenberg III,
Monteoru and Noua Cultures. The presence of these bronze objects prove, that in this period, in the South-Eastem
Transylvania the metallurgy of bronze has a large continuity.

Szekely Zsolt
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SĂPĂTURILE ARHEOLOGICE DE SALVARE
DE LA OLTENI - " CARIERA DE NISIP ", JUD. COVASNA, ÎN ANUL 2000
Satul Olteni, comuna Bodoc, judeţul Covasna
este situat la 10 km nord de municipiul
reşedinţă de judeţ Sfântu Gheorghe (PI.II, 1 ),
de ambele părţi ale drumului naţional DN-12
Braşov-Miercurea Ciuc, pe malul drept al
Oltului, în dreptul Munţilor Bodoc situaţi pe
malul stâng al râului.
Localitatea este bine cunoscută în literatura
arheologică datorită în primul rând, celor două
situri aflate la marginea sa de nord: aşezarea
culturii Cucuteni-Ariuşd (lAszL6 1911, 178;
RosKA 1943, 73; Rep.Arh.Cv. 1998, 48) şi cas
trul roman (XXX 1960, 351; SZEKELY 1967,
138; SzEKELY 1993, 279-282; Rep.Arh.Cv.
1998, 49); (PI.I, 2).
Din toamna anului 2000, pe un teren situat
la intrarea din sud în satul Olteni, în locul
numit de localnici "Tag" , situat pe terasa înaltă
a Oltului (PI.II. 2-3), firma DOMARKT S.R.L
a reluat lucrările de exploatare a vechii cariere
de nisip, fără să fi obţinut în prealabil, avizul de
eliberare a terenului de sarcină arheologică. În
noiembrie 2000, sesizată de prevederile legale
cu privire Ia protejarea partimoniului arheolo
gic, conducerea firmei s-a adresat Direcţiei
Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul
Cultural Naţional (DJCCPCN) Covasna, în
scopul obţinerii avizului. Reprezentanţii DJC
CPCN au recomandat conducerii firmei să se
adreseze Muzeului Carpaţilor Răsăriteni, în
vederea unei expertize privid existenţa aici a
vestigiilor arheologice. Deplasat imediat la faţa
locului, directorul muzeului, V. Cavruc, a efec
tuat o cercetare de teren, în urma căreia a cons
tatat existenţa în zona lucrărilor a unor vestigii
din neolitic, epoca bronzului şi din sec. IV
d.Chr., în mare parte deja distruse, atât de
vechile, cât şi de noile lucrări de exploatare a
carierei. La suprafaţa terenului din apropierea
carierei au fost recoltate fragmente ceramice,
iar în malurile carierei, au fost observate pro
filele unor gropi. Conform legislaţiei în
vigoare, între DOMARKT S.R.L. şi Muzeul
Carpaţilor Răsăriteni a fost încheiat un con
tract de eliberare a terenului de sarcină arheo
logică, iar lucrările
i a rnă, sistatc.

În

p r i m ăva r a

de cercetare a Muzeului Carpaţilor Răsăriteni,
condusă de V. Cavruc şi formată din Dan
Buzea şi Ianovics Istvan - muzeografi-arheolo
gi, Galina Cavruc - conservator, Bartha Istvan
- desenator, a efectuat în zona carierei
cercetări arheologice de salvare.
În urma perighezelor efectuate în zona cari
erei şi în apropierea acesteia, au fost desco
perite două obiective arheologice, neatestate
până acum în literatura de specialitate.
Primul dintre ele - sector A - este situat la
800 m sud de sat, în principal la est şi nord de
borna kilometrică ce indică 1 km până în
Olteni. Pe o suprafaţă de cea. 600 m (N-S) x
80/200 m (E-V) m, în principal între Drumul
Naţional 12 şi calea ferată Braşov-M.Ciuc, în
zona carierei de nisip (PI.II, 3 ) şi la sud de ea,
se întinde o aşezare, în cuprinsul căreia au fost
descoperite materiale arheologice din sec. IV
d.Chr, şi din epoca bronzului. Lucrările de
exploatare a carierei - prin excavaţii până la
adâncimea de cea. 15 m - au distrus partea de
nord a aşezării, de cea. 10.000 mp (PI.VI, 1-2),
iar o parte a fost afectată până la adâncimea de
- 0,40 -0,50 m, cea 1200 mp (PI.III).
Al doilea punct - sector B - (PI.VI, 3) se
află la vest de DN 12, imediat la intrarea în sat
din sud. DOMARKT şi-a anunţat intenţia de a
extinde cariera şi în această zonă, însă ulterior
a renunţat. Aici, pe o suprafaţă de cea. 60 x 30
m, Ia marginea de sud a carierei vechi de nisip,
au fost descoperite fragmente ceramice de fac
tură neolitică. Aşezerea a fost puternic afectată
de vechea carieră şi de lucrările de amenajare a
DN 12.
Zona A. Săpăturile de salvare s-au desfăşurat
pe suprafaţa neafectată, în zona Parcelei agri
cole 721/2, de cea. 5.000 mp. Suprafaţa cer
cetată a fost împărţită în carouri de 2 x 2 m sud-nord A-P; A'-G' şi est-vest 1-10; 1'-14'
începând din dreptul S3, carou! A-1 (PI.I II Planul săpăturilor). Porţiunea afectată deja de
lucrările de exploatare a carierei, a fost cer
cetată prin taluzarea malurilor şi răzuirea
S\tprafetci la nivelul la care a ajuns lama bul
dozerului, iar acolo unde terenul a rămas nea
fcctat , sau parţial afectat, au fost deschise 7
sectiu ni (S l-S7) şi 5 casete (Cl-C5).

au fost, pc perioada de

anului 2001,

între 7 mai

şi 2

iulie, în virtu tea contractu lui încheiat, o echipă
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DAN BUZEA
Umplutura gropii consta din pământ afânat,
de culoare galbui-maronie, în amestec cu
cenuşă, fragmente mici de lemn carbonizat lut
ars şi multe oase de animale (Pl.VII, 1). La
adâncimea cuprinsă între 2 şi 2,2 m, în partea
de sud-vest a gropii, se aflau patru bolovani şi o
râşniţă întreagă (PI.VII, 2), de forma circulară
cu diametru! de 30 cm, plată, groasă 10-12 cm.
În jurul acestor bolovani se afla un pământ
cenuşos cu multă arsură de culoare neagră.
Materialul arheologic descoperit în umplu
tura gropii constă din: 10 fragmente de lipitură
arsă; 1 1 pietre, 61 fragmente de oase şi un frag
ment de piesă de piatră, posibil topor. Dintre
piese se remarcă un fragment de ac din os
aparţinând culturii Noua. Acestaeste perforat
Ia capătul proxima!, şi probabil ascuţit conic Ia
capătul activ. Piesa a fost ruptă în vechime;
lungimea fragmentului este de 9 cm (Pl.XIX,
1 1). A fost descoperit şi un fragment de coadă
de lingură, lucrată cu mâna din pastă fină de
culoare cărămizie, plată, ascuţită la un capăt,
tipică pentru cultura Cucuteni-Ariuşd (PI.XX, 2).
Majoritatea materialelor ceramice, 52 frag
mente, aparţin culturii Noua, din care: 40 de
pereţi şi 5 de buze - sunt de categorie semifină
(lucrată din pastă în amestec cu nisip fin şi pie
tricele), iar 7 fragmente - 5 de pereţi şi 2 de
funduri - de categorie fină (lucrată din pastă în
amestec cu nisip şi pietricele mărunte, bine
netezită şi adesea lustruită până la luciu meta
lic, de culoare cenuşie sau neagră).
Printre fragmente ceramice ale culturii
Noua se remarcă câteva forme reconstituibile:
- o căniţă cu toartă supraînălţată cu buton,
corpul globular, lucrată din pastă semifină de
culoare cenuşie (PI.XX, 1 );
- o oală din pastă semifină cu buza rotunjită
(Dg = 20 cm, H păstrată = 14,8 cm), cu o
toartă semicirculară prinsă de corp, cu exteri
orul de culuoare neagră, lustruită iar grosimea
pereţilor este neuniformă, între 0,5-1 cm
(Pl.XXII,4).
În apropierea Gr.2, în car. 1, la nivelul solu
lui steril, Ia adâncimea de 0,75 m, a fost
descoperită o groapă de stâlp. Aceasta avea
gura circulară, pereţii drepţi, fundul conic şi
următoarele dimensiuni: Dg. = 0,48 m; Ad. =

S1 (4 x 2 m) orientată, aşa cum permitea
terenul, nord-vest-sud-est (Pl. XIV, 2; Pl. VI,
5), a fost deschisă lângă malul de vest al cari
erei, Ia 12 m est de DN-12, deasupra unei gropi
(Gr.2), ce se observa în taluzul malului abrupt.
Stratul vegetal, până Ia adâncimea de 0,2 m,
prezenta un sol de culoare galbui-cenuşie. În
acesta au fost găsite deşeuri moderne. Între
0,2 şi 0,7 m adâncime se afla un strat de pământ
nisipos de culoare cenuşiu închis, deranjat de
rădăcinile arborilor şi de crotovine (Pl. XIII
1,2). Din acest strat s-au recoltat 7 fragmente
de lipitură şi 7 fragmente ceramice din sec.
IV.d.Chr, dintre care 6 fragmente de pereţi de
Ia vase grosiere lucrate cu mâna şi 1 fragment
ceramic din pastă fină de culoare cenuşie,
lucrat Ia roată. Stratul steril - nisip galben argi
Ios - a apărut Ia adâncimea de 0,70 m.
Groapa 1 (Gr.1 ) a fost descoperită în Sl,
carou! 1 Ia adâncimea de 0,55 m Ia nivelul solu
lui steril. Ea avea forma unui oval neregulat
orientat N-S (PI.XIV, 2; Pl.XIII 1,2), Dg. =
1,60-1,80 m; Df. = 0,60-0,80 m ; Ad. = 1,72 m.
Umplutura gropii consta dintr-un pământ
cenuşiu-închis, tasat, cu multe resturi de lemn
carbonizat şi lut ars.
În umplutura gropii s-au descoperit: 1 frag
ment de os de animal, 1 fragment de lipitură, o
piatră, 1 17 fragmente ceramice din sec. IV
d.Chr, din care 102 de categorie grosieră
lucrate cu mâna (96 de pereţi, 5 de buze şi 1 de
fund) şi 15 lucrate Ia roată (12 de pereţi şi 3 de
funduri).
A fost reconstituită o ceaşcă-opaiţ de formă
tronconică, lucrată cu mâna din pastă grosieră,
decorată Ia baza corpului cu un şir de alveole
alungite realizate prin împunsături de sus în
jos, delimitând practic fundul vasului. Are
culoarea cărămizie, a fost bine arsă, cu Dg = 14
cm, Df = 8 cm, H (înălţimea) = 9 cm şi
grosimea pereţilor de 1 cm (PI.XXV, 3).
Groapa 2 (Gr.2) a fost descoperită în malul
de vest al carierei, în partea de est a carourilor
1 şi 2 (Pl.XIV, 2-3). Profilul gropii se observa în
malul carierei, unde prezenta umplutura
cenuşoasă şi un rând de bolovani Ia nivelul
gurii. S-a păstrat doar partea de vest a gropii,
cealaltă jumătate fi i n d distrusă de carieră. În
plan, gura gropii a fost cvidcntiată la adân
cimea de 0,6 m, nivel la care în u mplu tu ră se
observau palr u bolovani şi o jumătate de
râşniţă de formă patrulatcră. Groapa avea gura
ci rcul ară ş.i se Hlrgea consi de rab i l spre fundul
drepl. Dimensiunile gropii: Dg. = 1.6 m; Of. =

1 ,4

0,90 m. Umplutura gropii se compunea din

pământ negru în amestec cu cenuşă şi multe

fragme nte mici de lemn carbonizal şi lut ars.
Fă ră materiale arheol og i ce .
S2 ( 4 X 4 rn). urientală N-S a fusl ueschisă la
marginea de sud a carierei, deasupra t aluzu lui,

m: Ad. = 2,3 m.

în

care,

în stratul de lut galben, la ad. O, 80 m,
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se observa, un strat de arsură de culoare roşie.
Stratul vegetal era gros de 0,15 m şi se prezen
ta sub forma unui sol de culoare neagră, cu
multe resturi vegetale. Sub el, la adâncimea de
0,15 - 0,45 m, se află un strat de pământ cenuşiu
închis, în care au fost descoperite 25 fragmente
ceramice grosiere din sec. IV d.Chr., lucrate cu
mâna şi 2 fragmente de lipitură. La adâncimea
de 0,45 m, a apărut stratul steril nisipos. Arsura
care se observa în malul carierei, după toate
probabilităţile, reprezenta urma unui complex
adâncit, distrus de lucrările de exploatare a
carierei.
S3 (20 x 2 m) orientată E-V, cuprindea
carourile Al-10, a fost extinsă apoi spre est, din
dreptul car. Al, cu încă 3 carouri Al'-3'.
Datorită faptului că au fost descoperite com
plexe de Iocuire, această secţiune a fost lărgită
spre sud, în zona car. A'- 2/3' şi spre nord în
zona car. B,C - 2/6'. În urma acestei extinderi
s-a ajuns la o suprafaţă totală de 134 mp.
Stratul vegetal - sol de culoare neagră - avea
grosimea de 0,15 m. Sub acesta, la o adâncime
între 0,15 şi 0,40 m, se afla un strat cenuşiu
închis, în care s-au descoperit: 273 fragmente
ceramice din sec. IV, 8 aparţinând culturii No
ua, precum şi 6 fragmente de oase de animale,
35 fragmente de lipitură arsă, 5 pietre, şi 1 frag
ment de zgură de fier. Ceramicii din sec. IV îi
aparţin două categorii: lucrată cu mâna,
grosieră (206 fragmente de pereţi, 19 fragmente
de funduri şi 24 fragmente de buze). Din aceas
tă categorie s-a reconstituit forma unei ceşti
opaiţ, tronconică, de culoare cărămizie, cu fun
dul îngroşat, şi delimitat pe exterior de un şir de
alveole. Dg = 12 cm, Df = 10 cm, H = 5 cm,
grosimea pereţilor 0,8 cm şi a fundului = 2,4
cm (Pl.XXV, 2). La aceasta se adaugă ceramica
lucrată la roată, din pastă cu mult nisip, de
culoare cenuşie (21 fragmente de pereţi, 2 frag
mente de funduri şi 1 fragment de toartă).
Ceramicii culturii Noua i-au fost atribuite 3
fragmente de pereţi cu suprafaţă bine netezită
şi 5 fragmente de buze de la vase confecţionate
din pastă seminfină.
În partea de nord-est a S3, în car. A, B, C, A'
- 2, 1, 1', 2', 3', la nivelul solului steril, la adân
cimea de 0,35 m de la suprafaţa terenului, a
fost descoperit conturul unui complex adâncit 
Locuinţa 1 (Ll) (Pl.VIII, 1-2; Pl.IX, 1-2 ).
Aceasta avea forma aproximativ oval-drept

Suprafaţa locuinţei se reducea considerabil
spre partea inferioară, reuşindu-se uneori ur
mărirea treptelor de-a lungul pereţilor (Pl.X,
1 ) . În partea de sud a locuinţei se afla o vatră
de foc, de formă circulară. Umplutura locuinţei
consta din pământ de culoare neagră, puternic
pigmentat cu fragmente de lemn şi lut ars. La
adâncimea de 0,60 m, în partea sa de nord, pe
acelaşi nivel, au fost sesizate mai multe pietre,
provenite probabil de la amenajarea unei pode
le, procedeu necesar izolării podelei de solul
umed.
În umplutura locuinţei au fost descoperite:
43 fragmente de oase de animale, 24 fragmente
de lipitură, 2 fragmente de zgură de fier, 4
pietre, precum şi 577 fragmente de vase cera
mice din care: 5 fragmente aparţin culturii
Noua; 567 din sec. IV. d.Chr. şi 5 fragmente de
factură (tradiţie) dacică.
Culturii Noua îi aparţin 5 fragmente cerami
ce, printre care menţionăm câteva forme carac
teristice:
- căniţă cu corpul globular, cu toartă uşor
supraînălţată, cu un buton abia sesizabil, lucra
tă din pastă semifină, de culoare cenuşie cu
pietricele albe (Pl.XX, 3).
- toartă uşor supraînălţată, de la o ceaşcă
lucrată cu mâna, din pastă grosieră, de culoare
cărămizie (Pl.XX, 4).
- ceaşcă cu corpul globular şi toartă uşor
supraînălţată, lucrată cu mâna din pastă semi
fină, de culoare gălbuie (Pl.XX, 5).
- vas miniatura! lucrat cu mâna din pastă se
mifină de culoare cenuşie, H = 2 crn (Pl.XIX, 6).
- un vas miniatura!, lucrat cu mâna din pastă
grosieră, uşor netezit, Dg = 8 cm, Df = 6 cm,
H 3 cm (Pl. XIX, 3).
Culturii Noua îi aparţin probabil şi următoa
rele 3 piese:
- un fragment de topor, confecţionat din tuf
vulcanic, ascuţit la un capăt, cu gaură de înmă
nuşare la mijloc (Pl.XIX, 9).
- jumătatea unei pietre de formă relativ ova
lă, folosită probabil ca lustruitor (Pl.XIX, 8).
- un fragment de rotiţă de car miniatura!,
din gresie de culoare cenuşie, cu diametru! de 4
cm, iar cel al orificiului, de 0,8 cm (Pl.XIX, 2).
Ceramica din sec. IV este reprezentată de
567 fragmente ceramice, dintre care:
Ceramica grosieră lucrată din pastă în
amestec cu pietricele, nisip şi cioburi pisate,

uughiulară (Pl. IV,

lucrată cu mâna, hine arsă şi uşor netezită, de
culoare castanie, cărămizie, iar uneori maro
nie, este reprezentată de 486 fragmente, din

=

=

1). Ea avea suprafata de cea.

m (NE-SV) şi
lăţimea c..le cea. 3,5--4 m (SE-NY) ş i era cu 0,80
m, adimcilă in solul steril (PI.X, 2; PI.XI, 1 -2).
28 mp, lungimea de cea. 9-9,5

care: 386 de pereti, 50 de
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cu linii orizontale incizate şi cu bandă lată
incizată dispusă în valuri, Dg= 28 cm (Pl.
XXVII, 6).
- Un fragment de fund inelat de la o oală
borcan, lucrată la roată, din pastă fină de
culoare cenuşie, cu urme de arsură în interior,
Df = 1 1 cm (Pl.XXVII, 9).
Ceramica de factură dacică, este reprezen
tată de :
- O buză aparţinând unei străchini, lucrată
la roată, din pastă fină, de culoare cenuşie, cu
buza rotunjită, umărul pronunţat şi gâtui
îngust, Dg = 20 cm (Pl.XXIV, 3).
- O buză de strachină lucrată la roată, de
acelaşi tip ca cea de mai sus, cu Dg = 24 cm (Pl.
XXIV, 4).
- O ceaşcă-opaiţ lucrată cu mâna din pastă
semifină, de culoare cenuşie, cu urme puter
nice de arsură neagră în interior, de tradiţie
dacică, de formă tronconică cu o toartă, Dg =
12 cm, Df = 7,5 cm şi H = 4 cm (Pl.XXIV, 2).
Pe latura nord-vestică a locuinţei s-au păs
trat dărămăturile unui perete construit din
nuiele acoperite cu lipitură de lut. Acestea se
prezentau sub forma unei aglomerări de frag
mente mari de lipitură arsă, cu amprente de
nuiele. Lipitura a fost lucrată din nisip în ames
tec cu resturi vegetale. Printre dărâmăturile
peretelui, s-a găsit şi material ceramic din sec.
IV, inclusiv o ceaşcă întregibilă de formă tron
conică, lucrată cu mâna din pastă grosieră, de
culoare cărămizie, cu urme puternice de arsură
neagră în interior, Dg = 20 cm, Df = 12 cm, H
= 10 cm, grosimea pereţilor = 1,2 cm, şi gro
simea fundului = 1,4 cm (Pl.XXV, 5).
Î n imediata apropiere a locuinţei, în S3 car.
A-1', la adâncimea de 0,35 m, la suprafaţa tere
nului, a fost descoperită o groapă de stâlp, pro
babil de susţinere a peretelui şi acoperişului.
Ea avea gura circulară, pereţii drepţi, fundul
conic şi următoarele dimensiuni: Dg. = 0,52
m; Ad. = 0,93 m. Umplutura gropii de stâlp
consta din pământ negru în amestec cu frag
mente de lemn carbonizat şi lut ars. În umplu
tura gropii au fost găsite 8 fragmente de lipitu
ră şi 19 fragmente ceramice din sec. IV. d.Chr.
(1 de categorie fină lucrată la roată şi 18 lucrate
cu mâna din pastă grosieră).
Vatra (V) era amplasată în imediata apro
piere de sud a L. 1, în car. 1, 1'- A, A'. Ea era

provenite de la vase de diferite dimensiuni şi
forme, în special oale bitronconice cu buza
evazată sau răsfrântă, căni tronconice orna
mentale cu brâuri alveolate şi cu alveole rea
lizate pe corp.
În această categorie ceramică se disting
câteva elemente mai expresive:
- Un capac lucrat cu mâna, din pastă
grosieră, cu buton de prindere perforat trans
versal, în jurul căruia a fost realizat un decor
din alveole.
- O ceaşcă tronconică, lucrată cu mâna din
pastă grosieră, de culoare cărămizie, fundul
delimitat de alveole; Dg = 14 cm, Df = 8 cm
(Pl.XXV, 6).
- O ceaşcă-opaiţ de formă tronconică,
lucrată cu mâna, din pastă grosieră, de culoare
cărămizie, cu urme de arsură neagră în interior,
Dg = 16 cm; Df = 8 cm (Pl.XXV, 1).
- Ceaşcă-opaiţ de formă tronconică, cu
urme de arsură în interior, lucrată cu mâna, din
pastă grosieră, Dg = 22 cm, D fund = 14 cm, H
= 9 cm (Pl. XXV, 4)
Ceramica fină este lucrată la roată din pastă
în amestec cu nisip, are suprafeţele bine
netezite, culoarea cenuşie, cărămizie sau găl
buie. Adesea este ornamentată cu incizii drepte
şi/sau în valuri, dispuse orizontal. Acestei specii
îi aparţin 81 de fragmente ceramice, printre
care, de culoare cenuşie: 20 fragmente de
pereţi, 3 fragmente de funduri, 7 fragmente de
buze; de culoare cărămizie: 49 fragmente de
pereţi, ornamentaţi cu linii late incizate; de
culoare neagră: 2 fragmente de pereţi şi 1 frag
ment de buză lustruită.
Printre acestea se disting câteva forme mai
relevante:
- Un fragment de buză de vas de provizii, de
tip krausengefăsse, de culoare cărămiziu-gălbui,
lucarat din pastă fină la roată, ornamentat cu
bandă incizată dispusă în valuri, Dg = 24 cm
(Pl. XXVII, 3 ).
- Un fragment de buză de la un vas de
provizii, de tip krausengefăsse, lucrat la roată
din pastă grosieră de culoare cărămizie, orna
mentată cu bandă incizată în valuri. Dg= 26 cm
(Pl.XXVII, 2).
- Un fragme n t de buză de la un vas de
p rov izii , de ti p krausengefăsse, lucrat la roată,
de culoare cenuşiu-închisă, ornamentat cu
benzi de valuri inc�ale dispuse pe corp cât şi pe
buza tăiată drept (Pl.XXVII, 1 ) .

bu:di

un

amenajată într-o groapă de formă ovală, iar D

era de cea. 1 ,60 m (Pl.XII, 2; Pl.XIII,

6). Vat ra

vas ue

se unea cu cullunul locuin ţei printr-un cu loar

provizii, de tip k.ratL\·engefiisse, lucrat la roată

de cea. 1 m lungime �i 1 ,2 m lă�ime. La baza
vetrei a fost a menaj at un pat din bolovani

- u n fragment u e

din pastă

fină

ue Ia

de culoare cenuşie, ornamentat
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prinşi cu lut (PI.XII, 1), peste care a fost apli
cată o Iutuială groasă de aproximativ 5 cm, bine
netezită, ale cărei fragmente, în urma distru
gerii vetrei, au fost găsite cu faţa în jos.
În umplutura gropii vetrei au fost găsite: 1
fragment de potcoavă de fier, 2 fragmente de
oase de animale şi 59 fragmente ceramice, din
care 1 fragment ceramic era de tip Wiettenberg
şi 58, din sec. IV. d.Chr.
Fragmentul ceramic de tip Wiettenberg
provine de Ia o ceaşcă cu corpul globular, lucra
tă cu mâna din pastă semifină, de culoare cără
mizie, decorată prin caneluiri late, oblice pe
corpul proeminent (PI.XX, 8).
Din ceramica din sec. IV. d.Chr., 56 frag
mente sunt de categorie grosieră, lucrată cu
mâna, iar 2 provin de Ia vase lucrate Ia roată.
Ceramica grosieră lucrată cu mână este repre
zentată de 44 fragmente de pereţi, 5 fragmente
de funduri, 7 fragmente de buze. Ceramicii luc
rate le roată îi aparţin: 1 fragment de perete
gălbui şi 1 fragment de perete cenuşiu orna
mentat cu valuri incizate (PI.XXVII, 5).
Groapa 3 (Gr.3) a fost descoperită în S 3, în
apropierea locuinţei 1, în car. A'- 3', Ia nivelul
solului steril, Ia adâncimea de 0,35 m. Ea avea
gura circulară, pereţii arcuiţi şi fundul drept
(Dg. = 1,40 m; Dmax = 1,60; Df. = 0,60 m;
Act. = 2,32 m). Umplutura - sol afânat de culo
are galbui-maronie în amestec cu cenuşă, frag
mente sporadice de lemn ars şi lipitura - era
pigmentată cu multe fragmente roşiatice de lut
ars (PI.XVI, 1 ) .
În umplutura gropii au fost descoperite: o
piatră, 49 fragmente de oase de animale, 1 7
fragmente d e lipitură, 17 fragmente d e vase
ceramice aparţinând culturii Noua, 1 75 frag
mente de vase ceramice din sec. IV.
Ceramicii culturii Noua îi aparţin 16 frag
mente de pereţi şi 1 de fund, toate bine netezite.
Ceramica din sec. IV se împarte în trei cate
gorii: grosieră lucrată cu mâna, grosieră lucrată
Ia roată şi fină lucrată Ia roată.
Primei categorii îi aparţin: 129 fragmente de
pereţi, 6 de funduri şi 5 de buze.
Celei de-a doua categorii îi aparţin: 7 frag
mente de pereţi, 4 de funduri şi de 5 buze;
Cea de-a treia categorie este reprezentată de
19 fragmente de culoare cenuşie, din care: 12
fragmente de pereţi neornamentate şi 7 frag
mente ornamentate cu incizii în valuri.
GrMpa 5 (Gr.5) a fost descoperită in S3, în

uşor oblici şi fundul drept. Dg. = 3,20 - 2,60 m;
Df = 2,80 - 2,20 m; Act. = 0,64 m (PI.VI, 6) .
Umplutura era compusă din pământ negru,
uşor tasat, puternic pigmentat cu fragmente de
lipitură roşiatică, mult lemn ars şi lut crud (Pl.
XIV, 4) .
În umplutura gropii au fost găsite 20 frag
mente de vase ceramice Noua şi 48 din sec. IV.
Ceramica culturii Noua este reprezentată de
fragmentele unor vase de categorie semifină,
dintre care: 5 de pereţi, 2 de funduri şi 13 de
buze. Unul dintre fragmente aparţinea unei
căni cu toartă triunghiulară în secţiune, buton
abia sesizabil, de culoare cenuşie, cu urme de
netezire (Pl. XXII, 1 ) .
Sec. IV îi aparţin 35 fragmente ceramice de
categorie grosieră lucrată cu mâna, din care: 23
de pereţi şi 12 de funduri, precum şi 23 frag
mente ceramice de categorie fină lucrată Ia
roată. Din acestea 18 fragmente sunt de Ia pe
reţi, 1 de Ia fund, de culoare cenuşie, precum şi
4 fragmente de pereţi de culoare cărămizie. Se
reconstituie o oală lucrată Ia roată din pastă fi
nă, cu pereţii subţiri, bine îngrijiţi având corpul
globular, buza tăiată oblic spre exterior şi uşor
evazată, fundul inelat, de culoare cenuşie,
ornamentată cu două linii orizontale incizate
pe partea inferioară a corpului; Dg = 1 1 cm, Df
= 6 cm, H = 12 cm (PI.XXVII, 7).
Groapa Sa (Gr.5a) a fost surprinsă în S3 car.
B, C - 3', 4' în urma golirii Gr.5, pe fundul aces
teia din urmă, în solul steril, Ia adâncimea de 0,64
m. Gr.5a apărea ca o pată maronie, de formă cir
culară, pigmentată cu mult lemn şi lut ars.
După golirea gropii s-a constatat că ea era
în formă de clopot, avea fundul drept şi urmă
toarele dimensiuni: Dg. = 1,30 m; Df. = 1,60
1,36 m, de Ia suprafaţa terenului.
m; Act.
Umplutura consta din pământ gălbui-maroniu,
afânat, cu o concentraţie mare de fragmente
din lemn şi lut ars. De-a lungul marginilor se
aflau multe pietre, unele dintre eleprovenind
de Ia râşniţe sparte (PI.XIV, 4). Este posibil ca
aceste pietre să proven de Ia un fel de captuşe
ală (PI.VI, 4). Judecând după materialul eera
mic descoperit, groapă aparţine culturii Noua.
Inventarul gropii este compus din: 5 pietre, 7
framente de râşniţe, 54 fragmente de oase de
animale şi 140 de fragmente ceramice, din care:
138 fragmente provin de Ia vase de uz comun şi
2 de categorie fină.
C.eramica de uz comun cslc reprezentată de
=

imediata apropiere de locuin�a 1 (L.l), în ca r.
C - 3', 4', 5', la adâncimca de 0,35 m, la
nivelul solului steril. Avea gura ovală, pereţii

104

fragmente de pereti cu suprafaţa netezită şi
fragmente cu exteriorul striat, de culoare
cărămizie., cu urme de arsurii secumiari'i. \.era-

B,
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de funduri şi 1 fragment de buză), precum şi 4
fragmente de pereţi de vase lucrate la roată.
Culturii Noua îi aparţin 1 fragment de perete şi
1 fragment de buză. În carourile 5 şi 6, pe latu
ra de nord a secţiunii, a fost descoperită o
groapă al cărei contur a fost surpins la
adâncimea 0,60 m, Gr.19.
Groapa 19 (Gr. 19) perfora stratul cenuşiu
închis, de la adâncimea de 0,60 m. Ea avea gura
circulară şi se îngusta spre fund (Pl.XV, 3), Dg.
= 1,10 m,
Df. = 0,80 m, Ad.
0,88 m.
Umplutura gropii prezenta un sol negru-ce
nuşiu pigmentat cu fragmente de lemn şi lut
ars.
În groapă au fost găsite 18 fragmente cera
mice, din care 1 aparţine culturii Cucuteni
Ariuşd (din pastă fină de culoare cărămizie),
iar 17 - sec. IV. Ceramicii din sec. IV îi apar
ţin: 15 fragmente de pereţi de vase lucrate cu
mâna, din care 1 1 din pastă grosieră şi 4 din
pastă semifină. Ceramica fină lucrată la roată
este reprezentată de 2 fragmente de pereţi de
culoare cenuşie.
S7 (3 x 4 m) a fost deschisă la 26 m nord şi 24
m est de S3-A1, lângă malul abrupt al carierei
(Pl.XV, 1 ), unde au fost observate profilele
unor gropi distruse de lucrările de exploatare a
carierei.
În această suprafaţă, stratul vegetal şi o
parte din startul de cultură au fost înlăturate de
lama buldozerului. La adâncimea de 0,45 m, au
fost surprinse contururile a 3 gropi: Gr.22,
Gr.23 şi Gr.24.
Groapa 22 (Gr.22) a fost distrusă în pro
porţie de 90 %, nereuşindu-se stabilirea formei
şi dimensiunilor ei. Fără inventar.
Groapa 23 (Gr.23) a fost distrusă în pro
porţie de cea. 60%, reuşindu-se cercetarea
doar a jumătăţii sale sudice. Groapa - din câte
s-a putut deduce din cercetarea părţii rămase
intacte - avea gura circulară, relativ îngustă,
pereţii arcuiţi şi fundul sferic. Umplutura
gropii era compusă dintr-un pământ afânat, de
culoare maronie, în amestec cu multă cenuşă şi
resturi de lemn ars, precum şi material ceramic
cu urme de arsură secundară puternică. Din
umplutura gropii s-a recuperat material arheo
logic c::onsistcnt: 4 fragmente de oase de anima
le, 5 fragmente de lipitură, p recum şi 43 frag

micii fine îi aparţin 2 fragmente de pereţi. S-a
reconstituit forma unei oale cu buza rotunjită,
corpul sferic, lucrată din pastă grosieră, netez
ită în exterior (Pl.XXII, 5), precum şi un fund
de oală, drept, lucrat din pastă semifină de
culoare cărămizie, cu urme de netezire. În
secţiune pasta este cenuşie, Df = 8 cm (Pl.
XXII, 8).
S4 (10 x 2 m) orientată est - vest, a fost des
chisă la 7 m nord de S3 A, în dreptul carourilor
2-3', E-F. Stratul vegetal a fost decopertat de
lama buldozerului până la adâncimea de 0,15
m. Între adâncimile de 0,15 şi 0,35 m, se află
stratul cenuşiu închis. S-a constatat lipsa mate
rialelor arheologice. Stratul steril, pământul
galben nisipos, a apărut la adâncimea de 0,35
m, de la suprafaţa terenului.
S5 (10 x 2 m) orientată est-vest, a fost
deschisă la 10 m nord de S3 A, în dreptul
carourilor 5-10, G. Stratul vegetal, gros de 0,15
m, a fost urmat, la adâncimea cuprinsă între
0,15 şi 0,35 m, de un pământ cenuşiu închis, în
care s-au găsit 16 fragmente din secolul IV
d.Chr, provenind de la vase ceramice lucrate cu
mâna din pastă grosieră, din care: 1 1 fragmente
de pereţi, 5 fragmente de buze. Aici au mai fost
găsite 1 fragment de lipirură şi 2 pietre. În
urma răzuirii efectuate la nivelul solului steril,
în carou! 8, la adâncimea de 0,36 m, a fost sur
prins conturul unei gropi (Gr.10).
Groapa 10 (Gr. 10) avea gura circulară,
pereţii uşor arcuiţi şi fundul sferic. Ea avea
următoarele dimensiuni: Dg. = 1 ,40 m; D max.
= 1,50 ; Df. = rotunjit; Ad. = 1,48 m. Umplu
tura gropii consta din pământ cenuşiu închis în
amestec cu puţine resturi de lemn şi lut ars (Pl.
XIV, 1). Din umplutura gropii provin: 14 frag
mente de pereţi, 2 fragmente de funduri, 1
fragment de buză, toate lucrate cu mâna din
pastă grosieră, şi 1 fragment de strachină
lucrată din pastă fină, decorată cu brâu în relief
alveolat, din sec. IV. d. Chr.
S6 (12 x 2 m) a fost deschisă la 12 m sud de
S3 A, în dreptul carourilor 3 - 3'. Ea a fost ori
entată E-V. Stratul vegetal avea grosimea până
la 0,20 m. Sub el se afla stratul cenuşiu închis,
cu o grosime ce varia între 0,20 şi 0,60 m. În

=

stratul de cultură au fost găsite: 1 fragment de
os de an i mal , 3 fragmt:nlt: dt: lipitură, o piesă
de fier, o piatră, precum şi 70 fragmente cera
micc din sec. IV.d.Chr., şi 2 fragmente ceramice

mente de vase ceramice din sec I V.
Din cele 4 3 fragm en te, 2 7 sunt d e pereti de
categoric grosi eră lucrată cu mâna, iar J 6, c a
tegorie grosit:ri:i de l a un vas de provizii, lucrat
la roa tă . La aceste a se ad augă 1 fragment de
buză, de categorie fină apa r( i nfmd unui vas de

aparţinând culturii Noua.

Cerarnics din !lcc. IV inelude 66 fr:�gmentt:

de vase ceramice din pastă
mâna (62 de fragmen le dt:

grosieră,
pere�i,

lucrate cu

3 fragmente
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casetei. Prin extinderea casetei cu un carou de 2
x 2 m, groapa a fost cercetată în întregime.
Groapa 20 (Pl.XV,4 ), a fost descoperită în
C1 în carourile 1-2, la nivelul stratului steril (Pl.
VII, 5), la adâncimea de 0,50 m, de la suprafaţa
terenului. Avea gura circulară, pereţii arcui ţi în
zona umerilor şi fundul aproape drept. Dg. =
0,80 m; Df.
1,60 m; Ad. = 1,66 m. Umplu
tura gropii a constat din cenuşă, a cărei culoare
varia între cenuşiu, maroniu şi roşiatic, în
amestec cu pământ de culoare neagră, multe
bucăţi mari de chirpici, fragmente de vase
ceramice, câteva pietre de dimensiuni medii,
multe fragmente ceramice, fragmente de oase
de animale, lemn şi lut ars. La adâncimea de
1,35 m se aflau două pietre de dimensiuni mari,
una de 50 x 10 x 20 cm, aşezată orizontal, apro
ximativ în centrul gropii, iar a doua, de 40 x 30
x 25 cm, aşezată oblic în partea de nord a
gropii. Sub aceste pietre, până la fundul gropii,
umplutura consta numai din cenuşă şi conţinea
multe fragmente mici de lemn carbonizat, lut
ars, precum şi fragmente de oase de animale şi
fra�mente de vase ceramice.
In umplutura gropii au fost găsite: 127 frag
mente de oase de animale, 29 fragmente de li
pitură, 2 pietre, precum şi 100 de fragmente de
vase ceramice aparţinând culturii Noua, din
care 86 fragmente (71 fragmente de pereţi, 6
fragmente de funduri şi 9 fragmente de buze) îi
aparţin categoriei grosiere cu suprafaţa adesea
netezită, iar 14 fragmente (6 de pereţi, 7 de
buze şi 1 de fund) provin de la recipiente de
categorie semifină.
Dintre materialele ceramice descoperite în
groapă se disting câteva elemente mai relevante:
- 1 fragment de buză, din categorie grosieră de
culoare cărămizie în interior şi cenuşie în exte
rior, ornamentată cu brâu în relief aplicat crestat
şi cu butoni alungiţi; Dg = 22 cm (Pl. XXII, 3).
- 1 fragment de toporaş ceramic miniatura!,
lucrat din pastă semifină de culoare cenuşie,
bine netezit pe exterior (Pl.XIX, 7).
- 1 vas cu pereţii drepţi şi buza rotunjită,
lucrat din pastă grosieră, de culoare cărămizie,
cu toartă lată aplicată pe corp (Pl.XXII, 2).
- 1 fragment din gresie prelucrată, folosită
probabil la ascuţirea uneltelor (Pl.XIX, 5).
Groapa 21 (Pl.XV, 2), a fost descoperită pe
latura de vest a C1, la nivelul solului steril, la
adâncimea de 0,50 m. Avea forma unei clepsidre
(Pl. VII, 4): largă Ia gură, îngustă l a mijloc, după
care se lărgeşte în jos. Fundul este sferic, iar groa
pa are următoarele dimensiuni: D mi n . 0,80 m,

provizii lucrat la roată, de culoare cărămizie.
Dintr-o parte a fragmentelor se reconstituie o
oală-borcan, lucrată cu mâna din pastă grosie
ră, bombată în zona umerilor, strânsă la gât şi
buza răsfrântă în exterior (Dg 21 cm, Df =
13,5 cm, H = cea. 35 cm) (Pl.XXVI, 6).
Groapa 24 (Gr.24) a fost descoperită în
colţul nord-estic al car. 4. Ea a fost distrusă în
proporţie de cea. 50 %. În urma cercetării a
ceea ce a rămas din groapă, s-a constatat că
aceasta avea gura circulară relativ îngustă, pe
reţii arcuiţi şi fundul sferic, iar umplutura ei a
constat din cenuşă, resturi de lut ars, lemn car
bonizat, ceramică şi 12 fragmente de lipitură.
De aici au fost recoltate şi 2 obiecte de fier: 1
burghiu şi 1 fragment de cui. Trebuie precizat
că s-au descoperit puţine obiecte de metal.
Fragmentele ceramice descoperite aparţin sec.
IV. Ceramica lucrată cu mâna este reprezentată
de fragmentele unor oale-borcan cu buza uşor
evazată, lucrate din pastă grosieră, prost arse
(Pl.XXVI, 2-5) şi de o buză de vas de tip krau
sengefasse, lucrată la roată, din pastă grosieră şi
ornamentată cu valuri incizate (Pl.XXVII, 4).
Groapa 4 (Gr.4) a fost descoperită în partea
de sud a secţiunii 7, la adâncimea de 0,6 m
(Pl.XV, 1) în apropierea gropilor Gr.22, Gr.23,
şi Gr.24. Partea superioară a gropii a fost dis
trusă de lama buldozerului.
Groapa avea gura ovală, pereţii în pantă şi
fundul drept, cu următoarele dimensiuni: Dg.
1,64 - 2,00 m; Df. 1,20 m; Ad. = 0,90 m.
Umplutura gropii - pâmânt negru în ames
tec cu cenuşă.
În groapă au fost găsite: 1 fragment de râş
niţă, 1 fragment de os de animal, 1 fragment de
li-pitură şi 38 fragmente ceramice din sec.
IV.d.Chr. Predomină ceramica grosieră lucrată
cu mâna: 30 fragmente de pereţi, 2 de funduri şi
5 de buze. Cetegoriei fine lucrată la roată, îi
aparţine 1 fragment de buză de culoare cenuşie.
Caseta 1 (C1 ), 2 x 2 m, a fost deschisă la 46
m nord de S1, orientată uşor spre NV-SE. Stra
tul vegetal avea grosimea până la 0,20 m, de cu
loare gălbuie conţinând mult nisip. Sub acesta se
afla un strat maroniu-gălbui cu mult mâl,
cuprins între adâncimile de 0,20 şi 0,32 m, lipsit
de material arheologic. Stratul de cultură, de
culoare cenuşiu închisă, se afla între 0,32 - 0,60
m. Din acesta provin multe fragmente ceramice,
mai ales pe latura de vest a casetei, unde a fost
descoperită o groapă (Gr.21 ). Pe latura de est a
casetei, la adâncimea de 1,25 m, în stratul steril
a rnst surprinsă o p a tă semicirculară de culoare
maronie (Gr.20), ce intra mult sub peretel e
=

=

=

=

=

D. max = 1,6 m, Dg. = l , l U m, Ad. = 2,70
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Caseta 3 (C3), 2x2 m (Pl.XIII, 5), a fost
deschisă la 10 m nord şi 2 m est de C2. Stratul
superior, gros de până la 0,20 m, era amestecat
şi conţinea, alături de pământ negru, pământ
galben. Sub acesta, până la 0,60 m adâncime, se
afla un strat mâlos de culoare castanie. Între
0,60 şi 0,80 m, aparea o lentilă de pământ negru
în care, izolat, s-au descoperit fragmente
ceramice şi lut ars. Stratul steril apare imediat
sub această lentilă.
Caseta 4 (C4) 2x2 m, a fost deschisă la 10 m
nord şi 2 m est de C3. Situaţia stratigrafică (Pl.
XIII, 4) este următoarea: până la adâncimea
de 0,40 m apărea stratul vegetal în amestec cu
nisip galben, în partea de sud a profilului
aparea o lentilă de pământ negru tasat, lipsit
de materiale arheologice; între 0,40 şi O,70 m
se afla stratul de cultură, pigmentat cu frag
mente de lut ars. Din acesta provin: 3 frag
mente de oase şi 1 fragment de lipitură, pre
cum şi 56 fragmente ceramice de categorie
grosieră din sec. IV, din care: 5 1 de la pereţi, 3
de la buze şi 2 de la funduri. Stratul steril, nisip
de culoare galbenă, a apărut la adâncimea de
0,70 m.
Caseta 5 (C5) 2x2 m, a fost deschisă la 10 m
nord şi 2 m est de C4. Din această casetă a fost
decopertat doar stratul vegetal gros de 0,20 m,
lipsit de materiale arheologice. Cercetarea
casetei nu a fost terminată, din cauza refuzului
constructorului de a mai susţine săpăturile.

În jumătatea superioară a gropii, până la
adâncimea de 1,35 m, au apărut multe frag
mente ceramice din sec. IV. Pământul din
umplutură era de culoare neagră, puternic
tasat, cu puţine urme de chirpici şi lemn ars. În
jumătatea de jos, de la adâncimea de 1,35 m, şi
până la steril, umplutura a fost diferită - afâ
nată de culoare maronie, dar materialul arheo
logic era amestecat, din epoca bronzului şi din
sec. IV. După toate aparenţele, avem de-a face
cu două gropi suprapuse (21 şi 21a).
În partea inferioară a gropii (21 ), apar multe
fragmente ceramice, chirpici, lemn, lut ars, şi
câteva lentile de lut nears de culoare galbenă.
La adâncimea de 2,50 m, a fost observată o
lentilă de cenuşă de culoare neagră, groasă de
circa 8 cm, lipsită de fragmente ceramice.
Din cele două gropi suprapuse provine un
material arheologic bogat: 52 fragmente de oa
se de animale, 9 fragmente de lipitură, 1 frag
ment de râşniţă, 3 pietre şi 104 fragmente cera
mice din epoca bronzului şi din sec. IV. Nu s-a
constatat nici o diferenţiere privind distribuţia
materialului ceramic, acesta era amestecat în
umplutura gropii. Din acest punct de vedere nu
s-a putut diferenţia o groapă de cealaltă.
Ceramica semifină lucrată cu mâna, nete
zită, este reprezentată de 15 pereţi, 1 1 buze şi 1
fund, aparţinând culturii Noua.
Categoriei ceramice grosiere lucrate cu mâ
na, îi aparţin: 51 pereţi, 1 1 funduri, şi 15 buze.
A fost descoperit un singur fragment ceramic
din pastă fină, de culoare cenuşie, lucrat la
roată. Materialul ceramic descoperit aparţine
secolului IV. d.Chr.
Caseta 2 (C2), 2 x 2 m, a fost deschisă la 10
m nord de Cl. Din profilul de vest (Pl.XIII, 3),
s-a constatat că până la adâncimea de 0,60 m
stratul a fost deranjat şi prezenta pământ negru
amestecat cu nisip galben, secvenţă din care
lipseau materiale arheologice; în partea de
nord, între 0,28 şi 0,60 m, a apărut un strat de
pământ negru, din care provin 17 fragmente de
vase ceramice lucrate cu mâna, dintre care: 15
de pereţi şi 2 de funduri; 3 fragmente de vase
ceramice lucrate la roată, din care: 1 de perete,
1 de fund inelat, ambele de culoare portocalie,

Complexe cercetate În afara secţiunilor
Groapa 6 (Gr.6) a fost descoperită la nivelul
solului steril, în carou! A'- 6' în suprafaţa din
care constructorul deja înlăturase un strat de
cea. 0,35 - 0,4 m. Groapa avea gura circulară şi
se lărgea spre fundul drept, având următoarele
dimensiuni: Dg. 0,92 m; Df. = 1,32 m; Ad.
= 1,24 m (Pl.XVII, 4).
Umplutura gropii era formată dintr-un
pământ negru, tasat.
În groapă au fost descoperite: 1 fragment de
os de animal, 2 fragmente de lipitură şi 5 frag
mente de vase ceramice din sec. IV, din care: 3
de pereţi, 1 de buză, lucrate cu mâna, din pastă
grosieră, bine arsă, precum şi 1 fragment de vas
de culoare �nuşi�, l ucra t la roată din pastă fi nă.
=

precum şi 1 fragment de perete de culoare

cenuşie. Culturii Noua îi aparţin 4 fragmente,

Groapa 7 (Gr.7) a fost descoperită în
apropi erea gropii 6, în carou! H'- 6', la nive l ul
solului steril, la adâ ncimca de 0,4 m. Groapa
avea forma circulară şi se l ărgea spre fundul
dre pt, având următoarele d im ensiu n i : Dg.
O,R m; Of.
1 ,2 m; Ad.
1 ,2 m (PI.XIV, 5).

d i ntre care: 1 de fund de vas, 2 d e pereti şi 1 de
buză; toate au su p rafa�a hine netezită, de
culoare cenu�ie. Î n tre 0,60 şi 0,75 m , pământul

este pigmentat cu lut ars, de culoare ro�iatică .
S t ratu l ste ril ·· nisip galben argilos - a apăru t la
adâneimca de 0,75 m .

=
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Umplutura gropii consta din pământ de cu
loare neagră, puternic tasat. Nu conţinea mate
riale arheologice.
Groapa 8 (Gr.8) a fost descoperită în carou!
B-1 1', la nivelul sterilului, la adâncimea de 0,4 m, în zona în care humsul fusese deja înde
părtat de lama buldozerului. Avea formă de
clopot cu următoarele dimensiuni: Dg. = 1 m;
Df. = 1,4 m; Ad. = 1,4 m (Pl.XVI, 4).
Umplutura - pământ de culoare neagră pig
mentat cu fragmente de lut ars de culoare roşie.
Materialul arheologic descoperit în groapă
constă din: 1 fragment de os de animal şi 1 1
fragmente d e vase ceramice (categoria gro
sieră: 6 de pereţi, 2 de buze; de categorie fină:
1 de la o oală cu brâu alveolar şi a două de la o
oală mică de formă bitronconică, şi 3 fragmen
te de la fundul unor vase din categoria oalelor
bitronconice, aparţinând culturii Noua.
Groapa 9 (Gr.9) a fost descoperită în partea
estică a zonei cercetate, în carourile F, G-17',
18' (Pl.XIV, 6). Groapa a fost afectată de
lucrările de exploatare a carierei, de la ea pă
strându-se doar o jumătate (Pl.VII, 3). Era în
formă de clopot cu următoarele dimensiuni:
Dg. = 0,84 m; Df. = 1,68 m; Ad. = 1,80 m.
Umplutura gropii consta dintr-un pământ de
culoare cenuşie.
În umplutura gropii s-au găsit: o fusaiolă
lucrată din pastă semifină, de formă bitronco
nică, cu exteriorul lustruit, de culoare neagră,
cu diametru! de 3,2 cm, iar al perforaţiei de 0,6
cm (Pl.XIX, 4), 2 fragmente de oase de ani
male şi 1 1 fragmente ceramice aparţinând cul
turii Noua. 9 fragmente ceramice (8 de pereţi şi
1 de fund) sunt de categorie grosieră, iar 2 (1
de buză neagră lustruită, de la un vas bitron
conic, precum şi o toartă cu buton), ce aparţin
categoriei fine.
Groapa 11 (Gr.1 1) a fost descoperită în
carourile C',D'-5', la adâncimea de 0,6 m, la
nivelul solului steril, unde constructorul deco
pertase deja stratul superior. Avea gura circu
lară, pereţii uşor arcuiţi, şi fundul sferic, cu
următoarele dimensiuni: Dg. = 1,52 m; Dmax
= 1,7 m; Ad. = 2,3 m (Pl.XVI, 3).
Umplutura gropii, în partea sa superioară,
până la adâncimea de 1,2 m, prezenta un
pământ maroniu în amestec cu mult nisip, iar în
partea sa de jos consta din mai multe lentile de
lut ars şi crud, pământ afânat de culoare roşia

arheologice, singura excepţie făcând un fund
de vas de dimensiuni mari depus sau aruncat pe
fundul gropii.
Din umplutura acestei gropi s-au recoltat: 10
fragmente de oase de animale, 2 fragmente de
lipitură, 78 fragmente de vase, din care 7 ale
culturii Noua şi 71 din sec. IV.
Culturii Noua îi aparţin 6 fragmente de
pereţi şi 1 de buză, toate lucrate din pastă semi
fină, de culoare cenuşie, cu urme de netezire.
Ceramica din sec. IV este reprezentată de
trei categorii: grosieră lucrată cu mâna, gro
sieră lucrată la roată şi fină lucrată la roată.
Primei categorii îi aparţin 35 fragmente de
pereţi şi 4 de buze; celei de-a doua - 13 frag
mente de pereţi şi 2 de fund, ultimele de la un
vas mare de provizii, de culoare cenuşie des
coperit pe fundul gropii (Df = 19 cm, H păs
trată = 15 cm , grosimea pereţilor = 1,2 cm Pl.XXVII, 8); categoriei ceramice fine lucrate
la roată, de culoare cenuşie îi aparţin 10 frag
mente de pereţi şi 5 de funduri.
Groapa 12 (Gr.12) a fost descoperită în
carourile 6', 7'- C'. Era în formă de clopot, cu
pereţii puternic arcuiţi în zona umerilor şi avea
următoarele dimensiuni: Dg. = 1 m; Df. = 1,4
m; Ad. = 1 ,3 m (Pl.XVII, 5).
Umplutura gropii consta din pământ de
culoare neagră; tasat.
Din inventarul gropii au fost recuperate: 3
fragmente de oase de animale, 2 fragmente de
râşniţă, o piatră şi 16 fragmente ceramice
aparţinând culturii Noua, din care 12 sunt de
categorie semifină şi 4 de categorie grosieră.
Ceramicii lucrate din pastă semifină, bine
netezită, îi aparţin: 8 pereţi, 2 funduri şi 2 buze.
Din această categorie remarcăm un fragment
mare de buză de culoare cenuşie, a unui vas
decorat cu două brâuri alveolate.
Ceramica grosieră este reprezentată de 3 frag
mente de pereţi şi 1 fragment de fund de vas.
Groapa 13 (Gr.13) a fost descoperită în
carourile 4',5'- H, la adâncimea de 0,60 m. Ea
fusese deja secţionată de lama buldozerului.
Atât cât a permis cercetarea părţii rămase
intacte, s-a putut stabili că gropa avea gura cir
culară, pereţii arcuiţi şi fundul sferic, cu urmă
toarele dimensiuni: Dg. = 1,6 m, Dmax. = 1,9
m, Ad. = 2,30 m (Pl.VII, 6).
Umplutura consta din mai multe secvenţe.
În partea de nord a gropii apărea o lentilă de
lut crud de culoare galbenă, groasă de 0,4 - 0,7,

tică, puternic ars, t:u mult lemn carbonizat,
dcosehil uc bogate în materiale arheologice.
La baza umpluturii se afla tm str:11 uc pământ
de culoare ncagrii, t asat, şi lipsit de m ateriale

fără maturiale arheologice; sub ca se afla altă
secvenţă, t:umpusa din pământ de culoare roşi
atică, putern ic ars, gros de 0,1-0,4 m; pc fundul
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gropii se afla un strat de pământ negru, tasat,
cuprins între -2,10 -2,30 m, lipsit de materiale
arheologice (Pl.XVI, 2).
Din umplutura gropii s-au recuperat: 1 frag
ment de ac de os (Pl.XIX, 10), lustruit, ars la
negru, cu ambele capete rupte în vechime
(lungimea păstrată = 8 cm); 16 fragmente de
oase de animale; 5 fragmente de lipitură; 2
pietre, dintre care una prelucrată, de formă
tronpiramidală, lungă de 9,5 cm, probabil
folosită ca lustruitor pentru ceramică; şi 140
fragmente ceramice.
Ceramica găsită în umplutura gropii apar
ţine sec. IV. Predomină specia grosieră lucrată
cu mâna: 127 fragmente de pereţi, 12 frag
mente de buze şi 1 de fund cu multă arsură în
interior.
Un singur fragment - de culoare cenuşie şi
omamentat cu valuri incizate - provine de la un
recipient lucrat la roată.
Groapa 14 (Gr.14) a fost descoperită în
carourile N - 5',6'. Ea fusese deja secţionată pe
verticală de lama bulduzerului, reuşindu-se
cercetarea doar a jumătăţii sale estice (Pl.
XVII, 3). Atât cât a permis cercetarea părţii
intacte a gropii, s-a constatat că aceasta avea
gura circulară şi se lărgea spre fundul drept, cu
următoarele dimensiuni: Dg. = 1,44 m; Df.= 2
m; Ad. = 1,6 m.
Umplutura gropii era compusă din pământ
galbui-maroniu în amestec cu lut ars.
În partea de nord a gropii, la adâncimea de 0,8
m, a fost surprinsă o depunere de oase de ani
male (în special resturi de coaste şi falange) con
stând din 28 fragmente de oase şi 4 fragmente
ceramice de factura Noua. Pe fundul gropii, sub
această depunere, se aflau 5 cochilii de melci.
Din umplutură au mai fost recuperate: 12
fragmente de oase, o piatră şi 23 fragmente
ceramice aparţinând culturii Noua, de categorie
semifină (16 de pereţi, 2 de funduri şi 5 de buze).
Groapa 15 (Gr.15) a fost descoperită în
carourile D'- 2',3', la adâncimea de - 0,4 m, la
nivelul solului steril. Groapa avea gura circu
lară, pereţii arcuiţi în exterior şi fundul sferic
Dimesiunile: Dg. = 1,24 m; Dmax. = 1,4 m;
Ad. = 2,4 m (Pl.XVI, 5).
Până la adâncimea de 1 2 m, u mpl u tura
gropii e ra formală d in tr-un pământ maroniu,
tasat, fără materiale arheologice. Jum ăt atea de
jos a gro p i i a fu rnizat , în schimb, un material

lut puternic ars, de culoare roşiatică, cu multă
cenuşă şi fragmente de lemn carbonizat. Aceste
lentile se aflau la adâncimea cuprinsă între -1,1
- 2,1 m. De la adâncimea de - 2,1 m, până pe
fundul gropii, se afla o secvenţă de pământ ne
gru, ars, în amestec cu multă cenuşă, aici găsin
du-se mai multe fragmente ceramice.
Inventarul gropii este compus din: 3 bucăţi
mari de zgură de fier şi o " turtă " de fier; 15
fragmente de vase ceramice din sec. IV, din
care 7 de categorie grosieră lucrată cu mâna (5
fragmente de pereţi şi 2 de funduri) şi 8 de
categorie fină lucrată la roată (7 fragmente de
pereţi şi 1 fund). Din categoria grosieră se
reconstituie, parţial, partea superioară a unui
vas - o oală cu corpul bombat, fundul drept, cu
pereţii groşi de cea. 1 cm, de culoare cărămizie,
cu urme verticale de degete pe exteriorul cor
pului; H păstrată = 17 cm (Pl.XXVI, 1).
Groapa 16 (Gr.16) a fost descoperită la vest
de groapa 15, în carourile 1',2'- C',D', la adân
cimea de - 0,5 m, la nivelul solului steril. Groa
pa avea gura circulară, pereţii arcuiţi şi fundul
sferic, cu dimensiunile: Dg. = 1,5 m; Dmax. =
1,8 m; Ad. = 2,44 m (Pl.XVI, 6).
Umplutura - pământ de culoare cenuşiu
închis - pigmentată cu lemn carbonizat şi lut
ars. Până la adâncimea de 1,3-1,6 m, umplutu
ra era formată din pământ de culoare cenuşie,
afânat, în care - la adâncimea de 0,85 m - a fost
descoperit un fragment de turtă de fier.
De la această adâncime în umplutură au
apărut o serie de lentile, de lut ars de culoare
roşiatică, cenuşă de culoare neagră, lut crud de
culoare galbenă, ce formau umplutura până la
adâncimea de 2,00 - 2,10 m, în care au apărut
multe fragmente de vase ceramice şi oase de
animale. S-a remarcat prezenţa masivă în
această parte a umpluturii gropii a ceramicii stri
ate de factură Noua. Sub aceste lentile, se afla
un strat de pământ negru, tasat, lipsit de materi
ale arheologice, depus direct pe fundul gropii.
Inventarul gropii a fost compus din: 10 frag
mente de oase de animale, 7 fragmente de li
pitură, precum şi ceramica din epoca bronzului
şi din sec. IV.
Ceramica din sec. IV include cele două ca
tegorii : grosieră lucrată cu mâna (84 pereţi, 18
funduri provenite de la 10 vase şi 19 buze) şi
fină lucrată la roaLă ( 1 5 fragmcnLe pereti de
culoare ce nu şi e , 1 1 de culoare gălbuic şi 3 fun

,

duri de VfiSl').
Culturii Noua

arheologk t:o nsi s Len t, printre care şi două turte
1..k fier , una păstrată integral (PI .XXVlll, �). şi
ceal altă
multă

îi aparţi n: u rotiţă de c..:a r
miniatura!, lucraLă din pastă fină de culoare
ccnu:,ie, cu urme de folosinţă l ăsate de asia

fragmentar. Ambel e

zgură de

fier,

sc allau alănui de
deasupra u no r lentile de
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ceramice din sec. IV, din care 18 sunt de cate
gorie grosieră lucrată cu mâna (12 fragmente
de pereţi, 1 de fund şi 5 de buze) şi 1 fragment
de categorie fină lucrat la roată (de peretele
unui vas ornamentat cu bandă lată formată din
linii incizate, de culoare cărămizie).
Groapa 18a (Gr.18a) descoperită în carou] P
- 2' Ia nivelul solului steril, Ia ad. de 0,40 m,
suprapunând parţial Gr.18, fără să fi fost sta
bilit exact raportul dintre cele două gropi. Avea
gura circulară, se lărgea spre fundul drept şi
avea următoarele dimensiuni: Dg.= 0,64 m;
Df. = 1,20 m; Ad. = 1 ,40 m (Pl.XVII, 2).
Umplutura nu se deosebea de cea a Gr.18.
Lipsită de materiale arheologice.

căruciorului. Are următoarele dimensiuni: D =
4,5 cm, D orificiului = 1,5 cm, Grosimea = 0,8
cm (Pl.XIX, 1); 1 fragment de fund de vas
negru lustruit, 3 fragmente de pereţi şi 5 frag
mente de buze. Au fost parţial reconstituite
următoarele forme ceramice:
- un vas de provizii, lucrat din pastă grosieră
în amestec cu nisip şi pietricele, cu corpul tron
conic, buza dreaptă având marginea tăiată ori
zontal, cu exteriorul striat, cenuşiu în interior şi
cărămiziu pe exterior, omamentat sub buză cu
un brâu alveolat. Are următoarele dimensiuni:
Dg = 40 cm, H păstrată = 28 cm, grosimea
pereţilor = 1,2 cm (Pl.XXI, 2).
- un vas lucrat din pastă semifină cu pie
tricele, de formă bitronconică, cu buza uşor
evazată cu marginea tăiată oblic spre exterior,
ornamentat pe umăr cu un brâu alveolat, de
culoare cărămizie pe exterior. Dg = 38 cm, H
păstrată = 22,5 cm, şi grosimea pereţilor de =
1,2 cm (PI.XXI, 1).
- partea inferioară a unui vas cu fundul
drept şi corpul globular, de culoare cenuşiu
închis, cu exteriorul netezit; Of = 10 cm, H păs
trată = 14,5 cm, şi grosimea pereţilor = 0,7 cm
(Pl.XXII, 9).
- partea superioară a unui vas lucrat din
pastă semifină, cu buza rotunjită şi trasă uşor în
interior, cu toarta înclinată pe corp, cenuşiu pe
exterior şi negru în interior, lustruit până la
luciu metalic; Dg = 16 cm (Pl.XXII, 6).
Groapa 17 (Gr.17) a fost descoperită în
carou] N - 2', la adâncimea de 0,40 m, la nivelul
solului steril. Groapa avea gura circulară şi
pereţii ce se lărgeau spre fundul drept, cu
următoarele dimensiuni: Dg.= 1,08 m; Of. =
1,80 m; Ad. = 1,80 m (PI.XVII, 1). Umplutura
gropii era formată dintr-un pământ negru, tasat.
Inventarul gropii constă din 2 fragmente de
oase de animale şi 4 fragmente ceramice (3 de
categorie grosieră, 1 de categorie semifină).
Din categoria grosieră menţionăm un fragment
cu exteriorul striat, iar din categoria semifină, 1
fragment de buză de strachină cu un brâu în
relief, aparţinând culturii Noua.
Groapa 18 (Gr.l8) a fost descoperită în
carourile O,P - 1',2', la adâncimea de 0,40 m, la
nivele] solului steril (Pl.XVII, 2). Groapa avea
gura circulară, pereţii arcuiţi şi fundul sferic, cu
următoarele dimensiuni: Dg. = 1,24 m; D max.
= 1 ,50 m; Ad. = 2,60 m.
Umplutura gropii cons t a

Sector B.
În punctul "Tag" , la sud de cariera abando
nată, aflată la marginea de sud a satului, pe
partea de vest a DN 12, pe o suprafaţă de cea.
60 x 30 m (Pl.II, 3), au fost descoperite materi
ale arheologice de factură precucuteniană.
În scopul verificării stratului de cultură, a
fost efectuat un sondaj de 1,20 x 2 m (Pl. V, 1-2),
în care a apărut o groapă de gunoi modernă. În
profilul de sud al acestui sondaj s-au făcut
următoarele observaţii de ordin stratigrafic:
stratul vegetal se află între O şi 0,30 m; stratul
de cultură, ce se caracterizează prin pământ
negru în care apar fragmente ceramice precu
cuteniene, se află între 0,30 şi 0,70 m; imediat
sub stratul de cultură, la adâncimea de 0,7 m,
apare stratul steril caracterizat prin mai multe
lentile de nisip galben argilos.
Materialul ceramic recoltat de la suprafaţa
terenului, din stratul de cultură, cât şi din
umplutura gropii moderne, este reprezentat de
ceramică de tip B, (MARINESCU-BÂLCU 1974,
56), cu multă pleavă şi pietricele pisate în com
poziţie, arsă la negru, brun sau roşu-cărămiziu
(fie complet, fie numai la suprafeţe), având de
cele mai multe ori un înveliş de aceeaşi culoare.
Pe această categorie ceramică se găsesc numai
ornamentele excizate.
Dintre acestea se remarcă: două buze de
vase de proporţii mijlocii, cu gât cilindric înalt,
buza tăiată oblic spre exterior, de culoare
cenuşie, ornamentate cu linii orizontale
incizate (Pl.XVIII, 6, 1 1); un fragment de Ia o
strachină cu umăr pronunţat şi ornamentat cu
triunghiuri excizate sub forma " dinţilor de lup"
(Pl.XV I I I , 1 ) ; un fragm e n t de pe rete omamen

din pământ negru

tat cu cxcizi i

tasat.

I nventarul gropii este compus din: 1 frag
men t de ns de animal şi 19 fragmente de vase

X X V I I I , 2);

în

forma "tablei de

şah" ( Pl.

n huză rot unji t ă ornamentată . pe

exterior cu un �ir de
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lup " dispuse cu vârful în jos, sub care, pe corpul
vasului se află un ornament excizat sub forma
"
" tablei de şah (Pl.XVIII, 3), o buză de vas, de
corată pe exterior cu un şir de incizii sub forma
"
" dinţilor de lup cu vârful în sus, sub care se
află o bandă lată excizată sub forma " tablei de
şah" dispusă orizontal pe corp (Pl.XVIII, 12),
un vas cu profilul în forma de S, cu buza uşor
evazată cu marginea rotunjită (Pl.XVIII, 7); un
fragment de perete de la un vas ornamentat cu
linii late excizate (Pl.XVIII, 4); un fragment
ornamentat cu bandă lată, mărginită cu excizii
sub forma "dinţilor de lup " dispuse cu vârful
spre interior (Pl.XVIII, 5); un fragment pro
venit de la un vas de mari dimensiuni, cu buza
tăiată drept, lustruit în interior, de culoare
cărămizie şi o bandă lată lustruită sub exteri
orul buzei, sub care se află suprafaţa barboti
nată, de culoare neagră, cu mici proeminente
cilindrice aplicate pe exterior (Pl.XVIII, 10), cu
tradiţie în mediul culturii Criş, şi cu analogii în
mediul precucutenian (MARINESCU-BÂLCU
1974, 238; Fig. 45, nr. 2, Ghigoeşti - Trudeşti).
Dintre piese, menţionăm o lamă de silex, de
culoare maronie, cu urme de lustru şi retuşe pe
ambele feţe (Pl.XVIII, 8), şi o aşchie de silex
cenşiu - închis (Pl.XVIII, 9), descoperite la
suprafaţa terenului.

col separat, deoarece acest material prezintă
toate caracteristicile specifice şi culturii Boian
(DUMITRESCU 1968, 18), răspândită în această
parte a Transilvaniei. Nu exclud posibilitatea ca
această aşezare să reprezinte un punct de con
tact al celor două culturi (DUMITRESCU 1988,
35), ipoteză ce se poate confirma în momentul
deschiderii unor suprafeţe mari în acest punct.
Cultura Boian este cunoscută în sud-estul
Transilvaniei şi suprapune spaţiul de locuire al
culturii ceramicii liniare. Materiale aparţinând
acestei culturi au fost descoperite în 16 staţiuni
din Transilvania (CoMşA 1974, 32-36, Fig. 10;
MAxiM 1999, 98). Descoperiri aparţinând cul
turii Precucuteni în Transilvania, sunt repre
zentative doar pentru faza 1, ceramica desco
perită la Olteni, îmbină elementele decorative
ale acestei faze. În judeţul Covasna, au fost
descoperite 6 staţiuni în care au apărut materi
ale precucuteniene din faza 1, la Eresteghin,
Moacşa, Sfânu Gheorghe - Cetatea Cocostâr
cului, tot în oraş pe strada Văradi şi la Turia
(Rep.Arh.Cv. 1998, 102, 103, 127, 128, 144). La
aceste descoperiri trebuie adăugat un nou
punct, Olteni - " Cariera de nisip".
Din suprafaţa cercetată sistematic în anul
2001, au fost descoperite răzleţ şi materiale
arheologice eneolitice, de tip Cucuteni-Ariuşd.
Este vorba de un fragment ceramic de vas cu
corpul bombat, cu proeminenţă perforată ori
zontal, lucrat din pastă fină de culoare porto
calie, descoperit în umplutura Gr.19, şi un frag
ment de coadă de lingură plată, ascuţită la un
capăt, lucrată din pastă fină de culoare
cărămizie, descoperită în umplutura gropii 2
(Pl.XX, 2).
Un singur fragment ceramic aparţine
perioadei de trecere de la eneolitic la epoca
bronzului (perioadei de tranziţie), culturii
Coţofeni (Pl.XX, 7), şi este lucrat dintr-o pastă
nisipoasă, de culoare cenuşie, ornamentat cu
două şiruri de alveole, realizate prin adâncire
în pasta vasului (RoMAN 1976, 24).
Pentru perioada mijlocie a epocii bronzului,
aparţinând culturii Wiettenberg, a fost desco
perit un singur fragment ceramic în umplutura
vetrei ce aparţine unei căni cu corpul globular;

STRATUL DE CULTURĂ

În urma săpăturilor arheologice, s-a con
statat că stratul de cultură al aşezării, în
suprafeţele cercetate este sărac, deşi are o
grosime cuprinsă între 0,15 - 0,45 m, marcat de
pământul cenuşiu - închis. Aşezarea din zona
A, a fost sezonieră, resturile de cultură materi
ală, în special ceramica, s-au păstrat în număr
redus. Singurele zone rămase neafectate în ca
drul acestei aşezări sunt reprezentate de com
plexe; o locuinţă, o vatră şi 26 gropi menajere.
Acestea din urmă sunt din perioade diferite şi
au dimensiuni variabile. Stratul steril apare re
lativ la suprafaţa terenului, la adâncimea cu
prinsă între - 0,35 - 0,45 m, prin pământul gal
ben - nisipos lipsit de urme de cultură materi

ală. În zona sondaj ului B, stratul de cultură se
îngroaşă şi este cupri ns între - 0,30 O, 70 m,
bogat în materiale arheologice de factură ne
olitică.

este de culoare roşiatică, lucrat din pastă semi
cancluri late oblice

fină şi ornamcntat cu
(Pl.XX, 8).

-

Din umplutura mai multor gropi a fost

Mllterilllul llrheologit: dl!§cOfn!Fit îH !::eetuflll
B, în special ceramică, a fost încadrat c u l l u ri i
Precucuteni. Asupra încadrării exacte a malcri
alului ceramic, acesta va face cadrul unui arti-

HI3§Mpcrit& o categorie cerăm!că liicialâ di nir

o pastă cu mult nisip şi pie tricele în compoziţie,
bine arsă, de culoare cărămizie şi o nuanţă de
cenuşiu închis, ornamentată cu striuri dezorga-
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nizate pe suprafaţa exterioară, aşa numitul
ornament cu măturică (Pl.XXI, 1, 2; Pl.XXII,
7), de tip - Besenstrich und Textilmuster Keramik
(CAVRUC 1999, 13). Iniţial, am fost tentat să
consider această ceramică din perioada tim
purie a epocii bronzului, mai exact cercului
central european cu ceramică striată, bine re
prezentat în urma descoperirilor de la Zoltan,
(com.Ghitfalău, jud. Covasna), aşezare foarte
bine cercetată în ultimii ani, situată în imediata
apropiere de satul Olteni (CAVRUC G; CAVRUC
1997, 157. Fig. 5-11; CAVRUC 1999, 13). În urma
cercetării atente de către autorul săpăturilor
sistematice de la Zoltan, domnul Dr. Valeriu
Cavruc, consideră că cerarnica striată, desco
perită la Olteni, aparţine culturii Noua,
descoperire extrem de rar întîlnită în cadrul
acestei culturi.
Descoperirile de factură Noua sunt consis
tente, materialul arheologic find descoperit
atât în umplutura complexelor, cât şi în stratul
de cultură. Pe lângă materialul prezentat din
umplutura gropilor, am remarcat un recipient,
oală, cu buza tăiată oblic spre interior, uşor
evazată, de culoare cenuşie, fin lustruită, cu
corpul sferic, fundul drept, şi probabil avea tor
tiţe de prindere, descoperită în partea de est a
carierei, în părnântul ce a fost îndepărtat de
lama buldozerului, Dg = 0,15 crn, Df = 9,5 crn,
H = 10,7 cm şi grosimea pereţilor de 0,5 crn, iar
a fundului de 0,7 cm (Pl.XX, 6). Dintre piese
s-a remarcat un "frecător" sau "bilă " confecţio
nată din tuf vulcanic, descoperită în părnântul
îndepărtat de Iarna buldozerului, şi mai multe
fragmente de lipitură arsă în amestec cu resturi
vegetale, ce reprezintă probabil resturile unei
vetre portabile sau rituale (Pl.XXIII, 1-3), noi
am încercat o reconstituire a acesteia (Pl.
XXIII, 4).
Din umplutura locuinţei, au fost descoperite
fragmente ceramice de tradiţie dacică, din
perioada clasică, lucrate Ia roată, din pastă fină,
de culoare cenuşie spre negru, este vorba de
fragmentele unor străchini; prima are corpul
tronconic cu umărul pronunţat şi buza uşor
îngroşată trasă spre exterior, Dg= 21 crn, iar
grosimea pereţilor = 0,7 crn (Pl.XXIV, 3), a
doua, este de acelaşi tip, numai că deschiderea
gurii este mai largă, Dg= 24 crn şi grosimea pe
reţilor de = 0,5 crn (Pl.XXIV, 4); o ceaşcă opaiţ cu toartă de mici dimensiuni, de formă
tro nconic ă Dg"" 12 cm, Df= 7,5 cm, grosimea
pereţilor
0,9 cm şi H
4,5 cm (PI.XXIV, 2),
cu urme puternice de arsură în intc.rior, cu
analogii în mediul dacic (CRIŞI\N 2000, 122; Pl.
,

=

43/2; Pl. 4511-2); a fost descoperită şi reconsti
tuită forma unei ceşti, cu fundul inelat, corpul
bitronconic cu umărul în unghi de 90°, şi buza
rotunjită, uşor răsfrântă în exterior, de culoare
cenuşiu-închis, lucrată la roată rapidă, cu ur
mătoarele dimensiuni: Dg = 0,13 cm, Df = 7
cm, H = 6,5 crn, grosimea pereţilor = 0,4 cm, şi
a fundului = 0,7 cm (Pl.XXIV, 1); s-a remarcat
un castron, având corpul arcuit şi buza rotunji
tă uşor evazată, ornamentat cu incizii fine dis
puse în val, amplasate pe gât, Dg= 18 cm, gro
simea pereţilor = 0,5 crn şi H păstrată= 7 cm
(Pl.XXIV, 5).
Au fost descoperite şi câteva fragmente ce
ramice lucrate la roată rapidă, de culoare roşie,
lustruite, ornamentale cu linii incizate orizon
tale, provenite de la arnfore, de factură romană
(IONIŢĂ 1966, 206).
Materialul arheologic preponderent desco
perit la Olteni, "Cariera de nisip " aparţine se
colului IV d.Chr. Fragmentele ceramice au fost
răspândite răzleţ pe întreaga suprafaţă cer
cetată, dar consistenţa se află în interiorul com
plexelor cercetate.
Cerarnica acestei perioade este de două ca
tegorii: (IoNITĂ 1966, 201-209). Cerarnica fină,
lucrată la roată, de cele mai multe ori de
culoare cenuşie, gălbuie şi rareori cărămizie,
este bine arsă, vasele au pereţii unifonni şi une
ori lustruiţi. Acestei categori îi aparţine şi
cerarnica zgrunţuroasă, cu mult nisip şi pie
tricele în compoziţie, întâlnită la vasele mari de
provizii. Un loc aparte îl ocupă vasele mari de
provizii, cu marginile îngroşate în interior şi
exterior, decorate uneori cu benzi de linii
drepte şi în val, aşa-numitele Krausengefăsse,
nelipsite din toate aşezările Sântana (Pl.
XXVII, 1-6).
Cerarnica lucrată cu mâna, dintr-o pastă
care a fost degresată cu mult nisip şi pietricele
arsă mai prost iar în cele mai multe cazuri, în
gropi, ea a fost arsă secundar, este întâlnită la
diferite tipuri de vase-borcan şi la ceştile tron
conice.
Cerarnica lucrată cu mâna este sărac orna
mentată, întâlnim brâuri alveolare şi împunsă
turi realizate cu degetul (sau cu un obiect cilin
dric), pe suprafaţa exterioară a unor vase se pot
observa urmele degetelor.
Au fost descoperite puţine piese din metal
(fier): un clopot, puternic oxidat; jumătatea
unei potcoave, în care se observă urme de

caiete cu care era prinsă de copita an i m a l u l ui;
un sfredel oxida!, cu lungimea păstrată de R cm,

=

împreună cu un
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tâlnită în cadrul acestei culturi. Locuirea din
sec. IV., suprapune locuirea din epoca bronzu
lui, fiind marcată de mai multe complexe, din
tre care amintim: o locuinţă cu vatră de foc, 18
gropi menajere, precum şi material arheologic,
în special ceramică uzuală, lucrată cu mâna.
Aceste descoperiri pot fi încadrate culturii Sân
tana de Mureş-Cemeahov, cultură atestată
pentru sec. IV. d. Chr, pe teritoriul României
{IONITĂ 1966, 190-201).
Din zona sectorului B, au fost descoperite
matariale arheologice de o importanţă majoră
pentru cultura Precucuteni. Ceramica des
coperită păstrează toate caracteristicile fazei
Precucuteni 1, dar, pe de altă parte, are ele
mente decorative de tip Boian. Din câte am
constatat la faţa locului, aşezarea a fost distrusă
în mare parte datorită lucrărilor de exploatare
a nisipului, resturile de cultură materială păs
trându-se pe o suprafaţă redusă de aproxima
tiv 30 x 60 m.

fier. În unele gropi au apărut aglomerări de
zgură de fier, împreună cu resturi de lemn şi lut
ars, rezultată probabil de la reducerea mine
reului de fier; este posibil ca unele gropi să fi
fost săpate în acest scop.
CONCLUZII

Cu ocazia săpăturilor arheologice de salvare,
de la Olteni - "Cariera de nisip", efectuate pe
un teren situat în partea de sud a satului, punc
tul "Tag", împărţit de noi în două sectoare A şi
B, au fost descoperite materiale arheologice
din: neolitic, eneolitic, perioada de tranziţie,
epoca bronzului şi din sec. IV. Din punctul A, s
a constatat locuirea din perioada târzie a epocii
bronzului, aparţinând culturii Noua. Repre
zentative sunt 8 gropi menajere, şi un bogat
material arheologic, din care s-a evidenţiat
ceramica striată, descoperire extrem de rar în-
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Abstract
The archaeological rescue excavationsfrom 0/teni- "Cariera de nisip ", Covasna county
In 2000, in the arca of a sand quarry, on the land situated in the southern entrance in the Olteni village, in the place called
by the locals 'Tag", on the surface, the pottcry from different periods, was found. Between the quarry's administrator,
(DOMARKT S.R.L.) and The Eastern Carpathians Museum, a rescue excavations contract was signed. According to this, the
research team from The Eastern Carpathians Museum conducted by V. Cavruc proceeded to the rescue excavations.
lnside the site two distinct areas were distinguished: A and B.
The first of them, A, is situated at 800 m south from the village, between National Road no. 12 and the Braşov Miercurea-Ciuc rail-way. On a surface of about 600 x 80/200, habitation traces from the BA and the 4th century, were spread.
The quarry exploitation destroyed the northern part of the settlement, on a surface of about 6000 square m. The second arca,
B, is situated west from the National Road no. 12, at the village's southern extremity. On a surface of about 60 x 30 m, in the
sand quarry's north extremity, neo·eneolithic potsherds were discovered. The site was strongly affected by the sand quarry
and by the workings for the National Road no. 12.
In the May 7 - July 2 2001, the research team perfonned in the quarry's area rescue archaeological excavations.
The A area. The research was performcd on a surface of about 3.500 square m. The part of the site affected by the
exploitation of the quarry, was researched through the borders and surface scraping at the level to which it had reached.
Where the land remained unaffected, 7 sections (S. l - S.7) and 5 boxes (C.l - C.5) were open-end.
The culture layer was poor: the vestiges from Eneolithic (Ariuşd-Cucuteni typc isolated pot fragments), the transition
period from Eneolithic to the BA (Coţofeni potshereds), the MBA (1 Wietenberg culture pot fragment) were found. The
Noua cuiture vestiges are more numerous (pot fragments, a quem volcanic tuff, fragments of a massive burnt pottery, worked
from paste mixed with vegetable remains, which, probably belong to an oven, with analogies in the Coslogeni culture
(Stelnica, Ialomiţa county). Some dacian pot fragments and some roman amphora fragments were also found. The archae
ological records mainly belong to the 4th century (Sântana de Mureş-Cernjahov cui ture pot vessels and severa! iron pieces).
The Noua culture complexes. There were uncovered 10 pits: Gr. 2, Gr. 8, Gr.9, Gr.5a, Gr.l2, Gr.14, Gr.16a, Gr.l7, Gr.20,
Gr.21. Most of them had circular mouth and walls getting wider towards the straight bottom. The Gr. 16 had the maximum
diameter in the middle of its depth and spherical bottom. Most of the time, the pits'infillings were made of heckled soi!, mixed
with ash, carbonised wood, wattle and daub and pottery. In the pit no.2 (Gr. 2), at its mouth and towards the bottom, large
boulder stones were found. Most of the times, the pits' inventory included pot fragments, animal bones, and, rarely, banc
pieces (1 needle fragment), of stane (1 small wheel fragment from a miniature wagon, of flagstone, 1 axe fragment, abra
sives), or of burnt clay (1 miniature axe; a spindle-head, etc.).
The Noua culture pottery from the site is very fragmented. It includes two categories: coarse and semi-fine ones. There
were restored some entire pottery forms: 1 miniatura! vessel, a globe-shaped pot, decorated on the body with a longue promi
nence, 1 pot with straight walls, pot with a wide handle applied on the body; 1 big vessel with conical body, with its entire
surface ridged, decorated under the rim with alveolated hand.
The semi-fine pottery includes: two-handled jugs with globular body, one thible-shaped miniatura! vessel, jugs with glob
ular body and slightly overriden hendles, with button, a vessel with the handle tight to the body, polished; a vessel with con
ical body, with slightly flaring rim, with an alveolated band on the shoulders. Sometimes, the pottery is decorated. The most
frequent decoration motif is the band in relief, simple or alveolated, rarely, two alvcolated bands. Most frequently, this kind
of decoration is applied to the containers of the coarse category, of high proportions (pots, sack-shaped and cylindrical
shapcd vessels), rarely, it is applied on tureens. The surfacc ridged pot discovered in the site represents a relatively seldom
element within the Noua cu! ture.
The complcxes from the 4th century uncovered in the site are: a house (L. l ) and 17 pits (Gr. l ; Gr.3, Gr.4, Gr.5, Gr.6,
Gr.7 (?), Gr.IO, Gr. l 1 , Gr.13, Gr.l5, Gr.16; Gr.18, Gr.18a (?), Gr.l9, Gr.21a, Gr.23; Gr.24).
Thc house (L.1) was an oval-shaped one (9,5 x 4 m), was dug in the sterile soi! and had 0,8 m deep. A cyrcular-shaped
fire-place was uncovered in the south part of it. The house infilling included black-coloured soi! mixed with bumt wood and
clay fragments. On thc north-west side of the house, the agglomeration of burnt wtatle and doub fragments was uncovered.
Among them, a pottery from the 4th century was found.
On thc margin of the house, a post-hale was grasped. Next of the housc, an oven placed inside an oval-shaped pit was
uncovered. Al the base of the oven, a pavement of clay-fixed stones was uncovered. The oven's surface was clay-lined. Inside
the house, animal bones, some dross fragments, wattle and daub, great amount of potsherds, most of them belonging to the
Sântana de Mureş-Cernjahov culture were found.
The 4th century pottery from the house includes 486 fragments of coarse category, charactcrised by paste mixed with
pounded stane, hand·worked, strongly burnt and slightly leveled, brick or brown colourcd, from the vessels of different
shapes and dimesions, especially tronconical pots with flouring rim, jugs with tronconical body decorated with alveolated
bands, or with ce lis prinled directly on the body. Out of this category of pottery there are to be mentioned the following forms
and tipes: a lid with holding button, transversally perforated; a tronconic cup, with the bottom delimitated by cells; two rush
light cups, with black burnings on the inside. The fine pottery is whcel/made, with fabric containing sand, with very fine sur
faces. It is of gray, brick, or ycllowish colour, often decorated with straight incisions and/or with waves horizontally disposed.
81 potsherds, out of which: 30 are gray coloured, 49 brick colured, 3 black colourcd. There is a grea! number of the krausen
gefassc"s rims, wheel-made, decoraled with incised waves. A hand-made handled rushlight cup of semi-finc fabric, of conical
shapc is also to bc mentioned.
In thc pit's infi l l , an iron horsesshoe fragment, 2 amrnal hone fragmcnls and 59 potshcrds, out of wh lch 1 of the
Wi e tc n bcrg typc (of the cup with widc obliquc n u u ings) and 58 from the 4th ccntury. Thc 4th ccntury pnttcry includcs: 56
fragmc n ts uf coarse fabri c hand-madc ami 2 whccl-mnde fragmcnts.
The prts fro m lhc 4th cc n t u ry, reserachcd in t hc 2001 campaign, can be diveded into 4 types:
,

,
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1) with straight walls which get narrow towards the straight bottom, with 2 variants: a) with circular mouth (Gr.l9, Gr.21a)
and b) oval-shaped (Gr.4, Gr.5);
2) with circular mouth and arched walls so as the maximum dimeter is at about the middle of its depth, straight bottom
(Gr.3);
3) with arched walls, so as the maximum diameter is situated in the middle of the depth, with spherical bottom, with two
variants: 1) with circular mouth (Gr.10, Gr.11, Gr.13, Gr.15, Gr.16, Gr.18, Gr.23; Gr.24) and 2) oval-shaped (Gr.l).
4) with circular mouth and the walls which get wideer towards the straight bottom (Gr.6, Gr.7; Gr. 18a).
The pits have different infilling: gray settled soil (Gr.1, Gr.l5, Gr.18, Gr.18a); heckled soil mixed with ash (Gr.3, Gr.4,
Gr.lO, Gr.l6, Gr.19, Gr.23, Gr.24); black hackled soil (Gr.5, Gr.6, Gr.7, Gr.21a); with many clay and ash lens (Gr.11, Gr.13).
The 4th Century Pits Inventory.
The Gr.1: 1 animal bone fragment, 1 wattle fragment, a stone, 1 17 potsherds from the 4th century, out of which 102 are
of coarse category, hand-made, 15 wheel-made ones. A rushlight cup, with conical body, was restorcd. It was hand-made, of
coarse fabric, decorated at the body's feet with oval-shaped alveolas.
The Gr.3: a stone, 49 animal bone fragments, 17 wattle fragments, 17 Noua culture potsherds, 175 fragments of the 4th
century pottery, out of which: a coarse hand-made one (140 fragments), a coarse wheel-made one (16 fragments) and fine
wheel-made one (19 fragments).
The Gr. 4: 1 quem fragment, 1 animal bone fragment, 1 wattle fragment and 38 pot fragments from the 4th century, out
of which: 37 coarse category fragments hand-made, 1 wheel-made fine category fragment, of gray colour.
The Gr. 25: 20 Noua culture potsherds and 48 4th century potsherds. The 4th centry pottery includes: 35 hand-made
coarse category potsherds, 23 wheel-made fine category potsherds. A wheel-made vessel, of fine category, with thin walls,
globular body, rim cut oblique towards the exterior and slightly flaring, innelar bottom, gray-coloured, decorated with two
horizontal lines incised on the inferior part of the body.
The Gr.6: 1 animal bone fragment, 2 fragments of wattle, 5 fragments of the 4th century pottery, out of which: 3 hand
made ones from coarse fabric; 1 wheel-made, fine fabriced, gray-coloured recipient's fragment.
The Gr.7: without inventory.
The Gr.10: 17 pot fragments from the 4th century, out of which: 16 hand-made coarse pottery fragments, 1 fine-fabriked
weel-made bawl fragment decorated with an alveolated band.
The Gr.l 1 : 10 of animal bone fragments, 2 wattle fragments, 78 pottery fragments, out of which: 7 of the Noua culture
and 71 from 4th century (39 fragments of hand-made pottery and 15 of wheel-made o ne).
The Gr.13: 1 bone needle fragment, 16 animal bones fragments, 5 wattle fragments, 2 stones (one of which was slightly
worked), 141 potsherds from the 4th sentury, out of which: 140 ones come from the coarse category and hand-made catego
ry, 1 fragment comes from the wheel-made vessel, of gray colour, decorated in incised waves.
"
The Gr.15: 2 bits of the melted iron, much iron dross, 15 fragments of 4th century coarse hand-made pottery and 8 frag
ments of the fine wheel-made pottery.
The Gr.16:10 animal bone fragments, 7 wattle fragments, the 4th century pottery, out of which one can distinguish 121
fragments from 10 coarse, hand-made vessels; 29 fragments of the fine, wheel-made pottery.
The Gr.18: 1bone animal fragment and 19 potsherds from the 4th century (18 of hand-made coarse cattegory and 1 of
wheel-made fine category).
The Gr.18a: united with Gr.18. Stratigrafic report unclear. Without inventory.
The Gr.19: 18 potsherds, out of which 1 of the Cucuteni culture, 17 from the 4th century (15 hand-made potsherds, 1 1 of
which, of coarse pottery and 4 of semi-fine pottery; 2 fragments of wheel-made fine category, gray coloured) .
The Gr.21: 52 animal bone fragments, 9 wattle fragments, 1 quem fragment, 3 stones and 104 potsherds, out of which:
27 of the Noua culture and 77 from the 4th centrury (76 of hand-made coarse category and 1 wheel-made fragment of fine
category).
The Gr.23: 4 animal bone fragments, 5 wattle fragments, 43 potsherds from the 4th century, strong secundary bumt (27
of the hand-made coarse category, 16 of the coarse category from a big wheel-made vessel, 1 of fine category from a wheel
made big vessel, of brick clour).
The Gr.24:1 iron borer and 1 fragment of iron nail; pothserds from the 4th centry (hand-made coarse fabriced, badly bumt
and of 1 wheel-made krausengefasse rim fragment, of coarse category and decorated with incised waves).
ZONE B. On a surface of about. 60 x 30 m, there were discovered archaelogical material of Precucuteni invoice.
A small tranch of 1,20 x 2 m was performed here. lnside it, a modem pit was uncovered. The vegetal soil is situated
between O and 0,30 m depth; the culture layer, characterised through black soil mixt with Precucuteni pottery, was situated
between 0,30 and 0,70 m; immediately under the cultural layer, at 0,7 m depth, the sterile soil appeared.
The pottery found on the surface, as well as that from excavations, includes the category with much husk and pounded
rock, bumt to black, brown or red-brick colour (either completely, or only on the surface). It has most of the times slip of the
same colour. This kind of pottery sometimes is decorated, exclusively by excision technique: horizontal lines, ''wolf teeth",
"chess desk", wide band, Iimitated by the ''wolf teeth". 1 potsherd comes from a big vessel, with its rim cut straight, polished
on the inside, of brick colout and a wide band polished under the rim's exterior, under which the surface is covered with bar
botine, of black colour, with small cylindrical prominences, of the "Criş tradition", with analogies in the Precuteni culture.
From the found pieces, there are to be mentioned: a silex lamina, of brown colour, with polish remains and retouches on
its both sidcs as wcll as a silex chip of grey coloUJ .
1\-anslated by Liliana Lazca

Dan Lucian Buzell
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LEGENDĂ
� - Strat vegetal
� - Strat de cultură
ITITIIl - Pământ negru tasat
11' 1 ' r l - Strat steril
ILL 1 - Lut galben nears
!:-. · ·: ..iJ - Pământ roşiatic ars
1 S::> 1 - Strat pigmentat
l0o 1 - Strat mâl os
E::::::J - Umplutură Loc. 1
rL]- Pământ nisipos steril
1 • 1 - Lipitură Loc. 1
L Ll

o aD

1� 1 - 0s
1 - 1 -Zgură de fier
w -ceramică
1 <5> 1 - Piatră
m - Râşniţă
� -Pavaj Vatră
l as i - Lipitură Vatră
� - Cochilii de melci
[][] - Crotovină

8 - Lentilă cenuşă neagră

[Q] - Groapă menajeră ces. IV. d. Chr.
[)[] - Groapă menajeră Noua
� -Teren exploatat până la 1 5 m adâncime
f: ,·:: \<:1 -Teren decopertat până la 0,40 m adâncime
[]1] - Drum Naţional 12 Braşov - M. Ciuc
[[] - Calea Ferată Braşov - M. Ciuc
cea = circa
Ad = adâncime
c = carou
Dg = diametru gură
cm = centimetru
Of = diametru fund
m = metru
Dmax = diametru maxim
mp = metru pătrat
H = înălţime
sec = secol
S = secţiune
C = casetă
Pl. 1. OLTENI "Cariera de

nisip"

Planşa 1 Plate 1
Lcgcm.Hi 1 /.isi

of conwntional .•ign•.
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LEGENDĂ

�- Aşezare Aruişcl
� - Castrul Roman
[A] - Aşezare Noua;
- 17112
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[]] - Aşezarea precucuteniană
Aşezare sec. IV.
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[[2]- Secţiuni Campania 2001

L.L..-----L---.....n.

3. Cariera de nisip

PLANŞA / Plo.tr.

� - Zonă exploatată
[LI - Calea Ferată, Bv - M. Ciuc

l7lJ - D. N 1 2, Bv - M. Ciuc

TI

l . Satul Olteni; 2. Localizare - "'Carierea de nisip "'; 3. Suprafata cercctetă - detaliu.
1. Olteni vil/age; 2. "The Sand Ouarry"Location of ; 3. The researched surface - detail
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Pianşa 1 Plate III
Planul general al săpălurilor. Campania 2001 .
71Je general scheme of the excuvutions. The 2001 campaign.
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l'lanşa 1 Plate IV

Locuinţa 1 1 Hou<e no. 1
1 a. grundris; 1 h, 1 c. profil grundris.
1 a. grundris; 1 b, lc. grundris profile.
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1 a.

O

20 cm.

L.J

Planşa 1 Plate V
l -2. Sector

H

1-2. St<ctt)r D -

Sondaj, Profil de sud.
swvcy, southent pmfUe.

-
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Planşa 1 Plate

VI

vedere di nspre nord; 2. "Cariera de nisip"- vedere d inspre e s t ; 3. Sector B - vedere di nspre nord;
4. Gr. Sa - detaliu; 5. Grundris Sl - ve de r e <! i nspre nurtl; 6. Gr. 5 : Sa - vedere de u 1 1samulu.
"The sand quarry", view [rom the north; 2. 'The sand quarry", view [rom the east; 3. Sector B - westem projile;
4. Pit 5a - delail; 5. Gnmdris Si, view from the north; 6. Pit 5-5a - gPnPml view.

1. "Cariera de mstp " 1.
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Planşa 1 Plate VII

Gr. 21 - profilul de vest; 5. Gr. 20 - partea infe
rioară.: 6. Gr. 1l
1. The pit 110. 2 - th� inji/ling; 2. Tiu: pit no. 2 the laid duwn stones; 3. Th.e pit no. 9 - the eastem section; 4. Th.P. pit no. 21 - the
wesu:m section; 5. The pit no. 20 - tlte inferiorpart; 6. Tlte pit no. /3.

l.

( ir. 2 -

umplu turii;

2. Gr. 2

- piet re depuse; J. Gr. 9 - profilul de est; 4.
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Planşa

1 Plate V I I I

1 . Locuinta 1 · vedere dinspre vest, l a adâncimea de -0,35 m ; 2 . Locuinţa 1 · vedere dinspre est.
1. The lzouse 110. 1 - The view from west, 0,35 m depth; 2. The house no. 1 - Tfle view from easr.
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1.

2.

Planşa

1 Plate IX

1. l .ocuinţa 1 - vedere dinspre. sud-vest , 1:< adâncimea de - 0.50 m; 2. Locuinţa 1 - vedere dinspre nord-est.
1 . The house no. 1 - the view from south - west, at 0,50 m dt:plh; 2. The hou ·t: 110. 1 - the view from north - enst.
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Plnnşa 1 Plate X
- trepte de constructie; 2. l .oc:u inţ« 1 - la nivelul stcri l u l u i .
The. house no. 1 - r:nnsrruclio" sleps; 2 . Thr. house no. 1 � al tiu: stclil /ev�l.

1. Locuinţa 1
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1.

2.

1.

Planşa 1 Plate XI
Locuinţa 1 la nivelul sterilului; 2. Locuinţa 1 la nivelul sterilului.
1. The house 1 at the steril level; 2. The house 1 at the steril level.
-

-

-

-
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rlanşa 1 Plate X l l

1 . Vatra prăbuşită; 2 . Groapa în care a fost amenajată vatra.
/. Crashed fire-place; 2. 71w pit in which the fire-placewas set-out.
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Planşa 1 Plate XIII
1. Profil vestic Sl; 2. Profil nordic Sl; 3. Profil vestic C2; 4. Profil estic C4; 5. Profil nordic C3; 6. Conturul Ll, la ad. de
0,70 m şi al gropii în care a fost amenajată vatra.

1. Jhe Si wesrem

secrirm.;

.vcction;

?.. The Sl northem scction; 3. Tlw C2 weslern .vectivn; 4. The C4 eastcm section; 5. The C3 northern
The Li outline, at the O, 70 m dcptll a11d of the pil in which the oven wu.•· sl!t-out.

6.
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Plan�a 1 Plate XlV

1.

The. piJ

no. 10;

6.

1. Gr. 10; 2. Orumlris SI la a<.l. 0,7 m; 3. Gr. 2; 4. Gr. 5, 5a; 5. Gr. 7; 6. Gr. 9.
2. 17�e Sl plan at thc O, 7 m dcpth; 3. Tlw pit no. 2; 4. Tire pits 110 5, 5a; 5. 17w pil no. 7; 6. The pil no. 9.
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Planşa 1 Plate XV
1 . Grundris S7 - Gr. 4, Gr. 22, Gr. 23 şi Gr. 24; 2. Gr. 21; 3. Gr. 19; 4. Gr. 20.
- Thc pits 110. 1. 22. 23 and 24; 2. The pil rw. 21; 3. niC pit no. 19; 4. Tire pit no. 20.

1. Th" S7 plun
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4.
5.

O 40 crn .

6.

L_j

Plnn�a 1 Plate

XVI

1 . Gr. 3; 2. Gr. 1 3; 3. Or. I l , 4. Gr. 8; 5. Gr. 15; 6. Gr. 16
.
1. The ptt no. 3: 2 . The pir no. 13; 3. T11e pit no. 11; 4. Thc pit no. R; 5. T/w pit m;. 15; fi .
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1. Thc pit no.

5.

1 Plate XVII

1 . Gr. 1 7 ; 2 . Gr. 18 - G r . 18a; 3. Gr. 1 4 ; 4 . Gr. 6 ; 5 . Gr. 1 2.
1 7; 2. The pits no. lf/, lfla; 3. The pit no. 14; 4. The pit no. 6; 5.
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Plan�a 1 Plate

XV I I I

Cultura Prccucutcni: 1 - 7 , 1 0 - 1 2 ceramică; H . lamă s i lex; 9. aşch i t: silex.
The Precucuteni cu/ture: 1 - 7, 10 - 12; pottery; 8. silex lamina; 9. silex chip.
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Planşa 1 Plate XIX
Cultura Noua: 1 . Rotiţă de car miniatura!; 2. Fragment de rotiţă/ disc confctionată din gresie; 3. Vas miniatura!; 4. Fusaiolă;
5. Fragment de gresie prelucrată; 6. Pahar miniatura! de tip degetar; 7. Fragment toporaş/toartă din lut; 8. Fragment lustru
itor din piatră; 9. Fragment topor lucrat din tuf vulcanic; 10. Fragment de ac de os foarte bine lustruit; 1 1. Ac de os perforat la un capăt.
The Noua cu/ture: 1. Miniatura/ wagon wheel; 2. Small wheel/disc fragment made offlagstone; 3. Miniatura/ vessel; 4. Spindle
head; 5. Worked fla�:stone fragment; 6. 1himb/e miniatura/ glass; 7.

Sma/1 clay

axe/handle; 8.

Polislung stone fragment;

Vulcanic axe tufffragnumt; 10. Bo11c flcedle fragment we/1 polislled; I l. Brme needle perforated ar one side.
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Plan�a 1 Plate XX

8

de ceşti cu toane supraînăltatc; 6. Onlll.; Cultura Cucu te ni - Ariuşd: 2. Fragment coadă lin
gurii; C:uhuru Coţofeni: 7 . Ceramică; Cultura Wiellenhcrg: 11. Ceramica.
The Nouo Cu/ture: 1,3-5. Cups fragmenrs wi.th overriden handles; fi. Pot; The Cucu reni · Ariu.şd cu/ture: 2. Tai! spoon fmgment;
The Co(ofeni cu/ture: 7. Pullery; TI"' Wiettenl>erg cu/turc: 8. Pottery.

Cultura Noua: 1,3-5. Fragmente
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w

Plaru;o 1 Plate XXI

Cultura Noua: 1 . Vas-borcan; 2. Vas cu suprafata striată.
Ncmfl Cu/ture: 1. Sack-shaped ''essel; RUlged surface vessel.

Tlle
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1 Plate XXII

Cultura Noua: 1 -9. Ccramidl.
Thc Noua Cu/mre: 1-9. Pott.:ry.
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Planşa 1 Plate XXIII
Cultura Nouu: 1 ·3, f'ragmcnte lipilură; 4. Reconstituirea grafică

a vetrei portul>ilc.
T!r( Naua Cu/ture: 1•3, Wallle frllWnenls.: 4. nmplrical restoring oftiu' pvrtable rwen.
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Planşa 1 Plute

XXTV

Cultura dacicii: Ceramică lucratd la roată: 1 . Ciiuiţă cu fundul inelat; 3.4. Străchini: 5. Castron, m namcntat cu incizii fine
dispuse în valuri; Ceramică lucr�t>• cu mâna: 2. C'.c aşeă-opnit cu o toartă.
Thc JariJJII Cllflllrl': 171f whcc:/-mack portny: 1. 11re ""1' wrrh imrelar IN,ttom ; 3,4. Ii•reeras; .;. Rowl decurated with incised
Wllves: 1/and-made pou�ry: L. Ham/led nishight-Cl/p.
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Planşa 1 Plate XXV
Cl!fll mieii �"'' · IV.d.l'"hr: Ceramică groslerii, lucrată cu miina; 1-6. Ceşti-opail de formă tronconică.
Pottety fmm tire 4th celllury: Hand-made coarse pottery; 1-6. Tronconical ruslllight cups.
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l'lan�u / Plaie XXVI

5

Ceramică sec. I V.1.l.Chr: Ceramică g.rosicră, lucrată cu mâna; 1. Jumtitatea inferinard a unul vas; 2-6. Oulc borcan.
Prmery [rom lhe 41h cemury: llarul-made coan·e potrery; /. The inf.-rinr hal[ uf a pot; 2 6. Suck-shaped ve.ue/s.
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Planşa 1 Plate XXVII
Ceromica l(rosicra JucrHia la rualli, din sec. IV. 1 -4, 6. Va"C de tip kra���n�lifM5C; 5. fia.WJlt'HI !'l!fele; R. Pund de vas de
prilVdi; ecramlcă fina Jucrata la roata: '/. o"Jă; 9. Fund inelat.
"Jhe 4th centwy putery. Course whed-made pollery from the 4th cenrury. 1-4, f>. Krallscnf?fasn · type V{��·�·�:{,y; .�, Wall frugnumt,• 8.
Suppfy f'!i,\'!it:l /JOCtom; Whi!i!l-miidi! fine fabricerl pouery: 7. Pot; 9. ltmelar bouum.
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ANGVSTIA, 7, 2002, Arheologie, pag. 227-232

PIESE DE BRONZ INEDITE
DIN CÂMPIA TRANSILVANIEI

Câmpia Transilvaniei a rămas multă vreme
mai puţin cercetată din punct de vedere arheo
logic. În ultimii ani însă, tot mai mulţi cercetă
tori şi-au îndreptat privirile spre aceste ţinuturi
extrem de bogate în aşezări pre- , protoistorice
şi istorice. Având dealuri domoale, pământuri
roditoare, păduri, păşuni şi ape curgătoare
(este adevărat, unele cu debite mai mici decât
în alte zone), şi aici au existat condiţii prielnice
pentru întemeierea aşezărilor umane. Astfel,
cercetările de suprafaţă desfăşurate cu câţiva
ani în urmă pe teritoriul localităţii Şăulia de
Câmpie' au demonstrat existenţa a numeroase
aşezan din neolitic (,,Hodaie ", Continit "),
"
eneolitic (cultura Coţofeni - ,,Pădure "), epoca
bronzului (Wietenberg şi Noua
,,Pădure ",
Clejie ", " vatra satului': " Şes - Zona lacurilor",
"
Vama "), prima vârstă a fierului ( "Clejie':
"
Dealul Maiernlui "), epoca dacică (,,Dealul
"
Maientlui ", Şes - Zona /acurilor"), perioada
"
romană (,,Piatra Negri - fosta grădină de zarza
vat': Continit': Sub Plantaţie ': Pădure'), sec.
"
"
"
VII-VIII ( " Clejie "), evul mediu timpuriu
("vatra satului ", terenul situat peste drum de
casa Toma Grigore ).
Merită de asemenea să amintim că pe cul
mile mai înalte ce străjuiesc partea sud-vestică
a localităţii (,,Pădure': " Chicui': Leorinţa ") se
"
ridică 13 tumuli. În unul din ei, situat la liziera
vestică a pădurii Şăuliei şi tăiat de drumul de
ţară, au fost descoperite fragmente de vase
aparţinând culturii Coţofeni, faza a doua2•
Am dorit să facem această scurtă trecere în
revistă a ceea ce se poate găsi pe teritoriul unei
localităţi din Câmpia Transiivaniei pentru a
intelege că situaţia este general valabilă şi pen
tru celelalte, fapt dovedit de altfel atât de
descoperirile întâmplătoare, cât şi de cercetă
rile arheologice efectuate. Amintim în acest
sens săpăturile de la Cuci, Band, Iernut,
Lechinţa, Luduş, Ogra, Şincai, Targu Mureş,
Moreşti, Valea Largă, Zau de Câmpie3 etc.
Uud. Mureş).
Din cercetările de suprafaţă provin şi câteva
piese de bronz descoperite de curând în trei
localităţi din j ud e ţu l M ureş: Zau d� Câmpie,

1. Zau de Câmpie.
a) celt de tip transilvănean (h= 132 mm,
1 tăiş=52 mm, dg=36x31, adâncimea= 69mm),
cu gura ovală, buza îngroşată, toarta ruptă din
vechime, tăişul cu urme de ascuţire şi folosire.
Patina este verde închis (Fig. 1/1 ).
b) vârf de lance (L= 142 mm, d manşon =
20/22mm), în forma frunzei de salcie. Marginile
şi vârful au fost ascuţite. Patina este verde închis
(Fig. I/2).
Ambele piese provin, foarte probabil, din
acelaşi loc, şi nu excludem posibilitatea de a
face parte din depozitul descoperit la Bujoţl.
Cronologic, ele se încadrează în Bronz D Hallstatt Al. Piese asemănătoare mai sunt
cunoscute în zonă în depozitul descoperit la
Valea Largă5•

-

Ş�ulia

2. Ogra.
În punctul numit "Şesul Viilor " a fost efectu
at, cu câţiva ani în urmă, un sondaj de verificare
de către D. Protase si A. Zrinyi\ fiind desco
perite materiale aparţinând epocii târzii a
bronzului şi hallstatt-ului timpuriu. În acelaşi
punct a fost găsită, în anul 1990, întâmplător, o
brăţară de bronz ornamentată cu linii incizate
dispuse în opt registre ce alternează cu
suprafeţe lise. Bara este rotundă în secţiune.
Brăţara se încadrează în Hallstatt Al cu
analogii, printre alte, în depozitul de la Bogata
de Jos Uud. Cluj)7• Piesa se păstrează într-o
colecţie particulară în Targu Mureş (Fig. 1/4).

3. Şăulia de Câmpie.
În anul 1994, pe terenul cultivat din apropi
erea pădurii situate în partea vestică a locali
tăţii au fost descoperite fragmente ceramice
aparţinătoare epocii bronzului (cultura Wieten
berg) şi un celt (L= lOlmm, dg=40/30, adân
cimea= 63, lt=63mm). Acesta făcea parte, pro
babil, dintr-un depozit, pe el văzându-se urmele
unei alte piese de care a fost lipit. Piesa este
bine păstrată, patina este verde albăstrui. Se
încadrează cronologic în Br. D-Ha Al (Fig. 1/3).
Piesele descopcritl: în cele trei localităţi vin
să complc:tezc numărul mare de obiecte de
hronz apărute i zo l a t sau iu depozite (anexa 1 )
p e teritoriul jud. Mureş (Fig. I I ) . D�,;scoperirile

de Gimpie şi Ogra.
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bronz brut dovedeşte funcţionarea în aceste
zone a unor ateliere locale de confecţionare a
diverselor artefacte, dar şi exploatarea surselor
de cupru din ţinuturile Transilvaniei, posibil
cele estice, mult mai la îndemână.

respective sunt strâns legate de aşezările şi for
tificaţiile contemporane (respectiv epoca
bronzului şi prima vârstă a fierului), şi ele
extrem de numeroase8• Asocierea în unele
cazuri a pieselor din depozite cu bucăţi de

Note
1.

Rezultatele cercetărilor

ActaMN din 2002.

de suprafaţă vor ti publicate în

Românio, 1977, p. 1 1 9.
5. idem, op.ciL, p. 72.
6. D. PROfASE, A ZRINYI, Marisia, 1978, p. 79.
7. ldem, op. cii., p. 85-86, pl. 123(2.
8. V: LA:z.AR, Descoperirile epocii bronzub.U de pe teritoriul
judeţului M�, în Angustia 4, 1999, p. 47-54.

2. Z. KAlMAR, Materiale neo-eneolitice intrate fn colecţia
Muzeului de Istorie al Transilvaniei (III), înActaMN, XXIV
XXV, p. 470.
3. V: LA:z.AR, Repertoriul arheologic aljudeţului M�. 1995.
4. M. PETREscu-DÂMBOYTTA, Depozitele de bronzuri din

Abstract

Bronze pieces discovered in the Transylvanian Plllin
Severa! bronze pieces (two "celts", a spearspike and a bracelet) which date from the end of the Bronze Age and the begi
nning of the fin;t Iron Age have been recently discovered at Zau de Câmpie, Saulia and Ogra, in the Mures county. They
come to complete the extremly numerous discoveries of this type from the Transylvania Plain.

Viorica Crişan

Anexa/ Appendics 1

Bronzuri descoperite în judeţul Mureş
Bronze discoveries in the Mureş district

Tabelul 1 Table 1 Piese izolate 1 Disparate pieces
Tabelul 1 Table 2 - Depozite 1 Deposits
-

Seria 1 Serie

UD - Uriu-Domăneşti, Br. D
CS - Cincu-Suseni, Ha. A1
JT - Jupalnic-Turia, Ha. A2
MT Moigrad-Tauteu, Ha. 81
SP-FG - S ângeorgi u de Piidure-Fizeşu Gherlii, Ha. 82
-

SV - Şui\1artin.Yeti�;�; Ha, B3
Vi nţu de Jos-Vaidei, Ha. C

VV -

Numerele din fata local it ă ţilor corespund cu numerotarea de pe hartă.
The rzumbers in the front of the localities correspond to the numbers
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un tlte map.

Piese de bronz inedite din Câmpia Transilvaniei

- Piese izolate 1 Isolated Pieces Ghineşti, c. Neaua, celt

Br. D
Br. D
Br. DHa. A_1
Ha. B 1
Br. D
Br. D

1 . Acăţari, celt
la. Văleni, corn. Acăţari, celt
3a. Şapartoc, com. Albeşti,
seceră şi celturi
4. Aluniş, 5 seceri - seceră,
topor, vârf lance
5. Apold, pumnal, fragment

Sa. Oaia, c. Apold - seceră, vârf Br. D
lance
Br. D.
Sb. Şaeş, c. Apold, celt
Ha. A1
6a. Cecălaca, c. Aţintiş, pumnal, Br. D
vârf l ance
Br. D
7a. Cund, c. Bahnea, lamă
lpumnal
Sa. Mădăraş, c. Band, vârf lance Br. D
Ha. B3
9. Batoş, trei brăţări, un vârf
lance
Br. D
14. Bichiş, vârf lance
Br. D
15. Bogata, celt
Br. D
16. Brâncoveneşti, celt
BrD17. Breaza, vârf lance, seceră
Ha A1
18a. Săbed, c. Ceauşu de
Br. D
Câmpie, seceră
25. Cristeşti. celturi
Br. D
28. Daneş, o spadă, un celt
BrDHa. A1
30a. Călugăreni c. Eremitu, celt Br. D
3 1a. Căluşeri, c. Eroei, seceri, Br. D
celturi
33a. Viforoasa, c. Fântânele,
Ha. A
celt
34a. Bedeni, c. Găieşti, vârf
?
lance
38. Glodeni, seceră
Br. D
39. Gorneşti, celt, 4 vârluri de Ha. B3
lance
41a. Adrian, c. Gurghiu, ciocan Br. D Ha. A
4lb. Glăjărie, c. Gurghiu, vârf Br. D
lance
43. Hodoşa, 3 brăţări
Br ?
44. Ibăneşti, daltă,
Br. Du:lt
""':"'::

�onz

63a. Văleni, c. Pogăceaua, două Ha. A
celturi
Br. D66. Reghin, trei celtmi

76a. Curteni, c. Sântana de
sabie cu limbă la mâner
78a. Jabeniţa, c. Solovăstru, celt Br. D.
Ha. A
Br. D
79. Sovata, celt, două seceri
Br. D
topor, celt, vârf lance
Ha. A

Ha. A1

Ha. A_�_

48. Corunc11 , c. Li\'czeni, vas de

Br. D

S2. Măaherani, seceră

Br. J)
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- Depozite 1 Hoards 2a. Comeşti, com. Adămuş, celturi, Ha. B1
Iame de fierăstrău, dalte, topoare, Seria
seceri, brăţări, o fibulă de tip MT
passementerie, săbii, lănci, verigi de
centură, fibule, vase din bronz, plăci
de tavă, bucăţi de bronz brut etc.;
ateliere
3. Albeşti, şase seceri şi un celt
Ha. A1?
7b. Lepindea, c. Bahnea, trei seceri, Br. D
un fragment de celt
Seria
UD
8b. Fânaţe, c. Band, şase celturi, o Ha. A2
lamă de sabie, o brăţară, două turte Seria JT
Se. Valea Rece, c. Band, 260 kg, 13 Ha. At
celturi trans., 42 seceri cu buton 79 Seria CS
seceri cu limbă la mâner, o seceră cu
cu cârlig răsucit, 25 vârfuri de seceri,
76 buc. seceri, o daltă, 28 lame
fierăstrău, 332 frag. Fierăstrău, 1 10
frag. de centură etc. deşeuri de Ia
turnat, bucăţi de materie primă etc.,
1 (230 kg. ); atelier
9a. Dedrad, c. Batoş, verigi de picior Ha. C
Seria
şi brăţări
vv

15. Bogata, 5 celturi, 19 seceri cu Ha. A1
limbă Ia mâner, vârf lance, lamă Seria CS
sabie, brăţări, un colier.
Ha. At
16. Brâncoveneşti, două situlae
Seria CS
21a. Odrihei, c. Coroisânmartin, Ha. B3?
celturi, topoare
22a. Socolu de Câmpie, c. Cozma, Br. DHa. At
brăţări, vârf lance
Seria CS
Br.
D
28a. Seleuş, c. Daneş, celturi, seceri,
Seria
lamă sabie, 17 bucăţi de bronz brut;
UD
atelier
30a. Călugăreni, c. Eremitu, topoare, Ha. A1
Seria CS
brăţări, frag. Situ/a: atelier,
34. Găieşti
43a. S&mbriaş, c. Hodoşa, 4 c;elturi

Ha. �?
Ha. H:z
Seria SP-

turte; atelier

47. Iemut, tezaur piese de podoabă

Ha A1

49. Luduş, seceri cu cârlig
Ha. �
49a. Gheja, o. Luduş, celt şi lanţ din 5 Br. Dbrăţări
Ha. A1
Seria
52. Măgherani, seceri
57b.Vădaş, c. Neaua, un celt, seceri
cu cârlig

UD-CS

Br. D
Seria
UD

Br. D
Seria
UD
67a. Maioreşti, C. Ruşii Munţi, cinci Ha. B3
seceri (depozit?)
Seria S V
72. Sângeorgiu de Pădure, 22 celturi, Ha.Bz
o daltă, cupe, ceşti, trei căldăruşe,
Seria SPverigi cu pandantive, o brăţară
FG
77. Sighişoara, topoare, celturi,
Br.Dbrăţări (depozit?)
Ha.A
78a. Jabeniţa, c. Solovăstru, trei
Br. Dseceri, trei celturi, un topor cu disc
Ha. A
Ha. A2
79a. Sărăţeni, o. Sovata, celturi
Seria JT
Ha. A1
82. Suseni, 10 celturi, 15 seceri, 4
cuţite, o toartă, un fund de vas, o
Seria CS
sabie fragmentară, 8 vârf de lance, 32
brăţări, un ac, o fibulă passamenterie,
o fibulă simplă cu două spirale, plăci
de centură, sârmă de aur, o bucată de
bronz brut etc. atelier
86. Târgu Mureş, 21 celturi, o daltă Ha. Bz
Seria SPFG
Br. D
89. Valea Largă, două celturi, 20
Seria
seceri întregi şi 14 fragmentare, 5
UD
buc. Bronz brut; atelier
Br. D
93. Veţca, cinci seceri
97a. Bujur-IIodoie, c. Zau, patru
Iame de fierăstrău, cinci ace, un cclt

FG

4Sa. Căpuşu de Câmpie, c. lclănzel, Ha. A2
celturi, daltll., :se�il, l3ffit! tit:Tii§tftl\!1 Şeria JT
cutite, brăţări, vârf lance, sabie, brici,
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Ha. A1
Seria

CS

Piese de bronz inedite din Câmpia Transilvaniei

1

2

4

Figura

1 1 Figure 1

1-:Z - Zuu de C:âlnpie, 3 -

Şliulia, 4 - Ogra.
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PI ESE IZOLATE
DE POZITE
1
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1 5 km

Figuru IJ 1 1-lgure I l .
Oronzuri descoperite i n judeţul Mureş.
Brwrze pieces di.,covered in Mureş cou11ty.
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-
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MORMÂNTUL HALLSTATTIAN DE LA BATOŞ,
JUD. MUREŞ'
este uşor profilată şi are pe fiecare latură a
tubului câte un şanţ care se încheie în unghi
drept. Vârful lamei este faţetat. Executat din
bronz. Lungime 2,8 cm, greutate 2,50 g. Nr. inv.
A 3710 (nr. inv. iniţial 10221).
C.2. Vârf de săgeată (fig. 1, C 2) de acelaşi
tip ca cel anterior. Lungime 2,9 cm, greutate
2,65 g. Nr. inv. A 3710 (nr. inv. iniţial 10221).
C.3. Vârf de săgeată (fig. 1, C 3) de acelaşi
tip ca cel anterior. Lungime 2,8 cm, greutate
2,65 g. Nr. inv. A 3710 (nr. inv. initial 10221).
C.4. Vârf de săgeată (fig. 1, C4) cu tub
rotund de înmănuşare. Lama cu două aripioare
este uşor profilată şi are pe fiecare latură a
tubului câte un şanţ care se încheie în unghi
drept. Vârful nu este faţetat. Lungime 2,6 cm,
greutate 2,40 g. Nr. inv. A 3710 (nr. inv. iniţial
10221).
C.S. Vârf de săgeată (fig. 1, C 5) de acelaşi
tip ca cel anterior. Lungime 2,8 cm, greutate
2,65 g. Nr. inv. A 3710 (nr. inv. iniţial 10221).
C.6. Vârf de săgeată (fig. 1, C 6) de acelaşi
tip ca cel anterior. Lungime 2,7 cm, greutate
2,30 g. Nr. inv. A 3710 (nr. inv. iniţial 10221).
C.7. Vârf de săgeată (fig. 1, C 7) de acelaşi
tip ca cel anterior. Lungime 2,9 cm, greutate
2,85 g. Nr. inv. A 3710 (nr. inv. iniţial 10221).
C.S. Vârf de săgeată cu trei muchii (fig. 1,
C8), cu baza arcuită şi gaură de înmănuşare
rotundă. Cele trei laturi sunt netede, pe una
din ele aflându-se o greşeală de turnare.
Lungime 2,7 cm, greutate 2,20 g. Nr. inv. A
3710 (nr. inv. iniţial 10221).
C.9. Vârf de săgeată cu trei muchii (fig. 1,
C9), cu baza arcuită şi gaură de înmănuşare
rotundă. Cele trei laturi sunt netede. Lungime
2,7 cm, greutate 2,30 g. Nr. inv. A 3710 (nr. inv.
iniţial 10221).
C.lO. Vârf de săgeată cu trei muchii (fig. 1,
C10), cu tub de înmănuşare scurt. Cele trei
laturi sunt netede. Lungime 2,9 cm, greutate
3,50 g. Nr. inv. A 3710 (nr. inv. iniţial 10221).
C.ll. Vârf de săgeată cu trei muchii (fig. 1,
C1 1 ), cu baza dreaptă. Deasupra bazei, pe fie
care latură, se află două canale care formează

Inventarul mormântului de la Batoş, jud.
Mureş2, care urmează să fie prezentat în conti
nuare, este cunoscut de multă vreme în litera
tura de specialitate3, însă, nu a fost niciodată ilus
trat în întregime. Mormântul a fost descoperit,
probabil, în 19234 sau cu puţin timp înainte, în
plantaţia de viţă de vie de la Neue Haide " şi
"
dăruit de către Albert Klemens Muzeului
Brukenthal din Sibiu. Alte informaţii legate de
împrejurările descoperirii nu s-au păstrat. Inven
tarul constă dintr-un vas ceramic de dimensiuni
mari, două vârfuri de lance din fier şi 60 de vâr
furi de săgeată din bronz. În 1995, în Muzeul
Brukenthal, Sibiu, au putut fi înregistrate vasul
ceramic şi 37 de vârfuri de săgeată; restul inven
tarului (23 vârfuri de săgeată şi două vârfuri de
lance) par să se fi fost rătăcit sau pierdut.
A. Vasul (fig. 1, A) este bitronconic, cu gât
înalt, corp larg, bine delimitat; gura vasului,
răsfrântă către exterior, lipseşte. La marginea
de sus a gâtului se află trei caneluri înguste,
orizontale, în vreme ce baza gâtului este mar
cată de o canelură orizontală. Imediat sub
aceasta, pe diametru! maxim al corpului, sunt
dispuse în cruce patru grupuri de ornamente,
fiecare constând din următoarea succesiune:
două caneluri 1 o nervură 1 patru caneluri 1 o
nervură 1 patru caneluri 1 o nervură 1 două
caneluri, toate dispuse pe verticală şi paralele.
Sub fiecare dintre aceste ornamente, la partea
inferioară a vasului, se află câte o proeminenţă
apucătoare. Vasul este lucrat din pastă fină
amestecată cu nisip, de culoare neagră la exte
rior şi brun deschis în interior, cu suprafaţa lus
truită. Fundul vasului are un diametru de 17 cm
iar înălţimea păstrată este de 41 cm. Nr. inv.
actual A 3717 (nr. inv. iniţial 10228).
B.l. Vârf de lance (fig.1, B1) cu lama lungă şi
îngustă, fără nervură mediană, cu tub lung,
rotund, de înmănuşare, rupt la bază. Executată
din fier. Lungimea păstrată 32,7 cm. Nr. inv. A
3711 (nr. inv. iniţial 10222).
B.2. Vârf de lance (fig. 1, B2) cu lamă lungă
şi îngustă, fără nervură mediană, cu tub lung,
rotu nd , de înmănuşare, rupt la hază. Executată

un tub scurt, încorporat, de înmănuşare. Cele
trei laturi sunt netede. Lu ngi m e 2,4 cm, greu
tate 2,60 g. Nr. i nv . A 371 0 ( nr. inv. iniţial
10221).

din fier. Lungimea păstrată 40,6 cm. Nr. inv. A
371 1 (nr. inv. in iţial 1 0222).
C.l. Vârf de săgeată (fig. 1, C l ) cu tuh
rotund de înmănuşare. Lama cu două aripioare
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C.12. Vârf de săgeată cu trei aripioare (fig. 1,
C12), cu baza dreaptă; cele trei aripioare se
menţin până la vârf. Tubul de înmănuşare
merge până către vârf şi are o greşeală de tur
nare. Lungime 1,9 cm, greutate 1,75 g. Nr. inv.
A 3710 (nr. inv. iniţial 10221).
C.13. Vârf de săgeată cu trei aripioare (fig. 1,
C13), cu baza dreaptă; cele trei aripioare se
menţin până la vârf. Gaura de înmănuşare are
o lungime de 1,1 cm şi o mică greseală de tur
nare la capăt. Lungime 3,1 cm, greutate 3,20 g.
Nr. inv. A 3710 (nr. inv. iniţial 10221).
C.14. Vârf de săgeată cu trei aripioare (fig. 1,
C14), cu baza dreaptă; cele trei aripioare se
menţin până la vârf. Gaura de înmănuşare mer
ge până către vârf. Lungime 3,1 cm, greutate
2,50 g. Nr. inv. A 3710 (nr. inv. iniţial 10221).
C.15. Vârf de săgeată cu trei aripioare (fig. 1,
C15) de acelaşi tip ca cel anterior. Lungime 2,6
cm, greutate 2,10 g. Nr. inv. A 3710 (nr. inv.
iniţial 10221).
C.16. Vârf de săgeată cu trei aripioare (fig. 1,
C16) de acelaşi tip ca cel anterior. La bază are
o mică greşeală de turnare. Lungime 2,3 cm,
greutate 2,15 g. Nr. inv. A 3710 (nr. inv. iniţial
10221).
C.17. Vârf de săgeată cu trei aripioare (fig. 1,
C17) de acelaşi tip ca cel anterior. Are o
greşeală de turnare Ia gaura de înmănuşare.
Lungime 2,6 cm, greutate 2,30 g. Nr. inv. A
3710 (nr. inv. iniţial 10221).
C.18. Vârf de săgeată cu trei aripioare (fig. 1,
C18) de acelaşi tip ca cel anterior. Are o
greşeală de turnare la gaura de înmănuşare.
Lungime 2,5 cm, greutate 2,80 g. Nr. inv. A
3710 (nr. inv. iniţial 10221 ).
C.19. Vârf de săgeată (fig. 1, C19) cu vârf
masiv, cu trei muchii şi trei aripioare care merg
până la bază. Trecerea de la aripioare la tub
este unghiulară. Lungime 2,7 cm, greutate 2,95
g. Nr. inv. A 3710 (nr. inv. iniţial 10221).
C.20. Vârf de săgeată (fig. 1, C20) de acelaşi
tip ca cel anterior. Are o greşeală de turnare Ia
gaura de înmănuşare. Lungime 3,1 cm, greu
tate 3,10 g. Nr. inv. A 3710 (nr. inv. iniţial
10221).
C.21. Vârf de săgeată (fig. 1, C21) de acelaşi
tip ca cel anterior. Lungime 2,R em, greu t a te
3,0 g. Nr. inv. A 3710 (nr. inv. iniţial 10221).
C.22. Vârf d e săgeată (fig. 1, C22) de acelaşi
tip ca cel anterior. Lungime 2, 7 cm, greutate
2,HS g. N r. inv. A 3710 (nr. inv. iniţial 1 0221).
C.2J. Vârf d e săgeată (fi g 1, C23) de acelaşi
tip ca cel anterior. Lungime 3,0 cm, greutate
3,1 11 g. Nr. inv. A 3710 (nr. inv. iniţial 1 0221 ) .

C.24. Vârf de săgeată (fig. 1, C24) de acelaşi
tip ca cel anterior. Are o greşeală de turnare Ia
gaura de înmănuşare. Lungime 2,4 cm, greutate
2,55 g. Nr. inv. A 3710 (nr. inv. iniţial 10221).
C.25. Vârf de săgeată (fig. 1, C25) de acelaşi
tip ca cel anterior. Lungime 2,8 cm, greutate
3,10 g. Nr. inv. A 3710 (nr. inv. iniţial 10221).
C.26. Vârf de săgeată (fig. 1, C26) de acelaşi
tip ca cel anterior. Are o greşeală de turnare la
gaura de înmănuşare, a cărei lungime depă
şeşte aripioarele. Lungime 3,0 cm, greutate 3,0
g. Nr. inv. A 3710 (nr. inv. iniţial 10221).
C.27. Vârf de săgeată (fig. 1, C27) de acelaşi
tip ca cel anterior. Lungimea găurii de înmănu
şare nu depăşeşte lungimea aripioarelor. Lun
gime 2,7 cm, greutate 2,55 g. Nr. inv. A 3710
(nr. inv. iniţial 10221 ).
C.28. Vârf de săgeată (fig. 1, C28) de acelaşi
tip ca cel anterior. Lungime 2,6 cm, greutate
2,80 g. Nr. jnv. A 3710 (nr. inv. iniţial 10221).
C.29. Vârf de săgeată (fig. 1, C29) de acelaşi
tip ca cel anterior. Lungime 2,9 cm, greutate
3,60 g. Nr. inv. A 3710 (nr. inv. iniţial 10221).
C.30. Vârf de săgeată (fig. 1, C30) de acelaşi
tip ca cel anterior. Are o greşeală de turnare la
gaura de înmănuşare. Lungime 2,6 cm, greu
tate 3,0 g. Nr. inv. A 3710 (nr. inv. iniţial 10221 ).
C.31. Vârf de săgeată (fig. 1, C31) de acelaşi
tip ca cel anterior. Are o greşeală mică de tur
nare la bază. Lungime 2,7 cm, greutate 2,75 g.
Nr. inv. A 3710 (nr. inv. iniţial 10221).
C.32. Vârf de săgeată (fig. 1, C32) de acelaşi
tip ca cel anterior. Are o greşeală de turnare la
gaura de înmănuşare. Lungime 2,8 cm, greu
tate 2,80 g. Nr. inv. A 3710 (nr. inv. iniţial
10221).
C.33. Vârf de săgeată (fig. 1, C33) de acelaşi
tip ca cel anterior. Lungime 2,5 cm, greutate
2,60 g. Nr. inv. A 3710 (nr. inv. iniţial 10221).
C.34. Vârf de săgeată (fig. 1, C34) de acelaşi
tip ca cel anterior. Lungime 2,8 cm, greutate
3,05 g. Nr. inv. A 3710 (nr. inv. iniţial 10221).
C.35. Vârf de săgeată (fig. 1, C35) de acelaşi
tip ca cel anterior. Lungime 2,8 cm, greutate
2,95 g. Nr. inv. A 3710 (nr. inv. iniţial 10221).
C.36. Vârf de săgeată (fig. 1, C36) de acelaşi
tip ca cel anterior. Lungimea găurii de înmă
nuşare dcpă�c�te u�or lungimea aripioarelor.
Lungime 2,5 cm, gre u tate 2,20 g. Nr. inv. A
3710 (nr. inv. iniţial 10221).
C.J7. Vârf de săgeată (fig. 1, C37) de acelaşi
tip ca cel anterior. Lungimea găurii de înmă
nuşare nu dcpă:;;e şte lungimea aripioarelor.
Lungim�: 2,5 �.:rn, gre u tate 2,45 g. Nr. inv. A
3710 (nr. inv. iniţial 10221).

.
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C.38-60. Cele 23 de vârfuri de săgeată
rămase nu au putut fi găsite. Potrivit descrierii
din inventare, este vorba de două exemplare
care aparţin seriei C.1-7, trei de tip C.12-18 şi
18 exemplare care sunt apropiate ca forma
tipului C.19-37.
N. Vlassa5 şi V. Vasilievh datează mormântul
în intervalul cuprins între sfârşitul sec. 6 şi sec.
5 î.Chr. şi îl socotesc ca fiind scitic.
Vasul de la Batoş nu are analogii exacte în
România. Vase mari, decorate cu caneluri, sunt
mai degrabă rare în inventarele funerare din
Hallstatt-ul târziu transilvănean'. Analog pare
să fie un vas din mormântul nr. 6 de la Budeşti
Fânaţe8, decorat cu cinci caneluri înguste, ori
zontale, dispuse pe gât. Pe umăr poartă ghir
lande formate din nervuri agăţate de mici
proeminenţe orientate în sus. Pe partea infe
rioară a vasului sunt dispuse în cruce patru
proeminenţe orientate în jos; în expresia sa
generală, vasul de la Budeşti-Fânaţe este mai
svelt decât cel de la Batoş, care prin " opulenţa "
şi prin forma gâtului aminteşte de vasele tim
purii hallstattiene9. La această vreme poate fi
găsit şi ornamentul din nervuri combinate cu
caneluri verticale10• Analogiile citate, însă, se
situează cronologic mult înaintea complexului
de la Batoş11•
Vârfurile de lance din fier din mormintele
hallstattiene târzii au fost deja analizate de
către V. Vasiliev12; li se mai poate adăuga exem
plarul din mormântul 6 de la Budeşti-Fânaţe13•
V. Vasiliev le consideră ca fiind un indicator în
datarea târzie a complexuluP4•
Vârfurile de săgeată scitice au fost pentru
prima dată împărţite tipologie de către P. Rau15.
De la această analiză porneşte tipologia A.
Meljukova16, până astăzi cea mai importantă şi
cel mai frecvent utilizată. Potrivit acesteia, vâr
furile de săgeată C.1-7 aparţin grupei 1 (cu
două aripioare), tipul 5, varianta 2 şi se datează
în sec. 7-6 î.Chr17• Cele din seria C.8-1 1 aparţin
grupei III (cu trei muchii) şi se împart după
cum urmează: C.lO - tipul 2, varianta 5, datat
în sec. 6-5 î.Chr18; C.l l - tipul 6, varianta 4, iar
C.8-9 - tipul 7, varianta 7, toate datate în sec. 43 î.Chr19. Piesele cu trei aripioare (C.l2-37)
aparţin grupei a Il-a după Meljukova. Repre
zentate sunt variante ale tipului 5 (C.l2-18),
datate de Meljukova în sec. 6-5 î.Chr.20 iar cele
mai n um e roase aparţin t ipu lu i 9 (C.19-37),

urmând, în mare, pe cea propusă de Meljukova
şi Hancar. Exemplarele de la Batoş din grupul
C.l-7 sunt apropiate de tipul 6 G,Endja " şi
iabotin ")23, nu sunt însă identice cu nici una
"
din variantele descrise, astfel că împărţirea A.
Meljukova permite o atribuire mai fină; tipul 6
este datat de către H. Eckhardt în sec. 7-6
î.Chr., ca dealtfel şi de către A. Meljukova.
Piesele cu trei muchii C.8-1 1 pot fi atribuite
variantei B a tipului de bază 10, care desem
nează o producţie de masă datată în sec. 4-3
î.Chr.2\ şi acestea mai detaliat ordonate tipo
logie de către A. Meljukova şi la fel plasate
cronologic. Printre vârfurile de săgeată din
grupul C.12-18 sunt exemplare din varianta A
(masive) şi B (svelte) a tipului de bază 9 după
H. Eckhardt25 care se datează (şi de către A.
Meljukova) între sec. 5 î.Chr. şi limita dintre
sec. 4 şi 3 î.Chr. Varianta cel mai puternic
reprezentată în mormântul de la Batoş (C.l937) poate fi subsumată tipului de bază 8 al lui
H. Eckhardt26 şi se datează, cum remarca şi A.
Meljukova, în sec. 6-5 î.Chr. Se poate remarca
asocierea, în acelaşi complex, a exemplarelor
timpurii, cu două aripioare, cu piese târzii, cu
trei aripioare sau cu trei muchii. Diversitatea
formelor se poate explica eventual prin utiliza
rea în scopuri diverse, clare prin " specializarea "
vârfurilor de săgeată, dincolo de evoluţia
cronologică frecvent discutată. Datarea mor
mântului se bazează pe cronologia tipului de
vârfuri de săgeată cel mai frecvent reprezentat
în inventar, chiar dacă acestea nu sunt, în ge
neral, un indicator cronologic foarte exact.
Mormântul de la Batoş se datează, aşa cum au
propus şi N. Vlassa2' şi V. Vasiliev28, cel mai
probabil, în sec. 6-5 î.Chr.
Deşi eşantionul cuprins în mormântul de la
Batoş nu este foarte larg şi nici pe deplin repre
zentativ, poate introduce un alt aspect în dis
cuţie, şi anume evoluţia formei vârfurilor de
săgeată în funcţie de tehnica de luptă şi arma
mentul vremii. H. Eckhardt vede explicaţia
schimbării formei vârfurilor de săgeată (prin
adăugarea unui al treilea tăiş) în necesitatea de
a spori puterea de pătrundere a săgeţilor prin
armură29• Efectul este obţinut şi prin ridicarea
uşoară a greutăţii vârfurilor de săgeată30•
Această tendinţă poate fi observată chiar la o
serie scurtă cum este cea din mormântul de la
Batoş (fig. 2, D).

Europa au fost recent analiz<� l e �i onlnnate
H. Eckhardt", datarea propusă de

vechi

care este plasat cronologic în se:�.:. 6-5 î.Chr".
Vârfurilc de săgeată " scitice " descoperite în

către

Polosim această

ocazie pentru a face corec
unei al te lic:scop�.:riri mai

tare a şi completarea

de
el

hrnnz

lit: la Batoş. Este vorba de: o brăţară de

cu capetele suprapuse (fig. 2. E), prclu-
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ată de către Muzeul Brukenthal, Sibiu, în 1894
şi înregistrată atunci sub numărul de inventar
12021 (astăzi A 4714). Piesa a fost publicată de
către V. Vasilievl1, care consideră că decorul
"constă din patru cerculeţe incizate cu câte un
punct la mijloc" . Descrierea este incompletă -

cerculeţele sunt încadrate de linii în zigzag, şi
incorectă - decorul este punctat şi nu incizat.
Diametru) exterior al inelului este de 7,0-7,4
cm, grosimea este de 0,5-0,7 cm iar greutatea
48,45 g.

Note

1. Documentarea pentru publicarea următoarelor desco
periri s-a făcut în cadrul bursei Feodor-Lynen oferită de
către Fundaţia Alexander von Humboldt, căreia îi mul
tumim încă o dată pentru sprijinul acordat. Traducerea
textului şi ilustratia au fost făcute de către R. Boroftka,
căreia îi multumim.
2. Fostul raion Reghin, Regiunea Autonomă Maghiară. În
timpul administraţiei maghiare: Batos, Kolozs megye,
tekei jărâs. Numele german al localităţii este Botsch.
3. Este menţionat de către HOREDT 1944, 109 nota. 54;
VA'iiUEV 1966, 411 nota 1; VA'iiLIEV 1980, 142 nr. 8.1;
VLASSA 1960, 552-553, fig. 2, a ilustrat doar o parte a
inventarului. În 1964 a fost descoperit un alt mormânt
hallstattian târziu în raza satului Batoş, publicat de către
V. Vasiliev în 1966.
4. N. Vlassa şi V. Vasiliev notează anul 1924; însă în caietele
de inventar ale Muzeului Brukenthal, Sibiu, primirea
obiectelor este menţionată pentru anul 1923. Piesele au
intrat în colectie sub nr. 264/1924 şi au fost inventariate
sub numerele: 10221 (astăzi A 3710) vârfurile de
săgeată; 10222 (astăzi A 3711) vârfurile de lance; 10228
(astăzi A 3717) vasul.
5. VLASSA 1960, 554.
6. VA'iiLIEV 1966, 420.
7. Vezi VA'iiLIEV 1980, pl. 7, 2.4; MARINESCU 1984, fig. 3, 1;
5, 1.
8. MARINESCU 1984, fig. 5,1.
9. Ca, de exemplu, cele de la Teleac: VASIUEV şi alţii 1991,
fig. 29,2; 30, 1.11; 32,5.7-9.
10. VA'iiLIEV şi altii 1991, fig. 30, 1.11.
11. Problema ceramicii "sciJice" din Transilvania este în con
tinuare nerezolvată. Multe forme ale culturilor locale
sunt legate de cele ale perioadei timpurii a Hallstatt-ului
şi, mai degrabă, piesele de metal indică o relatie către
est. Fară a nega caracterul scitic al descoperirilor din
Transilvania, atragem atentia asupra altui aspect. Atât
piesele de metal (vezi l.ANG 1976) cât şi ceramica grupu
lui Ferigile-Bârseşti îşi găsesc bune analogii în reperto
riul scitic din zona nord-pontică. Această legătură a fost
recent exprimată de către G. Smimova (1997; 1999),
care compară străchinile canelate şi vasele mari scitice
timpurii cu cele din grupul Ferigile. Se adaugă ceştile,
uneori canelate, cu toartă cu buton sau proeminentă de
la Ferigile (VULPE 1967, pl. 4-5) care se pot trage din
faza Zabotin (MEUUKOVA 1 989, pl. 8, 21 -28) sau din
grupul

scitic de

pe malul drept al

1989, pl. 20, 1-4). Alte elemente de comparaţie, de la
Bel "sk, au fost publicate deja de către Sramko (SRAMKo
1975; vezi şi RollE u.a 1991 cu lit.). Recent au intrat în
circulatie în literatura de specialitate şi descoperirile de
la Motroninskoe gorodiSte (BESSENOV u.a. 2001, pl. 4244), între care mentionăm străchini şi vase de dimensi
uni mari, cu analogii în grupul Ferigile-Bârseşti. Carac
terul scitic al pieselor de metal şi ai ceramicii Ferigile
Bârseşti este chiar mai evident decât cel al descoperirilor
"scitice" din Transilvania. Întrebarea care se poate pune
este care dintre cele două grupuri - Ciumbrud sau
Ferigile-Bârsesti - este mai scitic" şi care mai ,,tracic"
"
(în măsura în care se insistă pe o determinare etnică pe
baza informatiei arheologice existente).
12. VA'iiLIEV 1980, 91 şi urm.
13. MAR!NESCU 1984, fig. 5,8.
14. VA'iiLIEV 1980, 92.
15. RAu 1929.
16. MEUUKOVA 1964. Vezi şi PETRENKO 1967; HANc.':AR 1972
şi, recent, GALANINA 1997, 104 si urm. (lb. rusă) 107 şi
urm. (lb. germană).
17. MEUUKOVA 1964, 18, 28 fig. 1.
18. MEUUKOVA 1964, 23, 28 fig. 1; HANc.':AR 1972, tabelul l .
19. MEUUKOVA 1964, 23 şi urm., 28 fig. 1 ; HANc.':AR 1972,
tabelul l.
20. MEuUKOVA 1964, 21, observă, însă, că acest tip este
prezent în aproape toate complexele cu piese cu trei ari
pioare şi persistă până în sec. 3 î.Chr.
21. MEUUKOVA 1964, 21 şi unn., 28 fig. 1; HANc.':AR 1972,
tabelul l.
22. EcKHARDT 1996, 31 şi urm; pt. literat. mai veche vezi
KLEEMANN 1954; MERCER 1970.
23. EcKHARDT 1996, 33. Pt. tipul Zabotin vezi şi lwNs ' KA
1973.
24. EcKHARDT 1996, 36.
25. EcKHARDT 1996, 35.
26. EcKHARDT 1996, 34 si urm.
27. VLASSA 1960, 554.
28. VA'iiLIEV 1966, 420.
29. EcKHARDT 1996, 32, fără a-1 cita pe Kl.EEMANN 1954,
care discută această relaţie.
30. Creşterea greutăţii nu este menţionată de către
EcKHARDT 1996, a fost, însă, observată deja de către
KLEEMANN 1954, 104-105.
31. VA'iiUEV 1966, 418 nr. 2a, fig. 5, 6.
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Abstract
The Hallstatt gravefrom Batoş, Mureş county
In this article, some older finds from Batoş, Mureş county, are published. They belong to a grave discovered around 1923
or a little earlier in the vineyard "Neue Haide" and was donated to the Brukenthal Museum, Sibiu. The exact context is not
known. The inventory consists of a pottery vessel, two iron lance-heads and 60 bronze arrow-heads. In 1995, only the vessel
and 37 of the arrow-heads could be documented in the Brukenthal Museum, Sibiu, the rest not being identifiable or lest.
The vessel does not have exact parallels in Romania and does not help in dating the complex. The two lance-heads were
considered as indicators of a late date by V. Vasiliev. The 37 preserved arrow-heads belong ta various types (two-winged,
three-winged, three-edged) and have been ordered according ta the typological evolution of A Meljukova. They date the
grave ta the 6.-5. Cent. B.C., as had already been done in the previous partial publications (N. Vlassa and V. Vasiliev).
Although the series from Batoş is small, a connection between weight and typological evolution can be followed (fig. 2, D).
The pre-sence of severa! types of arrow-heads in the sarne complex raises the question of wether they had specialised and
well defined uses.
The inventory of the grave from Batoş does not allow a clear ethnic attribution of the buried individual (scythian, thra
cian etc.), it may, however, be remarked, that the Late Hallstatt graves from Transsylvania generally do not bear such a strong
scythian impression as those of the Ferigile-Bârseşti group.
The bronze bracelet was also discovered in Batoş, in 1894, and was published by V. Vasiliev. We take this occasis on ta co
rrect and complete the description of V. Vasiliev: the decoration is not incised but punched and the mentioned circles are
framed by short zig-zags.

PE310ME

TWlbwmamcKoe nozpe6eHue U3 Eamow, ye:Jo Mypew
HaCTOllllliUI CTaTbll nocallmeua HeKOTOpbiM crapbiM uaxo.nKaM HJ oaTow, yeJ.n Mypew. Ouu npoucxo.LlliT HJ nore6euu11
OTKpbiTOI'O OKOnO

1 923

I'O,!la, HnH HecKOnbKO paHbWe, B BHHOrpa,nHHKe

" Neue Ha/de "

H 6blJIH nepe.naHbl B MyJeii opyKCHTanb B

rop. CH6Hy. TO'IHbiC ycnOBHll H&XO,!lKH HCHJBCCTHhl. llorpe6anbHbiH HHBCimlpb COCTOHT Hl Kep&MH'ICCKOI'O cocy,na, .LlBYX

H 60 6poH30BhiX H3KOHC'IHHKOB CTpen. B 1 995 r. B MYJee opyKeHTanb y.nanocb H.LlCHTHijlHUHpOB&Tb TOnbKO
37 H&KOHC'IHHKOB CTpen, OCTanbHbiC npe.LlMeThl He y,nanOCb H,nCHTH$HQHp0BaTb, nH6o OHH 6blJIH yTepliHhl.

HaKOHe'IHHKOB KOnHii
COCY.Ll H

Cocy.n HC HMeeT TO'IHhiX napanneneii HB TeppHTOpHH PyMbiHHH H HC MOlKeT 6b1Tb HCnOnbJOBaH ,!lnll .LlBTHpDBKH KOMnneKca. ,/J.Ba

HJ H&KOHe'IHHKOB KOnHH 8 .8acunHeB C'IHTan CBH,neTeCTBOM nOJ.LlHeii .Ll3THpOBKH.

37

COXpaHHBWHXCll H&KOHe'IHHKOB CTpen (c

.LlBYMJI nepbliMH, C YpeMll nepbliMH H Ypexpe6epHble) 6blJIH conocraaneHbl C THDOnOI'H'IecKOH JBOnJOQHeii A.M.MemoKOBOH. 0HH
.LlBTHpyiOT norpe6eHHe

6

-

5 BB • .LlO P .Xp., KBK 6blJIO YlKC nOK833HO B npe.Llbl.liYlllHX '13CTH'IHhiX ny6nHK8QHIIX (H.Bnacca H
.

8.8acHnHeB). XOTll cepHH Hl oaTOW He&enHKH, OHH DOJBOnliJOT ycraHOBHTb CBlllb MClK.LlY XpoHOnOI'H'ICCKHMH .LlHaDBJOHa.MH H

THnOnOI'H'ICCKOH JBOnJOQHCH (fig. 20). llpHCyYCTBHC onpe.neneHHhiX THnOB H3KOHe'IHHKOB CTpen B O.LlHOM KOMDnCKCC nO,!lHHM3eT
BOnpoc O HX cneQHanHJaUHH, 'ICTKO onpe,!lenCHHOM H83H3'1CHHH.
11HBCHTapb norpe6eHHll HJ oaTOW He DOJBOnlleT 'leTKO ycraHOBHTb JTHH'IeCKYIO npHHMnelKHOCTb norpe6CHHOI'O (CKH$CKYIO,

$paKHHCKyiD H T.,n.). Bce lKC MOlKHO OTMeTHTb, 'ITO nOl.LlHC!'anbWTBTCKHC norpe6eHHll Hl TpaHCHnbBaHHH, B OTnH'IHC OT rpynnbl

CllepH.Llli(HnC-OblpCeWTb, He HeCyY Ha ce6e CTOnb CHnbHhiX CKH$cKHX OTne'I&TKOB.
B

1 894

1'. B oarow 6blJI TBKlKe Haii,neH 6pOH30BhiH 6pacneT, ony6nHKOBBHHbiH B.BacunHeBhiM. nonblYliCb cnyqaeM, cne,nyeT

yTO'IHHTb, 'ITO opuaMeHT Ha 6pacneTe He

peJHoii, KaK YKBJbiBaeT B.BacHnHeB, a nyHKTHpHhlii. KpoMe Toro, ueo6xo.nuMo

.LlOflOnHHTb, 'ITO OpHaMCIITliJibHble KpyrH JaKniO'IeHhl MelK,!ly KOpDTKHMH lHI'lar&MH.

Nicolaus Boroffka
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Mormântul hallstattian de la Batoş, jud. Mureş
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C 1 37 vârfuri de săgeată din bron7..
A - pollery ve>·..-el; H 1 -2 - iro11 la11ce-lreads; C 1-37 - bronze arrow-lreads.

A - vas ceramic; D 1-2 - vârfuri de lance d i n fier;
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TEZAURELE PRINŢILOR GEŢI

aşezări fortificate sau cetăţi, morminte tumu
lare fastuoase şi tezaure bogate din metale pre
ţioase. Aceste concentrări de monumente şi
piese fastuoase indică nuclee de putere şi bogă
ţie ale regalităţii şi elitei aristocratice (SÂRBU,
TROHANI 1977, p. 524).
Cristalizarea artei tracice în această vreme
este deci, consecinţa unor factori interni, dar şi
a influenţelor exercitate de neamurile vecine,
îndeosebi la nivelul aristocraţiei. Fastul de la
curţile regilor macedoneni şi sciţi, bunurile de
mare valoare de care aceştia erau însoţiţi în
expediţii i-au impresionat pe dinaştii geţi şi au
trezit în aceştia dorinţa de a dispune de bogăţii
similare.
Bogăţia inventarului din unele morminte şi
tezaure ne arată o elită getică comparabilă cu
cea macedoneană sau scitică nu numai ca
resurse, ci şi modalităţi de a-şi susţine legitimi
tatea printr-o "istorie sacră ", cu un trecut glo
rios marcat de fapte memorabile (KuLL 1987,
p. 197-466). De exemplu, dinastul înmormântat
la Agighiol (Fig.2), prin bogăţia inventarului şi
dorinţa de a-şi etala trecutul glorios, poate fi
comparat cu regele depus la Vergina (ANDRO
Nrcos 1997).
Monumentalitatea unor fortificaţii din aşe
zări sau cetăţi cu rost militar, este o expresie a
ingeniozităţii tehnice, a resurselor materiale şi
umane ale acestor comunităţi.
Numeroasele şi variatele importuri greceşti
dovedesc importantele resurse economice de
care dispuneau unii membri ai comunităţilor,
vechimea şi stabilitatea relaţiilor cu centrele
pontice şi sudice (GWDARIU 1974).
Cea mai elocventă expresie a bogăţiei şi pu
terii unor dinaşti geţi o constituie impresionanta
concentrare de monumente din zona Sborya
novo-Sveshtari: oraş de tip elenistic, morminte
uriase cu camere din piatră fasonată, cu fresce şi
cariatide (Fig.H), o i ncin tă sacră (Cr ncTTTKOVA,
DELEV, BOZHKOVA 1992, p. 73-88; GUERGOVA
1 992, p. 1 18-126, 1996, p. 13-44; 0-JICHJKOVA
1 992, p. 143-1 63; RUSSEVA 2000, p. 1 3 1 - 1 54).
Numai prin importantele re�urse materiale
şi u m ane , prin existenţa unei ierarhii sociale

1. Aria geografică
Aria geografică la care ne vom referi cuprinde
spaţiul dintre Munţii Balcani - Stara Planina, la
est de Iskar, şi Munţii Carpaţi, la est până la
Nistru şi Marea Neagră, iar la vest până la Porţile
de Fier, zonă unde izvoarele scrise îi localizează
pe geţi (HERODOT, IV, 93; TuKYDIDES, Il, 96),
iar descoperirile arheologice atestă o cultură
materială şi spirituală unitară în trăsăturile ei
esenţiale (Fig.l). Desigur, în acest spaţiu, în
anumite zone şi anume secvenţe cronologice,
s-au aflat şi alte popoare ( ex., sciţii), iar
,.graniţa " etnică dintre geţi şi triballi este încă
greu de precizat.
2. Epoca
Epoca pe care o avem în vedere este de
peste un secol ( ± 350 - ± 225 a. Chr.), întrucât
marea majoritate a descoperirilor toreutice se
datează în această vreme.
De ce această "ieşire la rampă " a aristocraţiei
getice se petrece spre mijlocul sec. IV î.Chr. şi
devine "tăcută " după sfârşitul sec. III î.Chr.?
Practic, nu durează mai mult de 3-4 generaţii.
Există atât cauze interne, cât şi externe.
În dezvoltarea unor civilizaţii există momente
de vârf, atunci când ele ajung la maturitate şi
,fac istorie" . Aşa cum ne-o demonstrează desco
peririle arheologice (îndeosebi funerare) şi
izvoarele scrise (HERODOT, IV, 93; TuKYDIDES,
II, 96), geţii se individualizează în lumea traci
că încă de la sfârşitul sec. VI î.Chr., atunci când
ei se şi opun lui Darius, în 514/513 î.Chr.
Dar societatea getică se va structura şi ierar
hiza mai profund, iar elita aristocratică va simţi
nevoia de a-şi etala şi legitima puterea şi bogăţia,
paralel cu perfecţionarea tehnicii artiştilor teo
reuţi autohtoni, abia spre mijlocul sec. IV î. Chr.
3. Societatea

iu sec. IV-III î.Chr., l u mea gclică cunoaşte o
dezvoltare deosebită, până acum descoperindu 
se sute de aşezări. peste 100 de cetăţi şi aşezări
fortificate, aproape 2000 de morminte, nume
roase tczaure (SĂnBU, TROHANI 1997, p. 5 1 2539; ZA�OCI 1998; SÂRBU 20002, p. l59-189) etc.
În această vreme, în spaţiul no rd balcanic şi
extracarpatie, constatăm asocierea în aceleaşi
:l:one, a trei tipuri de monumente semnificative:

bine structurate şi a unor nuclee de profesio
nişti ai armelor se poate înţelege opoziţia unor
di nilşti geti fat<i de încercările de cucerire ale
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unor regi sau a unor mari comandanţi militari,
ca Filip II (339 î.Chr.), Ateas (339 î.Chr.),
Alexandru cel Mare (335 î.Chr.), Zopyrion (cea.
326 î.Chr.), Lysimach (cea 300 - 290 î.Chr.) etc.
Această creştere a puterii geţilor este cel mai
bine ilustrată de menţiunile scrise despre
Dromichaites, regele a cărui întinsă stăpânire
cuprindea ambele maluri ale Dunării de Jos
(DIODOR DIN SICILIA, XXI, 12, 1-5).
Aproape în totalitate, piesele provin din
morminte sau din tezaure izolate.

fice, unele cu caracter iniţiatic şi esoteric. În
mentalitatea lor, ca şi a societăţii în general,
era necesar ca ierarhiile să se păstreze şi în
"lumea de dincolo " (SÂRBu 2000 1 , p. 183-21 1).
Acest efort constructiv (tumuli, camere
funerare, basoreliefuri şi picturi) şi sacrificarea
bunurilor care-I însoţeau pe defunct sugerează
că mormântul era considerat drept o ultimă
locuinţă şi un centru de putere, fiind un axis
mundi pentru contemporani şi urmaşi.
B. Tezaure izolate. Dintre tezaurele izolate
vom menţiona pe cele de la Băiceni - Fig. 7
(PETRESCU-DÂMBOVITA 1995, p. 171-185),
Borovo (KITOV 1976), Letnica - Fig. 10- 1 1
(VENEDIKOV 1996) ş i Lukovit - Fig. 9 (CICIKOVA
1980). Trebuie remarcat că nici un tezaur n-a
fost găsit într-o incintă sacră sau în apropierea
unui mormânt regal, astfel încât semnificaţia sa
de thesaurus, deci de dar către vreo divinitate
sau erou, rămâne discutabilă. De asemenea,
este de semnalat că, aproape în toate cazurile,
nu s-a păstrat întreg inventarul din mormânt sau
tezaur, astfel că este dificil de făcut aprecieri
asupra semnificaţiei de ansamblu a descoperirii.
C. Tezaure in situri. Doar în puţine cazuri
asemenea descoperiri au apărut în interiorul
unor aşezări fortificate sau cetăţi de refugiu, ca
la Stânceşti - Fig. 5/1-3 (BuRDA 1979, p. 67-68,
nr. cat. 26; Kuu 1997, fig. 29) ori Buneşti
Avereşti (BAZARCIUC 1983, p. 249-273), de
unde provin o diademă de aur sau mici tezaure
(fibule, brăţări, coliere de mărgele, etc.).

4. Monumente caracteristice
A. Morminte regale şi aristocratice. Dintre
descoperirile din morminte vom aminti pe cele
de la Găvani - Fig. 4 (HARrucHE 1985, p. 25-70;
HARTuCHE, SÂRBu, 2001, p. 139-153), Agighiol
- Fig. 2 (BERCIU 1969, p. 33-70), Chimogi - Fig.
5/4-10 (ŞERBĂNESCU 1999, p. 231-244), Peretu 
Fig. 3 (MOSCALU 1989, p. 131-190, Pl. 41-64),
Borovo (IvANov 1984, p. 17-18). Deşi pentru
"
"
" Craiova (Fig. 6), ,,Porţile de Fier , Poiana
Coţofeneşti - Fig. 12/1 (BERCIU 1969, p. 77-93,
123-146) nu sunt date sigure, probabil că şi ele
provin tot din morminte, întrucât asemenea
categorii de piese au apărut, cu precădere, în
acest tip de complex.
Numai astfel se poate explica atât efortul de a
se ridica morminte tumulare impresionante, sub
care se află, uneori, adevărate temple (RussEVA
2000), cât şi depunerea de bunuri inestimabile.
Pare logic ca, cel puţin pentru un viitor previ
zibil, comunitatea să poată asigura securitatea
bunurilor depuse în morminte şi să-şi poată
îndeplini ritualurile sacre post- înmormântare.
Înmormântările reflectă nu numai credin
ţele despre "lumea de dincolo", ci şi valorile
etice ale comunităţilor, întrucât ele reprezintă
şi momente de coeziune socială.
Aceşti "tumuli magnifici" erau un perpetuu
memento despre opulenţa şi gloria elitei aristo
cratice, ca expresii a puterii acestora, de stă
pâni ai teritoriului şi resurselor locului, ei iradi

5. Materiale. Mijloace de acumulare a
bogăţiilor. Motivaţii
A. Materiale. Faptul că asemenea piese cu
reprezentări figurative sunt, aproape în totali
tate, numai din aur, argint sau argint aurit denotă
nu numai bogăţia elitei aristocraţiei ci şi sem
nificaţia sacră a acestor metale în mentalitatea
geţilor, fenomen de altfel, general în antichi
tate. Culoarea şi strălucirea aurului, similară

soarelui ( = focului) şi rezi ste nţa lui la eroziune
i-a impresion at pe oame ni , care::: i-au atribuit o
scrie de puteri m iracu loase ( M ARAZOV 1994).
Este evident că aceste tezaure au o deter
minare socială, căci numai hasileii puteau să
deţină asemenea bogăţii, ce avea u kiiograme
de au r sau zeci de kilograme de argin t , şi numai
ci ave au dreptul să apară in ce remonii cu
ase;::m e;::n ea piese şi reprezentări figura tive .

ind şi concentrând, simultan, autorilatc (MoRIS
1 987; GLEDIDLL 1 995, SĂRHU 2000 1 , p. 1 591 89). Şi în "lumea de dincolo", aceste bunuri d e
mare valoare �i scenele iconogr afi ce , care le
glorificau tradiţiile, aveau menirea să le asigure
un loc eminent şi protecţia necesară.
Fapt ul că, de obicei, regii geti se înhumau,
aşa cum demonstrează descoperiri le de la
Agighiol. Găvani, Pctctu, Chirnogi şi din zonn
Sboryanovo-Sveshtari, spre d e osebire de restul
aristocratiei şi populaţia de;:: rfind, care practica
incineratia, sugerează credinte şi practici spcci -

B. Mijloace de acumulare a bogă ,iilor. Căile
d in aş t i i gcţi au putut acumula aces te

prin care

uriaşe bogătii au fost

dive rse , de la comenzi
d aruri ( M AUSS 1923),

p ropri i si schimburi de
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Tezaurele prinţilor geţi
Dincolo de originea unor piese şi de simili
tudinile iconografice cu alte arii culturale, este
evident că unele piese şi o serie de scene de pe
ele sunt realizate într-o manieră specifică geţi
lor şi că ele sunt menite să servească o cauză
proprie (SÂRBU, FLOREA 20001> p. 93-155).

până la jafuri şi tribut plătit de unele colonii
pontice sau alte structuri politice.
C. Motivaţii. Ce i-a detenninat pe dinaşti să
investească atâtea resurse în a-şi etala măreţia
în faţa contemporanilor şi a-şi sacrifica bunu
rile cele mai de preţ după moarte?
Pentru a înţelege resorturile care i-au deter
minat să procedeze astfel, trebuie să evi
denţiem beneficiile pe care un astfel de com
portament le aducea atât în ,,societatea celor
vii ", cât şi în "comunitatea celor care dorm ".
Trebuie să ni-i imaginăm pe aceşti ,prinţi ai
aurului şi argintului " în diverse momente solemne
- de investitură ori alte ceremonii oficiale (căsă
torii, vizite regale, ambasade), de îndeplinire a
unor acte solemne sacre ce vizau stabilitatea şi
prosperitatea regatului şi a comunităţilor, a unor
vânători iniţiatice ori a ospeţelor care unnau etc.
Faptul că asemenea bunuri erau depuse
împreună cu defunctul în monnânt ne arată că
scara de valori din "lumea de dincolo " era con
siderată similară cu cea pământeană. Numai
astfel putem înţelege de ce societatea sacrifica
asemenea valori, căci numai o motivaţie cultu
rală puternică poate duce la asemenea gesturi,
fără a crea un sentiment puternic de frustrare
la cei rămaşi în viaţă.
Astfel se poate demonstra că instituţia sacri
ficiului în cadrul elitei getice, tracice în general,
era puternică, din moment ce pentru defunct se
sacrificau oameni (soţia favorită?), (SÂRBU 1997,
p. 198-199), animalele preferate (caii, câinii de
vânătoare) (SÂRBU 1993, p. 53-54, 101-102) şi
bunuri de mare preţ.

7. Tipuri de piese
Deşi există o mare varietate de tipuri de
piese, ele pot fi grupate aproape în totalitate, în
trei categorii: a) piese de prestigiu pentru cava
leri (coifuri, cnemide, aplici, coliere, brăţări,
inele) b) aplice pentru harnaşamentul cailor
(aplice frontale sau laterale) şi c) servicii de
băut (rhytoane, pocale, phiale, căni, baluri)
(ALEXANDRESCU 1983, p. 46-48).
După opinia noastră, tennenul de "atelier"
trebuie înţeles, mai degrabă, ca ,.Jcoală de
modele ", deci ca centru de iradiere a unor scene
iconografice tipice, decât ca loc de făurire,
sedentar sau itinerar, a pieselor.
8. Scene caracteristice
Motivul animalier. Între scenele şi compoz
iţiile specifice ariei getice vom menţiona ca
valerul (Fig. 2/9; 9/5 8/4; 10/1-3,5-8; 1 1/1; 13/1;
15/1), perso-najele pe tron, masculine (Fig. 7/1)
sau feminine (Fig. 1212), scena sacrificiului
berbecului (Fig. 12/la-b), pasărea cu corn (Fig.
14), procesiunea animalelor (Fig. 14) etc.
Toate aceste piese şi reprezentări sugerează
un ,patrimoniu getic " de mentalităţi şi o mani
eră proprie de redare artistică (SÂRBU, FLOREA
20001, p. 107-152). Aşa cum s-a remarcat, o
serie de personaje poartă îmbrăcăminte tracică
(HACHMANN 1995, p. 203-240), iar altele per
sană (ALEXANDRESCU 1983, p. 56-59), fenomen
general în rândul elitelor.
Importanţa şi rolul animalelor, implicit al
motivelor animaliere, în mentalitatea popoa
relor antice s-au datorat unor calităţi pe care
acestea le au şi care atunci erau inaccesibile
omului: a zbura, a trăi sub pământ şi sub apă,
apoi puterea, ferocitatea, puterea de reprodu
cere, cât şi prevestirea vremii, a unor cataclis
me etc. (PRIEUR 1988). Din aceste consideren
te, motivul animalier a fost folosit ca un meta
limbaj, ca un mijloc de codificare a unor mituri
şi credinţe, a căror conţinut este acum greu de

6. Ateliere
Pentru a afinna existenţa unui ,,stil getic ",
tracic în general, trebuie demonstrate: a) exis
tenţa unor ateliere şi a unor meşteri autohtoni;
b) piese specifice; c) o ideologie proprie; d) o
manieră specifică de redare a universului pro
priu; e) imagini şi scene tipice (SÂRBU, FLoREA
1997, p. 30-31; 20001, p. 57-59).
Existenţa unor ateliere şi a unor meşteri
autohtoni, sugerată pe baza analizelor stilistice
(ALEXANDRESCU 1983, p. 51-54; 1984, p. 85-97)
a fost confinnată epigrafic prin tezaurul de la
Rogozen (NIKOLOV, MASov, IVANOV 1987; FOL
1987, p. 33-37; MARAzov 1996, p. 256-263).

În

Descoperirea unor poansoane, ca la Oprişor
(BABEŞ 1993, p. 125-1 34), Ralluvan u (ŞERBĂNES
CU 1 985, p. 21-28), Arbanali, ori a matriţclor de
la Kubrat şi Gorsko Ablanovu ( AORE 1995, p.
289-298) constituie dovezi în plus privind pro
d ucere a unor piese ton:u tict: în teritoriile geţilor.

descifrat.

torcutica getică apar atât animale reale,
cât şi metaforice. Vom folosi sintagma ,,animale
metaforice", nu fantastice, întrucât e posibil ca

geţii să fi crezut că ele cxislă undeva cu ade

vărat.
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A. Cavalerii. Majoritatea scenelor redau un
cavaler în mişcare, spre stânga sau dreapta,
fără coif şi scut, uneori având cuirasă, cu lancea
în mâna dreaptă sau stângă, pregătită pentru
atac, şi cu cealaltă mână pe frâie sau cal, ca pe
coiful de la Agighiol (Fig. 2/9; 15/1), şase aplice
de la Letnica (Fig. 10/1-3, 5-6, 8) ori cana nr.
159 de la Rogozen (MARAzov 1996, p. 160179). Alteori cavalerul atacă cu lancea un leu,
ca la Lukovit (Fig. 9/5) şi Oguz (FlALKo 1995,
p. 133-147), ori un urs (Letnica - Fig. 1 111).
Pe o altă aplică de la Letnica, cavalerul are
un bol în mâna dreaptă (Fig. 10/7), iar pe cne
mida nr. 1 de la Agighiol, prezintă arcul (Fig.
13/1) ori i se observă tolba cu săgeţi, ca pe o
aplică de la Letnica (Fig. 1 1/1).
Câteva observaţii de ordin general: sub nici
o reprezentare nu este înscris numele vreunei
divinităţi, ei nu poartă coifuri şi scuturi şi nicio
dată nu este redată o luptă, deci o confruntare
umană (SÂRBU, FLOREA 20002, p. 108-1 12).
De aceea, considerăm că majoritatea scene
lor redau regi sau înalţi aristocraţi la vânătoare,
iar faptul că vânatul este format doar din ani
male puternice, feroce uneori, ca leul, mistre
ţul, ursul, lupul, constituie probe de vitejie pe
care aceştia trebuiau să le treacă pentru a aspi
ra la ranguri înalte în societate şi nemurire în
,Jumea de dincolo " (MARAzov 1992; 1995; p.
353-364; SÂRBU, FLOREA 20001, p. 108-109). o
dovadă în plus o constituie şi o aplică de la
Letnica, unde cavalerul, cuirasat şi cu cnemide,
vânează un urs (Fig. 1 1/1).
B. Personaje pe tron. Credem că scenele
care redau personaje pe tron - cnemida nr. 1 de
Ia Agighiol (Fig. 13/1) ori coiful de la Băiceni
(Fig.7/1), reprezintă basilei, iar piesele care-i
înconjoară indică atât rangul (tronul, arcul),
cât şi suveranitatea lor asupra teritoriului
(pasărea, şarpele), ca şi unul din importantele
acte culturale pe care trebuiau să le efectueze Iibaţiile cu rhytonul sau phiala (SÂRBU, FLOREA
20001, p. 1 17-1 18).
Scenele de pe cnemida nr. 1 de Ia Agighiol,
unde personajul călare şi pe tron este redat
identic (Fig. 1 3/1 ) sugerează p re zen ta re a

(Fig. 13/1; 15/1), probabil reprezentând trei
momente esenţiale din viaţa suveranului: Ia
vânătoare, înaintea investiturii şi după investi
tură (MARAzov 1992, p. 358-359).
Rămâne încă o enigmă: de ce nici unul din
personajele masculine nu poartă coif pe cap?
Aşa cum se cunoaşte şi din alte arii culturale şi
cum este dovedit de descoperirile din aria ge
tică, coiful avea numeroase conotaţii.
Rolul excepţional al coifurilor descoperite în
aria getică (Băiceni, Agighiol, Peretu, Poiana
Coţofeneşti, plus cel aflat la Detroit - Fig. 15)
este dovedit atât de faptul că ele sunt confec
ţionate doar din metale preţioase (aur, argint
sau argint aurit), cât şi de excepţionala lor icono
grafie. Este evident că aceste coifuri nu puteau
fi purtate în lupte, întrucât nu asigurau protec
ţia necesară şi, în plus, atrăgeau atenţia inami
cului asupra rangului purtătorului.
Este de evidenţiat şi redarea ochilor ,,apotro
paici " pe coifurile getice (Fig. 12/2; 15), poate
în ideea că basileul "vede tot", deci ştie tot şi
controlează ca un adevărat stăpân regatul.
Atunci de ce nu erau purtate de basilei nici
Ia ceremonii şi nici în scenele apreciate drept
sacre - la investitură, la imortalizare, la vânăto
rile exemplare? Să fie vorba de piese confec
ţionate doar pentru a-1 însoţi pe basileu, după
imortalizare, în "lumea de dincolo "?
C. Sacrificii. Pe coiful de aur de la Poiana
Coţofeneşti (BERCIU 1969, p. 77-82) apar alte
două compoziţii unice din toreutica getică: pe
obrăzare se află singura scenă explicită de sa
crificiu a unui animal, iar pe apărătoarea de
ceafă, în două registre, fiinţe metaforice - antro
podemoni şi creaturi fabuloase cu un picior de
mamifer în gură (Fig. 12/1).
Poate că sacrificarea berbecului este menită
să înlăture haosul, spaima şi groaza, sugerate
de scena cu fiinţe metaforice de pe apărătoarea
de ceafă şi, astfel, să reechilibreze societatea.
D. Personaje feminine. Reprezentările femi
nine certe din aria sigur getică sunt extrem de
puţine, ca Ia Poroina (Fig. 12/2), o cană de la
Borovo, mormântul de la Sveshtari (Fig. 8/4-5),
eventual cnemida nr. 1 de la Agighi ol (Fig 3/l )
.

,

,

ele fiind mult mai numeroase în aria atribuită
triballilor (ROGOZEN, VRACA etc. ) . Fapt ul se
explică, probabil, prin locul m i nor pe care
femeia îl ocupa atât într-o societa te stru�:turată
pc baze patriarhale, cât şi în ideologia aristo
cratică, unde faptele eroice din războaie sau de
la vânătoare treceau pc primul plan.
E. Procesiunea animalelor. Pentru aria ge tică
există o compoziţjc tipică, denumită ,.procesiunea

basileului în două momente diferite, iar d<�că
ad ăugăm reprezentările de pe coif, dec i din

acelaşi ansamblu ceremonia!, putem presupune
un ueL:ur histurial al regelui înmormântat aici
(SÂRBU, FLOREA 20002, p. 1 10-1 12).
De fapt, scenele 1..k P"' coif �i cnemide ne
redau un personaj masculin în trei ipostaze
diferite - pc cal cu lancea, pe cal cu arcul şi pe
tron cu pasărea "unicom " şi corn u l de băut
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complex. Oricum, calul este nelipsitul însoţitor
al aristocratului la război şi vânătoare, încât apli
carea lor pe harnaşament avea menirea magică
de a le multiplica puterile pentru ca acesta să-şi
poată atingă ţinta. În ,Jumea de dincolo" acest
animal trebuia să fie vehicul şi mijlocitor, tre
buia să efectueze ,,ruptura de nivel". Astfel se pot
înţelege numeroasele asocieri aristocrat - cal,
atât din scenele figurative, cât şi din morminte,
aceste animale fiind înhumate împreună cu
defunctul (SÂRBU 1993, p. 49, 101-102).

animalelor", creaţie a ,,ateliernlui" Agighiol (Fig.
14), ce denotă o certă unitate ideologică şi icono
grafică (ALExANDRESCU 1984, p. 91-97). Este
vorba, cu puţine excepţii, de o pasăre cu corn ce
,,ţine" în cioc un peşte, iar în gheare un iepure,
urmată de un cerb, un animal metaforic cu opt
picioare şi un ţap; în faţa păsării cu corn se află o
altă pasăre răpitoare, dar de mici dimensiuni; pe
fundul pocalelor este redată o creatură vorace ce
ţine în gheare un alt animal, iar în gură un picior
de mamifer. Aceste compoziţii apar pe pocalele
de la Agighiol, Porţile de Fier şi Rogozen (Fig.
14), iar pasărea cu corn şi ţapul pe obrazarele
coifurilor de la Peretu şi Detroit (Fig. 15/2-3).
După opinia noastră, ţinând cont de contex
tele în care apare - morminte sau tezaure rega
le, această compoziţie sugerează, mai degrabă,
suveranitatea basileului asupra regatului său, iar
cele trei animale (vulturul, iepurele şi peştele)
indică cele trei zone ale stăpânirii sale - atmos
fera, pământul şi apa (SÂRBu, FwREA 20001 > p.
137). De altfel, compoziţia nu redă o scenă din
natură - nu aşa se ţine peştele în cioc, iar
ghearele abia ating iepurele (HAIMOVICI 1992, p.
183), ci o simbolizare a atributelor suveranităţii.
Pe fundul celor patru pocale cunoscute Agighiol, Rogozen, ,,New York", apare o scenă
similară - un animal metaforic, vorace, atacă un
mistreţ (Fig. 14); la Rogozen, atacatorul pare a
fi o felină, iar în două cazuri ţine în gură un
picior de mamifer. Prin poziţie şi prin icono
grafie, s-a apreciat că scena ilustrează lumea
tenebrelor şi trebuie să inspire groaza.
F. Aplice de harnaşament. Despre importan
ţa decorului harnaşamentului cailor în mentali
tatea aristocraţiei ne vorbesc descoperirile de
la Agighiol - Fig. 2/14-22 (BERCIU 1969, p. 5768), Craiova - Fig. 6/1-17 (BERCIU 1969, p. 123146), Băiceni - Fig. 7/3-7 (PETRESCU-DÂMBO
VITA 1995, p. 173 fig. 5-6), Găvani - Fig. 4/1315, 19-20 (SÂRBU, 1-lARruCHE 2000, p. 139-153)
ca şi cele de la Letnica - Fig. 10-1 1 (VENEDIKOV
1996), Oguz (FIALKO 1995, p. 133-147) etc.
Marea majoritate a aplicelor sunt din argint
sau aur, iar o bună parte din ele redau scene cu
un conţinut mitologic evident, îndeosebi piese
le de la Letnica, Oguz şi Băiceni. De asemenea,
pe pământurile geţilor s-a creat un tip specific
de aplice, reprezentând capete de cai în vârtej,
ce ati ng un nivel ridicat de abst ractizare - .�pi

rul .muuts"

(i\LEXANUltESCU

1983, p.

9. Consideraţii finale
Ierarhizarea elitei aristocratice şi apanţ1a
unei constelatii de basilei au impus crearea
unei ideologii care să le justifice şi să le legi
timeze puterea, fenomen evidenţiat şi printr-o
serie de piese de prestigiu prin care îşi afirmau
originea ilustră, îşi etalau bogăţia şi faptele de
bravură. Elita aristocratică getică a încercat,
chiar cu obstinaţie şi ostentaţie, să-şi creeze şi
să-şi afişeze un statut înalt, eroic, în societate şi
să-şi obţină nemurirea în "lumea de dincolo ",
fapt ilustrat cu elocvenţă de piesele toreutice.
Indiscutabil că prestigiul şi realizările perso
nale, aspiratia spre un statut suprauman, obţi
nut prin rituri de eroizare, erau valorile supre
me cultivate de elita aristocratică getică (SÂRBU,
FWREA 20001, p. 204-206).
Descoperirile arheologice atestă faptul că
putem vorbi de un ,,patrimoniu getic " de piese,
imagini şi compoziţii decorative ce se manifestă
cu splendoare, timp de peste un secol, între
Balcani, Carpaţi şi Marea Neagră. Aceste piese
au fost create din motive interne şi pentru a
servi o cauză proprie.
Într-o societate iliterată, imaginea este pur
tătoare de mesaj, dincolo de efectul ei decora
tiv, iar aceste motive şi compoziţii decorative
reprezentau adevărate ideograme ce ,,poves
teau " scene din istoria şi mitologia posesorilor
lor, a aristocraţiei în general (MARAZov, 1994;
SÂRBU, FWREA 20001> p. 105-149).
Arta getică, cea tracică în general, se remar
că prin echilibrul dintre reprezentările antro
pomorfe şi zoomorfe, prin păstrarea organi
cităţii figurilor, prin accentuarea ferocităţii, dar
respingându-se monstruozitatea animalelor,
prin refuzul unirii morfice între regnul vegetal
şi cel animal, printr-un gcomet rism tempera t
ele., cât şi printr-o serie de motive specifice
(GM..MATOPOL 19�2, p. 33-45).
Deocamdată, datele de care dispunem privi
toare l a gcţi, la traci în general, duc la u rmă 
toarele concluzii:

55).

Cele mai multe aplice de harnaşamGnt redau

capete de cai dar pulisL:rnantismul acestui ani
mal este atât de vast înc:1t trebuie să ţin em
seama de ansamblul inventarului şi de t i pu l de
,
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a) sursele scrise nu ne spun dacă şi cum îşi
reprezentau ei divinităţile;
b) sub nici o reprezentare figurativă nu este
înscris numele vreunei divinităţi autohtone;
c) în sanctuare nu s-au găsit chipurile
divinităţilor (statui, basoreliefuri etc.);
d) n-avem nici o dovadă pentru a vorbi de
zoolatrie (SÂRBU, FLOREA 2000 1 > p. 105).

societate iliterată, in care imaginea este mai
elocventă decât cuvântul, iar limbajul meta
foric exprimă cel mai bine un mesaj izvorât
dintr-o mentalitate mitică (SÂRBU, FLOREA
20001> p. 197-199).
Arta getică este atât o artă narativă, întrucât
ea ,,povesteşte " ceva, cât şi una iniţiatică,
întrucât ea este simbolizată, deci, se adresează
doar celor care cunosc codurile (SÂRBU,
FLOREA 20001, p. 203). Descifrarea ei este difi
cilă întrucât, pe lângă lipsa surselor scrise şi
simbolizare, imaginile şi compoziţiile decora
tive se ordonează după logica internă a unor
m�turi, rituri, legende, hagiografii etc; ca să nu
mai vorbim de faptul că astăzi noi nu mai
putem reconstitui ordinea iniţială a pieselor.
Dincolo de opiniile contradictorii privind o
serie de probleme ale artei geto-dacilor,
tracilor în general, datorate atât dificultăţii
domeniului, cât şi stadiului de cunoaştere, câte
va lucruri sunt, totuşi, certe.
În sec. IV-III î.Chr. societatea getică a
cunoscut o epocă de prosperitate, iar elita aris
tocraţiei a fost racordată Ia gustul şi menta
lităţile de Ia curţile regilor odrysi, macedoneni
sau sciţi. Pentru a-şi susţine ideologic stăpâ
nirea, basileii geţi şi-au creat o mitologie pro
prie, probabil esoterică, exprimată printr-un
patrimoniu comun de piese, reprezentări şi
compoziţii decorative realizate în mare
măsură, de meşteri autohtoni şi într-o manieră
proprie Ia un deosebit nivel artistic. Sintagma
de ,,prinţi ai aurului şi argintului " este dovedită
de numeroasele tezaure din pământurile
tracilor.
Această artă tracică este, indiscutabil, o voce
distinctă în mozaicul spiritual al antichităţii şi
reprezintă o moştenire deosebită pe care tracii
au lăsat-o umanităţii.

Desigur, nu există nici o îndoială că tracii îşi
imaginau divinităţile antropomorf, fapt con
semnat de Herodot (IV, 94-95) şi de Platon
(CHARMIDES 156-157); este aproape exclus ca
autorii antici să nu fi menţionat eventuala
zoolatrie, aşa cum o fac atunci când e vorba de
alte popoare (de exemplu, egiptenii).
Sub nici una din reprezentările de pe tore
utică nu este înscris numele vreunei divinităţi
autohtone, cunoscute sau nu din sursele scrise,
iar faptul nu mai poate fi pus pe necunoaşterea
scrierii pentru că atunci când au considerat că
anumite informaţii trebuie trecute, ele au fost
consemnate (vezi, îndeosebi, tezaurul de Ia
Rogozen-MARAZOV 1996, p. 254-293).
De asemenea, nu există dovezi convingă
toare pentru a vorbi de zoolatrie, întrucât nici
sursele scrise şi nici descoperirile arheologice
nu sugerează că animalele au format obiectul
unui cult ori că s-au substituit vreunei divini
tăţi. Putem doar afirma că animalele codifică
anumite atribute ale divinităţilor, eroilor sau
basileilor, că ele au fost reprezentate pentru a
sugera, evidenţia şi multiplica puterile acestora
(SÂRBU, FLOREA 20001, p. 101-102).
Dacă avem în vedere ansamblul informaţiilor
de care dispunem până în prezent, apreciem că
trebuie să fim foarte prudenţi pentru ca să nu
dăm noi "chip cioplit" divinităţilor tracilor.
De asemenea, când apreciem rolul repre
zentărilor figurative în lumea tracică este nece
sar să avem in vedere faptul că este vorba de o
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Resume
LES TRESORS DES PRINCES GETES

1. L'aire geographique.
Nous allons y faire reference au territoire renferme par les Balkans (Stara Planina) a l'est d'Iskar et les Carpates, a l'Est
jusqu'au Dniestr et la Mer Noire et a I'Ouestjusqu'aux Portes de Fer. C'est une zone ou les sources ecrites (Herodote, IV, 93)
localisent les Getes, et les decouvertes archeologiques temoignent d'une culture materielle et spirituelle unitaire dans ses
traits essenliels.
2. L'epoque
Nous considerons une periode de plus d'un siecle ( ±350 -

±225

av.J.C.), du moment que la plupart des decouvertes tore

utiques sont datees a cette epoque-la.
Pourquoi !'aristocratie gete fait son apparition "aux feux de la rampe" vers le milieu du IVe siecle av.J.C. el devient "silen
cieuse ", apres la moitie du Ilie s. av.J.C., car, pratiquement il n'y a plus de 3-4 generations? Les raisons en sont au lant internes
qu'externes.
3. La societe
Les centaines d'etablissements decouverts jusqu'a present, plus d'une centaine de cites et etablissements fortifies, plus de

2000 tombes, les innombrables tresors, tout cela temoigne du developpement atteint par la societe gete aux IVe - Ilie siecles
av.J.C.

La richesse de l'inventaire trouve dans certaines tombes et tresors nous devoile une elite gete comparable a celle mace

donienne ou scythique, non seulement en ressources, mais aussi en la maniere de soutenir sa legitimite par une

"histoire

sacree ",

un passe glorieux pleins d'exploits memorables.
Par exemple, par la richesse de l'inventaire et le desir d'etaler son passe glorieux, le dynaste enterre a Agighiol pourrait

etre compare au roi de Vergina.

La monumentalite des fortifications, dans les etablissements ou les cites militaires s'avere etre l'expression du genie tech

nique, des ressources materielles et humaines de ces communautes.
4. Monuments caracteristiques

A. Tombes princieres et aristocratiques. Ces "tumuli magnifiques " sont un memento perpetuel de l'opulence et la gloire
de l'elite aristocratique, en lant qu'expression de leur pouvoir, de leur domination sur le territoire et ses ressources car ils ray
onnent et concentrent, simultanement, l'autorite. Ces objets de grande valeur et les scenes iconographiques qui glorifiaient
leurs exploits devaient leur assurer une place de choix et la protection requise dans "le monde de rau-dela " aussi.
Cet effort constructif (tumuli, chambres funeraires, bas-reliefs el peintures) et le sacrifice des biens qui accompagnaient
le defunt suggerent qu'ils prenaient la sepulture pour ultime demeure el pour centre de pouvoir, etant un axis mundi autant
pour les contemporains que pour les successeurs.
8. Tresors

isoles, dont nous allons mentionner ceux de Băiceni, Borovo, Letnica et Lukovit. A remarquer que l'on n'a trou

ve aucun tresor dans une enceinte sacree ou pres d'une tombe princiere, donc il reste a discuter sa signification de thesaurus,
don â la faveur d'une divinite ou d'un heros.
c. Tresors dans les sites. Il y a peu de situations ou de telles decouvertes ont ele faites a l'interieur des etablissements for
tifies ou cites de refuge, tel a Stânceşti.

5. Materiaux. Moyens d'accumuler des richesses. Motivations
A. Materiaux. Ces pieces a representations figuratives sont, presque toutes, faites en or, argent ou argent dore, ce qui

temoigne non seulement de la richesse de l'elite aristocratique, mais aussi de la signification sacree de ces metaux dans la
mentalite des Getes, phenomene, d'ailleurs, general, dans I'Antiquite.
B.

Moyens d'accumuler les richesses. Les dynastes getes ont accumule ces vastes richesses par divers moyens, depuis leurs

propres commandes et echanges de dons jusqu'aux pillages et impâts payes par les colonies du Pont ou d'autres structures
politiques.
C. Motivations. Le fait meme qu'on mettait ces biens aupres du defunt dans la tombe nous montre qu'il y avait la meme
echelle de valeurs dans le

"monde de rau-dela"

et dans le monde terrestre. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut comprendre

pourquoi la societe sacrifiait ces valeurs, car une forte motivation culturelle peut mener a de tels gestes sans creer, aux
vivants, un fort sentiment de frustation.
6. Ateliers
Outre !'origine de certaines pieces et les similitudes iconographiques avcc d'autres aires culturelles, il est clair qu'une serie
de pieces et les scenes y representees sont faites en une maniere specifique aux Getes et elles devaient servir leur propre
cause.
Selon nous, atelier serai!

"une ecole de modeles", donc un centre de diffusion des scenes iconographiques typiques plutât

qu'un lieu de production, sedentaire ou itineraire, de pieces.
7. 'I)'pes· de pieces

Malgre la grande variete typologique, on peut grouper les pieces en trois categories: a) pieces d'apparat pour les cavaliers

(casques, cnemiques, appliques, colliers, bracelets, bagues), b) appliques pour le harnais des chevaux (appliques frontales ou
laterales) el c) vases Il boire (rhytons, gobclcts, phiales, cruches, bols) .

8. Scenes caracterlstlques
l .e molifanlmaller. L'imporla nce et le rCI Ie des animaux ct implicitemcnl, des motifs anim aliers, dans la mcntn l it e des peu
ples a n t iques sont d u s li lcurs qualit6s, inaccessibles pour l'homme dans I'Antiquitc!: vole r, vivre sous 1" tcrre, da ns l'eau, la
force, la feroci te, le pouvuir de reproduction, de mcmc que prevoir le temps, les cataclisme.s etc.
C'est pourquoi le motif animalicr a servi de mctnlangage, de moyen pour coditlcr Ies mylhcs el Ies croyances, dont il est
difficilc mainlt!nanl a dechiffrer le contcnu.
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A. Les cavaliers. Quelques remarques d'ordre general: aucune representation ne porte le nom d'une divinite; ils n'ont ni
casques, ni boucliers et on ne represente jamais un combat, donc une confrontation humaine.
Aussi considerons-nous que la majorite des scenes rendent des rois ou hauts aristocrates â la chasse, vu que le gibier con
siste en anirnaux forts, feroces parfois, comme le lion, le sanglier, l'ours, le loup, la chasse est une epreuve de bravoure que
ceux-ci doivent passer afm d'aspirer â de hauts rangs dans la societe et l'immortalite dans le "monde de rau-de/il ". Une
applique de Letnica presentant un cavalier en cuirasse et cnernides qui chasse un ours en est une preuve de plus.
B. Personnages sur le triine. Nous croyons que les scenes qui rendent des personnages sur le trone - la cnemide no.l.
d'Agighiol ou le casque de B' iceni representent des basilei, et les pieces environnantes indiquent autant le rang (le trone,
l'arc) que leur souverainete sur le territoire (l'oiseau, le serpent), de meme que l'un des actes cultuels importants â remplir 
les libations avec le rhyton ou la phiale.
Au fait, les scenes du casque et des cnemides rendent le meme personnage masculin dans trois hypostases differentes - â
cheval avec la lance, â cheval avec l'arc et sur le trone avec l'oiseau "unicome" et le come â boire, ce qui pourrait imaginer
trois moments essentiels dans la vie du souverain: â la chasse, avant l'investiture et apres l'investiture.
C. Sacrifices. Deux compositions uniques dans la toreutique gete se trouvent sur le casque en or de Poiana-Cotofeneşti:
sur les couvre-joues il y a l'unique scene explicite du sacrifice d'un animal, et sur le couvre-nuque, dans deux registres, des
etres metaphoriques - anthropodemons el creatures fabuleuses avec un pied de mammifere â la gueule.
D. Personnages feminin. Il y a tres peu de representations feminines certaines dans l'aire gete (Poroioa, une cruche â
Borovo, la tombe de Sveshtari, eventuellement la cnemide no.l. d'Agighiol), mais plus nombreuses dans le territoire des
Triballes (Rogozen, Vraca etc.)
La cause pourrait en etre la place moins importante que la femme avait dans la societe â structure patriarchale et dans
!'ideologie aristocratique ou les exploits herolques dans les guerres ou â la chasse se trouvaient au premier plan.
E. Procession des animaux. L'aire gete a produit une composition typique, appelee "/a procession des animaux", creation
de "ratelier" d'Agighiol et qui releve d'une certaine unite ideologique et iconographique.
Il s'agit, â peu d'exceptions, d'un oiseau â come qui tient un poisson dans le bec et un lievre entre les pattes, suivi par un
cerf, un animal metaphorique â huit pieds et un bouc; devant l'oiseau â come se tient un autre oiseau rapace, de petite taille;
au fond des gobelets on a represente une creature vorace qui tient un autre animal entre les pattes, et un pied de mammifere
dans la bouche.
Ces compositions se retrouvent sur les gobelets d'Agighiol, Portes de Fer et Rogozen, tandis que l'oiseau â come et le bouc
sur les couvre-joues des casques de Peretu et Detroit.
Compte tenu des contextes - tombes ou tresors princiers, nous considerons que cette composition veut exprimer plutot la
souverainete du basileus sur son royaume, tandis que les trois animaux (l'aigle, le lievre et le poisson) indiquent les trois zones
de sa domination - l'air, la terre et l'eau. Il faut ajouter que la composition ne rend pas une scene de nature - on ne tient pas
ainsi le poisson dans le bec, et les pattes touchent â peine le lievre, mais le symbolisme des attributs de la souverainete.
F. Appliques de hamais. Le cheval. Les appliques de hamais rendent, pour la plupart, des tetes de chevaux, mais cet ani
mal a un polysemantisme tellement large que nous devons tenir compte de l'inventaire dans son ensemble et du type de com
plexe. De toute fac;on, le cheval est le compagnon permanent de l'aristocrate, a la guerre comme â la chasse, donc sa represen
tation sur le hamais devait multiplier ses pouvoirs pour atteindre le but.
Dans le "monde de rau-de/il ", cet animal avait le role de vehicule et d'intermediaire, il devait realiser "la rupture de niveau ".
Ce n'est qu'ainsi que l'on peut comprendre les innombrables associations aristocrate - cheval, dans les scenes figuratives, aussi
bien que dans les tombeaux, car on inhumait !'animal â c6te du defunt.
9. Consideratlons tinales
La hierarchisation de l'elite aristocratique et l'apparition d'une constellation de basilei ont impose la creation d'une
ideologie qui justific et donne legitimite â leur pouvoir, phenomene mis en evidence par toute une serie de pieces d'apparat
â travers lesquelles ils affirmaient leur origine illustre, ils etalaient la richesse et les exploits. L'elite aristocratique gete a
essaye, meme avec obstination et ostentation, de se creer et etaler dans la societe un baut statut herolque et obtenir l'im
mortalite dans le "monde de rau-de/il", et cela se voit bien dans les pieces toreutiques. Il est hors de doute que le prestige et
les accomplissements personnels, l'aspiration vers un statut surhumain, obtenu par des rites d'herolsation etaient les valeurs
supremes cultivees par !'elite aristocratique gete.
Les decouvertes archeologiques nous permettent de parler d'un "patrimoine gete" de pieces, images et compositions deco
ratives, qui se manifeste, le long d'un siecle, dans toute sa splendeur, entre les Balkans, les Carpates et la Mer Noire.
Les informations dont nous disposons jusqu'â present sur les Getes, les Thraces en general, menent aux conclusions suiv
antes: a) les sources ecrites ne nous disent pas si et comment ils representaient leurs divinites, b) il n'y a le nom d'une divinite
autochtone sous aucune representation figurative; c) on n'a pas trouve d'images des divinites dans les sanctuaires (statues,
bas-reliefs etc.); d) il n'y a aucune preuve pour pouvoir parler de zoolatrie.
Lorsque nous analysons le role des representations figuratives dans le monde thrace, nous devons tenir compte du fait
que I'on a affaire â une societe illettree, ou l'image est plus eloquente que la parole, et le language metaphorique exprime le
mieux un message issu d'une mentalite mythique.
Aux IVe - Ilie siecles av. J.C. la societe gete etait prospere et l'elite aristocratique raccordee au gout et aux mentalites des
cours princi�res odryscs, macedoniennes ou scythiques. Dans le but de mainte n ir leur dominat ion par l'ideologie, les basilei
gctcs se sont forge une mythologie a cux, esoterique probablement, exprimee par un patrimoine commun de pieces, rcprcsen
tatinns tol compositions decoratives realisees, pour la plupnrt, pnr des artisans autochtones, Il lcur proprc maniere et Il un
niveau art istiquc eleve.
Le syntugmc "prince:s de for er de rargrmt" est plcinemenl l�moign� par les numbreux tresors decouvcrts sur les terres des
Thraces.
Ccrtes. cet art thracc est une vui.x distincte d ans la mosulque spiritucllc de l'antiqnitf c-.t repn!sentL: un hCritagc tout par
ticulicr quc les Thraces unt legue ă l'humanitc:.
Valeriu Sârbu
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Figu ra!Figure/Figure 1
Morminte şi tezaure getice (sec. IV - III î.Chr.).
Getae tumuli and treasures (IV-Il/ centuries BC).
Tombeaux et tresors des Getes (/V-Il/ s. av. J-C).

Legenda!Legend/Legende:

1 . Morminte, 2. Tezaure, 3. Descoperire izolată, 4. Poansoane.
/. Tombs, 2. Hoards, 3. lmlated finding, 4. Stamps.
1. Tombes, 2. Tresors, 3. J)ecouvette isolt!c 4. l'oincons.
..

Băiceni, 3. Burovo, 4. Brnincevo, :>. Uunc�ti, 6. Chirnoghi, 7. Craiova, 8. Giivun i , 1). Letnica,
Kralevo, 1 2. Lukovit, 1 3. Pcretu, 14. Poiana <Co�nreneşti, 15. Poroina, 16. Port ile de Fier, 17. Rucc,
1 11. Shoryonovo-Svcshtari, 1 9. Stfl.nceşti, 20. Zolcucnc, 21. Cătelu Nou, 22. Oprişor, 23. Radovanu.

1 . Agighiol, 2.

10. Koprivcc, I l .
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Figura!Figure!Figurc

4

Piese din mormântul tumular de la Găvani.
ltems of t� tumulus from Gdvani.
PiACI!S du tombeau de Gdvani.
(apud. V. SÂRBU, N. HARTIJCHE 2000; B. KuLL 1997)

254

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Tezaurele prinţilor geţi

a

1

-

.

.
.
.
.
.

'
'

.

•'

,

•
'
'
'
1
1

Figura!Figure/Figure 5
Piese din tezaurul de la Stânceşti (1-3) şi mormântul de la Chimogi (4-10).
ltems ofthe Stllncesti treasure (1-3) and tumulus from Chimogi (4-10).
Pieces du tresor de Stânr.e.tti (1-3) et du tombeau de Chirrwgi (4-10).
(11pud. B. Kul1 1 997; D. Şcrbdnescu 1 99Q)
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Piese din mormântul tumular de la Craiova.
/tems of th� tumu/us [rom Craiova.
Pit!ces du tornbeuu de Craiova.
(apud. D. Bt;K<.:JU 1969; B. Kuu. 1 997)
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Figura/Figurc/Figure 7
Picsc tiin monuânml tumul>�r tic la Hăiceni.
/ccms of the tumulus from I:J<liceni.
Pieces Llu tomoeau de. B!!ir:"ni.
(>tpud M. P�l'iu;:,:�'U-T1ÂMnOVIŢA 1995)
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5

1.

Figura/Fq;ure/1</gure M :

Svestari - Oi mina

Magulia tumulus.

Vedere generală, 2. Secţ i une longitutlinală prin "dromos", antccamera şi camera centrală.
4 . Uetnliu de pc lunetă, 5. Car iut iddc �i frc�ca din camcrn centrala.

1. ·
g
eneral

wiew;

3.

Cariatide,

thmu�:hout dromos, tiu: <Jntn:lwmber mrd thc• centrul chumber; J.
4. Fresco (delai/); 5. Caryatid and lhe fresco of tiu>. central cltamber.
1. vut: generale, 2. Section longitwbnale du dromos antirhambre el clwmhre cPnlrole, J. Caryatides,
4. !..o fn'sque (detail), 5. Caryatides ct la frcsque de la clrambre centrule.
2.lnngiturlinnl cross-sectinn,
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Figura!Figure/Figure

9

f'i12�� llin lr:tiiUIUI d(; 111 Lu�ovit:
Items of the Lulwvil treasurn.

Piecw llu tmsor d� Lukovit.
(apud. M. CtctKUVA 1980, B. K1 11.1. 1 997)
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Figura!Figure/Fisure 10
Piese din tezaurul de la Letnica.

ltems of thc Lctnica rreasure.
E'rec;e� dH ln1!iUr !it: Lelnic;u .

(apud. 1. VJ::D ENIKOV,

T. GEROSIMOV

1 973,

R.

Kuu. 1 997)
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Figura/Figure/Figure 1 1
Piese din tezaurul de la Letnica.
llems of the T.etnica treasu.re.

(apud.

K.

Pieces du tresor de Letnica .

Pr!TJONJ 1 977; I. VENEDIKOV, T. GEROSIMOV

1 973,

2o l
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Figura/Figure/Figure 1 2
Poiana·Cotofeneşti Coif. Casquc. Helmet.
2. Poiana Mare - Rhyton. Rhyron. Rhyron.
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Figura/Figure/Figure 1 3
Cm:rnid<:. Cm!mics. Cemids.
l - 2 Agighiol, 3. Vraca.
(apud BER<:IU 1969, N lKOLOV l 'IRR)
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Figura/Figure/Fi!{Ure 1 4
Goblets. Goblets.
1-2. Agighiol, 3. Merropolitall Muscum of Arts - New York, 4. Rogozeni.
(apud ALExANDRESCU 1 9!14, NIKOI.()V 1 9RR)
Pocale.
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Figura/Figure/Figure 1 5

1.

Coatf.. llclmel.<. Ol�lJWJ§.

2. Detroit l11sLiLute of 1\rt�, 3. Pcrctu.
(apud ALEXANDRESCU 1983)

Agighiol,

2G5
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ANGVSTIA, 7, 2002, Arheologie, pag. 267-270

ATELIERE DE OLARI ÎN ESTUL TRANSILVANIEI
SEC. III î. Chr. SEC. I d. Chr.
-

jud. Neamţ5, etc.
Cetăţuia - "Cariera de lut" 6• Punctul se află
la câţiva kilometri spre sud de Sântimbru.
Informaţiile transmise despre acesta sunt
sumare. Ştim doar că era situat în peretele estic
al carierei, avea în interior fragmente de vase
d, factură dacică iar bolta era construită din lut
amestecat cu pleavă. Este posibil ca forma lui
să fi fost asemănătoare cu a celui de la
Sântimbru. Materialele care provin din acest
punct se încadrează în sec. III-II î. Chr. şi 1. î.
Chr. - I d. Chr., ceea ce ne îndreptăţeşte să
încadrăm cuptorul în aceste limite cronologice.

Meşteşugul olăritului este unul dintre cel
mai bine atestate meşteşuguri pentru întreaga
antichitate. Cantitatea impresionantă de cera
mică, cuptoarele pentru ars ceramică şi instru
mentele de prelucrare a acesteia descoperite în
siturile arheologice argumentează faptul că
fiecare comunitate, fiecare aşezare, cunoştea
acest meştesug.
Studiul nostru îşi propune să abordeze acest
subiect din perspectiva descoperirilor care pot
certifica cu siguranţă pentru o aşezare, existenţa
unor/unui atelier de olar. Ne vom opri la o zonă
geografică bine delimitată - estul Transilvaniei,
şi mai exact teritoriul actualelor judeţe Covasna
şi Harghita - şi la un segment de timp bine
definit - sec. III î. Chr. - sec. 1 d. Chr.
Vom face o succintă trecere în revistă a
descoperirilor de acest gen din arealul geogra
fic abordat:

Instrumente pentru modelat vase ceramice7
au fost descoperite în aproape toate aşezările
cercetate sistematic din acest areal. Dintre
acestea, menţionăm pe cele descoperite în
aşezările de la Mereşti - ,,Dâmbul Pipaşilor"
(jud. Harghita) (pl. 11/1-3, 5-6), Sândominic
(jud. Harghita)8 sau cele descoperite în cetatea
de la Jigodin - "Câmpul Morii " (jud. Harghita)9
ori în cea de la Covasna - " Valea Zânelor" (jud.
Covasna) (descoperiri inedite). Ele sunt de
formă obşnuită, cu baza ovală şi mânerul cir
cular, perforat uneori pentru agăţare.

Cuptoare de olar:
Sântimbru - "Pomii feni" (jud. Harghita)'.
Aici a fost descoperit întâmplător un cuptor de
olar, în peretele carierei de nisip (pl. 1). Forma
sa era ovală (0,95 x 1,20 m). Camera de foc era
prevăzută cu un perete median gros de aproxi
mativ 0,14 m şi înalt de 0,35 m, iar gura de foc
era lungă de 0,50 m şi lată de 0,35 m. Pe gră
tarul cuptorului au fost descoperite fragmente
de vase de factură dacică. Grosimea boltei con
struite din lut legat cu pleavă era de aproxima
tiv 0,10 m. Informaţiile transmise de autorii
descoperirii sunt foarte sumare�. Sigur cuptorul
se afla in interiorul aşezării, dar, având în
vedere că în aceasta se succed mai multe faze
de locuire dacică (sfârşit sec. III î. Chr.- I d.
Chr.) este greu de precizat timpul în care a
funcţionat. Nu se ştie cu siguranţă dacă eera
mica descoperită în interiorul lui era modelată
cu mîna sau cu roata\ După dimensiunile pe
care le avea, era folosit probabil la arderea
vaselor de dimensiuni mai mici. Ţinând seama
de tipologia propusă de Maria Comşa' pentru
cuptoarele de ars ceramica în sec 1 î. Chr. - IV
d.

Chr., cuptorul I'n discul Îl: se încadrează în

v:ui:ml;t
tar

Alte obiecte:
Spatulă ce provine din aşezarea de la
Mereşti - ,,Dâmbul Pipasilor" (jud. Harghita)10
(pl. II /7), de forma unui cuţit, realizată din
lemn carbonizat de culoare neagră cu luciu
metalic. Această spatulă se putea folosi atât la
realizarea motivelor lustruite cât şi a celor
incizate.
Dacă vom lua în discutie doar afirmaţia con
form căreia doar descoperirea unui cuptor
indică fără dubiu existenţa unui atelier de
olărie într-o aşezare, atunci, pentru arealul în
discuţie am putea vorbi doar de două ateliere.
La o analiză de ansamblu însă, lucrurile se
prezintă mai nuanţat.
În primul rând trebuie să ţinem cont că o
mare parte a punctelor cu descoperiri dacice
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cunoaşterea unor tehnici avansate şi amena
jarea unor locuri speciale. Putem presupune că
ea putea fi executată în fiecare gospodărie, ast
fel explicându-se prezenţa pieselor respective
în locuinţe.
Amenajări speciale şi cunoaşterea unor
tehnici avansate necesită însă modelarea eera
micii la roată, şi în special cea decorată, atât
prin lustruire cât şi prin pictare13• Având în
vedere că în siturile arheologice, cum sunt cele
de la Jigodin 1 şi Mereşti, judeţul Harghita, ori
Covasna - " Valea Zânelor ", judeţul Covasna14,
este semnalată ceramică modelată cu roata,
pictată ori decorată cu motive lustruite, credem
că putem vorbi, fără să greşim, de existenţa
unor meşteri specializaţi în acest domeniu şi a
atelierelor în care îşi desfăşurau activitatea.
În lumina celor prezentate în acest studiu,
credem că se poate vorbi de existenţa atelie
relor de olari în fiecare aşezare cercetată sis
tematic din zona aceasta, chiar dacă, uneori,
elementul definitoriu pentru un atelier de
olărie - cuptorul - lipseşte.

De asemenea, din totalul săpăturilor efectuate
în zonă, ponderea cea mai însemnată o deţin
sondajele şi doar puţine sunt cele ce reprezin
tă cercetări sistematice.
În aşezările în cr.re au fost făcute săpături
sistematice au fost descoperite instrumente
folosite la modelarea ceramicii. Suntem de
părere că ele pot susţine foarte bine cunoaş
terea olăritului de către comunitatea respec
tivă. Ne referim printre altele, la comunităţile
dacice din aşezările de la Mereşti, Covasna,
Jigodin, Ineu, Angheluş, etc.11
Inventarele complexelor în al căror context
au fost descoperite, nu prezintă caracteristici
speciale. De exemplu, pentru instrumentele de
modelat ceramică descoperite la Mereşti, con
textul de descoperire este unul obişnuit, fără
amenajări speciale'2• Sunt locuinţe obişnuite,
din inventarul cărora nu lipsesc obiectele de uz
cotidian (vase ceramice, frigărui, oglinzi de
bronz sau de plumb, fusaiole). Având în vede
re că aceste piese erau necesare pentru mode
larea ceramicii cu mâna, este evident că pro
ducerea acestei categorii de vase nu necesită

Note
1. VIORICA CRişAN, Aşezarea dacică de la Sântimbru- "Pomii
verzi'; jud. Harghita, în ActaMN, 33, 1, p. 361-372; idem,
Dacii din sud-estul Transilvaniei, Editura Carpaţii
Răsăriteni, Sf. Gheorghe, 2000, p. 93.
2. G. ORBAN, J. SĂNTHA, S. Booos, Proces verbal privind
descoperirile arheologice din hotarul localităţii Sântimbru,
8.1 1.1962, ms., 1962.
3. V. CRIŞAN, op. cit., p. 93;
4. MARIA CoMşA, Cuptoare de ars oale din sec. /. î.Ch IV

6. V. CRIŞAN, op. cit. , p. 93.
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SCIVA, 31, 1, 1980, p. 23-33.
8. V. Crişan, op. cit. , p. 26; AL FERENCI, Cetăţi antice în
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12. idem, p. 380-382.
13. G. FLOREA, Ceramica pictată. Artă, meşteşug şi societate în
Dacia preromană (sec. 1. î.Chr· 1. d.Chr), Ouj-Napoca,
1998, p. 15-90.
14. V. CRIŞAN, op. cit., p. 126-133.
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d.Chr; în regiunile de la est de Carpaţi, în Memoria
Antiquilates, IX-XI, 1985, p. 171 -184.
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Neamţ ( 1961-1970), în Materiale, X,l973, p. 97-105.

Abstract
Pottery workshops from eastem Transylvania in the IIJnl

-

1"

centuries BC

In the light of the archaeological discoveries from this part of Transylvania (pottery ovens at Sântimbru-"Pomii verzi"
and Cetăţuia-"Cariera de piatră", Harghita county, and also various instruments for pottery moulding discovered in many
archaeological sites) it can be talked about the pottery workshoops persence in this area.
The hand-moulded pottery did not require the presence of special arrangements, such as workshops. Thus, the tools used
for its manufacturing are found in l he IISU<tl places. But in thc easc of the pottcry moulded at the wheel anll, cspccially, the
on" painted special arran�emcnts wcre required. Thcsc arane"mtmts can only be pr.,sumcd, sincc so far the nrcncological disam: rin nmnot ofter new infmffi !l tian !!htlut tlieffi.
Translated by Ivan Suciu

Cristina Popescu
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Ateliere de olar în estul Transilvaniei sec. III î. Chr. - I d. Chr.

Plauşa l/ Plale l .
Sit tii irnheu� "J-'onzci verzi ',.
Cuptor de ol;�r 1 Pottery Ul'fJrl.
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Plansa 1 Pl. 2.
Mcrcşti-"Damhul Pipa$ilor"
Unelte de lut pentru modelarea vaselm h•c•atc cu "'�"�
Cluy tuuls for modeUing the hurul-made pollery.
(apud VIORICA CRJŞAN, Du cii din estul Transilvuniri, 2000 ) .
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SOME CONSIDERATIONS ABOUT STONE BUILDING IN BARBAR/CUM
DURING THE LATE ROMAN PERIOD
This study examines the evidence regarding
the settlements of the Late Roman period
found in the Dniestr basin, which include stane
buildings. Such buildings dated to the first cen
turies A.D. were first identified by M.Iu. Smisko
near Komarovo, in a Sântana de Mures-Cemja
chov settlement. Mter World War II, E.A.
Rikrnan began excavations at Sobari, and in
1981 the settlement at Cimişeni was found.
They both contain stane buildings. Though
excavations continue at Sobari and Cimişeni,
and the settlement at Komarovo was never fully
and adequately published, 1 will try to present a
summary of the knowledge we now have about
stane buildings in barbaricum during the Late
Roman period. In doing so, I was encouraged
by the increasing number of such features iden
tified in various other settlements1•
The settlement at Komarovo (Kelmency
county, Cemovcy district, Ukraine )2 was found
in 1956 and excavated in 1956-1957 and, again,
in 1974, by M. lu. Smisko. The preliminary
archeological report was published in 19643•
Glass finds from Komarovo were used by vari
ous interdisciplinary studies and published se
parately. On the excavations of 1974 we only
have some brief notes5• The site is located on
the right-bank tributary of the Dniester river,
cove-ring an estimated area of 4.8 hectare, of
which only 1612 square m were excavated.
Smisko found five dwelling-houses, six inde
pendent hearts, a pottery shop, a pit for rubbish
disposal, and a stane building. The latter bas a
rectangular plan (6 x 6.90 m) with a deep foun
dation of large stones without mortar (fig. 1).
Some remains of stane pavement were found.
It consisted of flag-stones set in a bed of grav
el. Both pavement and foundation convinced
Smisko that he bas discovered a stane building,
something quite uncommon at that time for
Sântana de Mureş-Cernjachov settlements. On
the basis of fragments of daub infilling, Smisko
helieved that thc supcrstructure must have had
a gabled rood of wood and wattlc. Artefacts

found near the southern wall. The small scale
of the excavations, as well as the inadequate
publication of its results make it impossible to
draw any conclusions from the arrangement of
features within the settlement. It seems, how
ever, that the five houses and five hearts, most
probably belonging to a glasswork shop, were
located on the eastern side of the settlement,
while the pottery shop was found on its western
side. The stane building was in the middle of
the settlement. Artefacts recovered from the
settlement include tools, dress accessories,
coins, pottery, animal bones, and a significant
quantity of glassworking debris. Other finds of
glass included fragments of green, purple, and
yellow glass vessels, small pieces, probably
from windows, and bcads. Glassworking may
have been associated with somc tools found in
the settlement (fig. 3. 17), as well as the iron
vessel found in the stane building. Most of the
ceramic remains indicate a wheeled pottcry
typical for Sântana de Murcş-Cernjachov
settlements, with only fragments of hand-made
pottery (fig. 6; 7). A significant number of
bricks and tiles was also recovered (fig. 2), but
none in the stane building, thus suggesting that
the bricks and tiles may have bcen reused for
thc construction of the houses, east of the stane
building. On the sale basis of glass finds,
Scapova argued that the glassworking shop
may have been built before the stane feature".
Her research also showcd that glass finds could
be divided into two groups: those of local origin
and imported glass. Most of thc glass finds pro
duced on the site has no colour, being blown in
coniclike molds (fig. 5), and decorated with
flutes or glass appliques (fig. 4). According to
G. Rau, such glass was produced mostly du
ring the second half of the third century A.D.7•
In spite of a considerable number of vessels of
the local production, thcrc is not too much
variation in form, which could be interpreted as
indicating a short lifc of the glassworking shop.

Window fragmcnts rccovered frorn thc scttlc
ment were a lso of lo ca l production. being casl
in flat molds. a tcchnique used unlil lhe late
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The settlement at Sobari (Soroca county,
Republic Moldova) was found in 1950 by G. B.
Fedorov9, but excavations began only in 1962.
E.A. Rikrnan carried three subsequent cam
paigns in 1962, 1965, and 1971 10• Excavations
were resumed in 1990 under the direction of
Ion Niculiţă11• The site is located not to far
from the present day village, and it covers an
estima-ted area about 30 hectare12. Until now,
excavations only recovered some 800 square m,
with eight dwelling houses, a pottery shop13,
and a stone precinct with a stone building in its
middle. The defenses were only recognizable
by the deep trenches dug to rob the curtain wall
foundations. They enclose an almost rectangu
lar area, of some 0.4 hectare. Since the sou
them wall of the circuit bas not been identified,
it is difficult to assess the exact shape of the
enclosed area. Robber-trenches suggest that
the foundation were of 0.60 m deep. Where the
foundations were not robbed, the texture of the
wall could be studied. It consists of large slabs
of limestone and granite. According to the
local reports, a wall height of 1 m was still visi
ble before 1950.
The stone building, built at about 10 m from
the northem curtain, had a rectangular plan
(9.80 x 18 m), with the long walls running on an
east-west direction (fig. 8). Only the founda
tions of the building survived. It was subdivided
into two, unequal rooms (5.40 x 7.30 m to the
west and 7.30 x 9.90 m to the east) by a party
wall, which is clearly visible in plan. The two
rooms communicated with each other through
the door, of 1.60 m wide. Both rooms had clay
floors. The building was surrounded at some
distance (1.50 to 2.00 m) by stylobates with six
teen bases. Each base had a small slot, probably
used for supporting wooded posts (fig. 9). Walls
were made of limestone flags and bricks rough
ly mortared. The mortar used for the walls con
tains sand and frreclay. Most bricks were rec
tangular in plan (fig. 10), but some were square.
A large number of roof-tiles were recovered
from the building (fig. 1 1). The manner in which
tilcs werc arranged an t he roof _indicatcs the so

far is 450 square cm. A distribution plot identi
fied a concentration of glass fmds near the eas
tem wall of the house. A surprising feature of
the building is that it did not have any heating
facility.
The dating of the building is secured by frag
ments of glass, which, according to the spectro
graphic analysis of Iu. L. Scapova, clearly indi
cates the Late Roman period'6• D. B. Harden
argues the "cylinder-technique", which was appa
rently used to produce the window glass found
at Sobari, only appears in the late third cen
tury17. A fragment of glass beaker belonging to
Rau's type "Sântana de Mureş"'8, dated between
351 and 37519, was found on the building's floor
(fig. 13.2). The building also produced frag
ments of gold sheet decorated with scales (fig.
13.1), found together with a small bronze plate
and two bronze nails (fig. 13.3). They were aii
mounted on the saddle bows (fig.l4), as indica
ted by similar finds from the Eurasian steppes20
belonging to 1. P. Zaseckaia's type 2, dated to
the late fourth and early fifth century21. The
closest parallels are those from the burial at
Kiziliarskaia Balka, near Melitopol', in Ukraine,
from Conceşti (Romania), those from burials
VIII and IX at Novogrigor'evka, in Ukraine,
that destroyed at Kalinin, in Crimea, and that
from burial no. 2 (mound no. 8) at Kubei, near
Odessa (Ukraine)22 (fig. 15.A-F).
AII pottery fragments recovered from the
building belong to the wheeled category. Most
of them were amphorae23 fragments belonging
to Opaiţ's type C-1, dated to the second half of
the fourth century2'. Other sherds belong to the
grey gritty ware, which is characteristic for
Sântana de Mureş-Cemjachov settlements and
cemeteries, dated to the fourth century.
Rikman noted that the building's foundation
cut through the preceding level, which is also
characterized by Sântana de Mureş-Cemjachov
pottery. He claims that at the moment of the
building's construction, the area was occupied
by a fairly large settlement. Although these
observations cannot be checked out against the
stratigraphical cvidcncc puhlished so far, new
rcscarch bas shown that Lhe sylobatcs, thc flour
and the base of Lhe building's walls, all bdong to
Lhe same strati graphic scquence. I L is on this
lcvcl ihat the remalns or the supcrstructurc coi
lapsed aftcr a fire dcstroyed the building.
Il Î!S wurlh mention ing l h !! t not to far from
thc sc.ttlement at Sob a ri , an thc Dnit:ster river's

callcd "Laconian technique"''. Thc wooden

structure of the roof was asscmbled with iron
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other si-milar buildings in contemporary
Europe, parti-cularly because of its colonnade
and the use of glass windows. Rikrnan pointed
to the fact that the precinct at Sobari bas only
three sides, either because the entire complex
was abandoned before being finished or
because the precinct had no military function.
The plan of the complex at Sobari is similar to
the one of stane buildings (so-called "villae ")
discovered in the Middle Danube region32• Just
as those in Bratislava-Dubravka and Cffer-Pâc,
the buil-ding at Sobari was built in the middle
of a "barbarian " settlement. Just like Sobari,
the stane building at Stupava, Bratislava
Dubravka and Cffcr-Pac were surrounded by
defenses of stane (Stupava, Bratislava
Dubravka) or by a wooden rampart (Cffer
Pâc). 1 suggest thereforc that Sobari is another
example of a "Roman-style " building outside
Roman frontiers. Through its general layout,
the building at Sobari is vaguely reminiscent of
the so-called "churches without apses ", which
may raise the question whethcr or not it ful
filled any religious function33• In any case, it is
clear that the stone building at Sobari was
inspired by thc Roman architecture, to which
its colonnade clearly points. Claims to a partic
ular social status may have been formula-ted
through this building, in the same way the pres
ence of a porticoed courtyard or a triclinium is
interpreted as indicating an "aristocratic "
Roman house. Thc question of the building's
owner is a very difficult one. Was he a "tribal
chief', as Boris Magomedov suggested34, or a
Roman adviser of some foederati? The pre
sence of a golden sheet mounting the saddle
bows may indicate, in any case, a person of high
social status. The samc may be true for the
owner of thc stane building at Cimiseni, with its
plan so similar to the buildings found in the
north-west area of the Black Sea35• Further
archaeological rcscarch on thc site may con
firm this idca.
AII three cases discussed could be fairly well
dated to the second half of the fourth century.
It bas been argued that at Komarovo, the stane
building postdates the glassworking shop, as
suggested by the amphora found on the buil
ding's floor. Scapova based her argument on
the dating of the glass finds. It is, however, evi
dent that the stone huildin g employed glass
artcfacts prod uced in l h c shop sometime dur
ing the thinl c�:ntury. lf thc other houses coulu
be dated later, du ring thc secom.l half of the
fourth c�:n t ury. wc may presurn�: that at that

from Theodosius 1 (392-395), minted in
Constantinople25•
The settlement at Cimişeni (Chişinău coun
ty, Republic Moldova) is located 2,5 krn west
from the village. Field surveys covering an area
of about 2 hectare produced pottery fragments
and stones26• The only excavations performed
at Cimişeni by M. B. Scukin in 1981 revealed,
however, the foundations of a stane building27•
It was a rectangular feature, built in limestone
(fig. 16). Scukin estimates its size at about 10 m
width and 21 m length. The building was subdi
vided into three rooms, only two of them being
excavated. One was of 5 m wide and 10 m long,
the other was of 8.20 m wide and 10 m Iong.
The estimated size of the third room is 7.80 x 10
m. A relatively large break into the southern
wall may be due to either robbing activities or
to the entrance. Unlike Sobari, the foundation
and the wallls of the building at Cimişeni were
made of limestone flags mortared without fire
clay. Because the foundations present irregu
larities and sometimes even lack of stone flags,
Scukin argued that they have been built by
throwing stones in a bath of white mortar. He
also claims that the walls were made of wood
and wattle. His argument is based on a concen
tration of daub filling and wattle remains out
side the northern wall28• A simple, stone-built
hearth (0.80 x 0.84 m) was found in the central
room. A second hearth (0.40 x 0.42 m) was
recovered at some distance from the south
eastern corner of the building.
Artefacts recovered from the excavated
rooms include a fragment of a glass beaker with
polished facets belonging to Straume's group 1
B29 (fig. 17.1), a bronze bracelet with bent ends
and an iron bracelet with shake-shaped ends
(fig. 17.2-3). The latter could be dated to the
late third and fourth century. The excavation
also produced a fragment of an amphora with a
grafitto of four Greek letters (N80Y)30, and
bead grey stane. The latter bas been interpre
ted as "magic" pendant attached to the sword's
handle31• AII this archeological evidence points
to the dating to the second half of the fourth
century.
An important aspect of the stane buildings
revealed by recent research in the Republic
Moldova and the neighbouring area is that
such fcatures appear in association to Late
Roman, non-fortified settlement. Indccd, t h ere
is no t:vil.Iencc LhaL stane buildings had mi l i ta ry
functions, despite the presencc of a precim:t at
Sohari. But the latter is exceptional among all
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time, the stane building had already lost its pri
mary function, being used as a storage area, as
suggested by both the absence of a heating
facility at the presence of amphoras and dolia.
But the ab-sence of an adequately published
report, with a clear stratigrapfic sequence
makes any speculation very doubtful.
Why were those stane buildings built where
they were? A mapping of ali known cases shows
a relation between such buildings and trade
routes connecting the Baltic Sea area and the
Danube frontier. Scukin bas argued that these
trade routes have already emerged in the se
cond half of the first century as important

avenues for exports of Roman artefacts to bar
baricum in exchange for amber. Intensive trade
along the Dniester route seems to have been
encouraged by the inception of Sântana de
Mureş-Cemjachov settlements in the area bet
ween the Dniester and the Danube36• There is
no evidence that the status of those inhabiting
the stane buildings at Komarova, Sobari, or
Cimişeni derived in any way from controlling
these trade routes, but it can be a coincidence
that ali three sites located along these avenues
of trade to which Ammianus Marcelinus allu
des in famous passage conceming Munderich.

Note
1 . At Aleksandrovka and Ba5mal!ka, on the Lower Dniepr
river, and at Gorodok, on the Southem Bug river. A
Cemjachov complex of buildings was found at
Kamenka-Anl!ekrak, on the Black Sea coast. See
MAGOMEOOV 1995, 133. Third- to fourth century 'villae'
were found in the Middle Danube area as well, at
DUbravka, Cifer-Pâc, and Milanovce. See Km.N1K 1986b.
2. SMISKOtStAPOVA 1975.
3. SMISKO 1964.
4. BEZBOROOOV 1964; ScAPOVA 1964; SCAPOVA 1978.
5. ScAPOVA 1983; SMISKO/ScAPOVA 1975.
6. SCAPOVĂ 1978, 241.
7. RAu 1975.
8. SCAPOVA 1983, 146.
9. FEDOROV 1960, 271 nr. 194.
10. RIKMAN 1970; RIKMAN 1975a, 205-214.
11. NICUUfĂ 1996; NICUUfA/BANARU 1995; NICUUfA/POPA
1994; POPA 1992; POPA 1997.
12. POPA 1992, 31.
13. BoBRINSKIJ 1991, 174-175.
14. BRODRIBB 1987, 99.
15. ScAPOVA 1978, 241.
16. RIKMAN 1970, 196; RIKMAN 1975a, 211, note 66-67;
ScAPOVA 1983, 146.

7. HARDEN 1959, 9-10, 16.
8. RAu 1975, Thf. 2-3, Abb. 9.
9. SCUKIN/SCERBAKOVA 1986, 194.
20. WERNER 1956; DMITRIEV 1979, 158; B6NA 1991;
ZAsECKAJA 1994; ANKE 1998.
21. ZAsECKAJA 1994, 46-50.
22. ZAsECKAJA 1994; ANKE 1995; ANKE 1998.
23. RIKMAN 1975a, fig. 27.8.
24. 0PAIT 1996, 59-60, pl. 1 1 .4.
25. NUDEL'MAN 1976, 50, nr. 2, 59 nr. 9.
26. RIKMAN 1975b, 1 18, nr. 471.
27. SCUKIN 1989; SCUKI:-1 1991.
28. ScUKIN 1991, 224.
29. STRAUME 1987, 29 and Taf. 3.81.
30. B0ITGER 1981.
31. WERNER 1956, 26; HAGBERG 1967, 43-44, fig. 22-23;
SCUKIN 1991.
32. See about: PITTS 1987; KoLNIK 1986a; Km.N1K 1986b;
KOLNiK 1990.
33. POPA 1997.
34. MAGOMEDOV 1995
35. MAGOMEDOV 1987; MAGOMEDOV 2001; 19-24; POPA
1999a; POPA 1999b.
36. SCUKIN 1991; SCUKIN 1999.
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.Ai.ExANDR U POPA
Abstract
Consideraţii privind construcţiile de piatră din Barbaricum în Epoca Romană 1ărzie
Până în prezent, în bazinul râului Nistru ne sunt cunoscute trei �zări de epocă romană în care s-au descoperit urme ale
elementului arhitectural provincial-roman: Komarovo (rajon Kelmency, oblast' Cemovcy, Ukraina), Sobari (judeţul Soroca)
şi Cimişeni (judeţul Chişinău).
Discutarea tehnicii şi tehnologiei de constructie, a materialelor de construcţie, precum şi a cronologiei edificiilor de pia
tră de pe malul drept al Nistrului, indică prezenta aici a elementelor provincial-romane. Acest fapt, alături de dislocarea în
afara li.mesului roman, apropie complexele de pe Nistru de amintitele deja "swţiuni roTTiilne din barbaricum" din zona Dunării
de Mijloc.
Examinând problema prezentei constructiilor de piatră în Europa perioadei romane, constatăm că edificiile construite în
stil roman (sau eventual după model provincial-roman) şi dispuse în afara granitelor imperiului, sunt un fenomen general,
specific nu numai culturii Sântana de Mureş-Cemjahov; ele fiind cunoscute după izvoarele arheologice de-a lungul Iimesu
lui, de Ia �zările chorei olbiopolitane şi până la Dunărea de Mijloc, iar după informaţia lui Arnm. Marcelinus referitoare la
casele suebilor construite in ritu Romilno, până în preajma limesului renan [Arnm. Marcellinus XVII, 1, 7]. Suntem de părere
că aceste constructii nu reflectă un fenomen de origine locală, ci rezultatul influenţei civilizaţiei provincial-romane asupra
populaţiilor din imediata apropiere a limesului.
Tradus de Ivan Suciu

Alexandru Popa
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Plan�a 1 Pla lt:

1

Dispunerea geografică a aşezărilor analizate.
Geographical posi1ion af 1hc ana()IZCd scttlcrru:llls.
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Figura 1 Figure 1 .

. ... 1 . P'"ntră·' 2 · p iatră mărunta; 3 . prund'IŞ,. 4 . suat de pământ depus sub
Planul ŞI profiie le construcţiei de p•alra.
. . 5. humus antic· 6 loess.
podeaua construcpet;
·
<ifearth laid wuler
1 stone· 2. fine!small stone,. J· gr:ave/'• 4 lm·er
.\'tnne buildingschcmc and proifil
.
rlze jloorcs·�tl.
OJ re br·r·':
' ....linw
"' 5. antique humus; 6. lo
eu.
Komarovo (apud Sm•�ko�.
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2

3

7

o._r:::::J_.sm
Figura 1 Figure 2
Komarovo (apud Smi§ko).

tlw

fragmente de tigla $i cir!mid! din llşc:mc:.
Tile und brick frugments frum
sclllcmull.
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l'igura 1 Ftf(Urc 3
Komn rnvo (dupii Smiskn)
Ohicclc de mehtl descoperite î"n ::�şc7arc.
!tft:tul ohjecls discow:rr:d in tire settlement.
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Figura 1 foigur" 5
Kumaruvu (după Stapuva)
Produse ale producţiei loc.ale de stidă. 1-20, 22. fragme-nte <.le vase; 2 1 . mărgici'i.
Products ofthe local glass production. 1-20, 22. pots fruwnents ; 21. bead.
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�cm

�cm

Figura 1 Ngure 6
Komarovo (apud Smi�ko)

Fragmente de amforc descoperite in aşezare.

Amphoras frugmcn/s discovercd in thc .n:lllcmnl/.
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Figura 1 Fi,gure 7
Kumwuvo (upuu Smiliko)

Vase ccramice din aşezare.

Ceramical pots Jrom the selllemenl.
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Â. R.i:zil]ărskă]ă llălkă; Il. G:>iic;;;;t:; C. �;;:.:;;W.sor:c:.:tă - iilămi�iiti.il}iăi?it 1�; O. ::;;;;:.;;:liăz R.ăl:ii:ii::;
E. Nuvu!?ri�o�ur'cvku - murmâulul/lumb VIII; F. Kubej.
(apuci 7.ascckaja)
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Figura 1 Figw'e 16
Cimişem (dupa S�ukm)

Planul constructiei de piatră.

Stone buildin!{ scheme .
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o•-===--•3m
Figura 1 Figur.- 1 7
Ci mi�eni (după �cukin)
1. fragment de p11har de sticlş; 2. brăţară de bronz; 3. brăţară de fier.
1. frugmt:rll }rom <1 glass; 2. bronze hractdet; 3. imn bracelct.
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IDENTIFICAREA GEMOLOGICĂ A COMPONENTELOR UNUI ŞIRAG DE
MĂRGELE DIN SECOLELE V-VI, DESCOPERIT ÎN ZONA CORDOŞ
(Municipiul Cluj-Napoca, România)
Cu ajutorul lupei s-au determinat aspectul
suprafeţei, culoarea, incluziunile, starea fizică
(transparenţă, fisuri, grad de compactitate, pro
cese de devitrifiere�), procesele de alterare su
perficială, gradul de fasonare.
Refractometrul standard pentru geme6 a
permis stabilirea indicelui de refracţie cu pre
cizie de 0,01. Indicele de refracţie este carac
teristic fiecărui tip de mineral sau substanţă.
Cu ajutorul polariscopuluF s-au observat ca
racterele optice ale unora dintre piese, respec
tiv izotropic, anizotropie şi/sau anomalii optice.
Balanţa hidrostatică digitală cu sistem de
determinare a densităţii a constituit aparatul cu
ajutorul căruia s-au cântărit piesele (precizie de
0,01 grame). Piesele au fost cântărite de aseme
nea în imersie (apă distilată, la temperatura de
20-22oC) pentru a se calcula densitatea.
Observaţiile la microscopul cu lumină pola
rizată prin transmisie şi celulă de imersie au
permis identificarea8 unor incluziuni, defecte
interne (fisuri) a unor caracteristici optice (izo
tropic, anizotropie, anomalii optice) şi a gradu
lui de devitrifiere (în cazul sticlei).
Spectroscoapele de absorbţie (cu prismă şi
cu reţea de difracţie) au fost utilizate pentru a
determina dacă piesa respectivă prezintă sau
nu spectru de absorbţie în domeniul vizibil. O
lampă cu lumină rece (fibra optică) a constituit
sursa de lumină. Spectroscoapele de absorbţie
în domeniul vizibil se pot utiliza numai pentru
substanţe colorate, transparente sau translucide.
Pentru identificarea sigură a componentelor
mineralogice, pentru unele mărgele s-au uti
lizat şi metode distructive: microscopia polari
zantă prin transmisie şi difractometria de raze
X, efectuate pe cantităţi extrem de reduse de
material (miligrame). Microscopia polarizantă
prin transmisie foloseşte secţiuni subţiri, reali
zate prin şlefuirea unei probe compacte până la
ub�i114:r4:;.1 uuci lamclc ele ccn 0,02-0,0:1 mm
�rosi me , care se fixează între o lamă şi o lamclă
uc �ticlă cu aj uturul balsamul ui de Ca na d a .

Date arheologice1
Şiragul de mărgele din secolele V-VI (Fig. 1)
a fost descoperit în cartierul Cordoş, ce apar
ţine din punct de vedere administrativ de
municipiul Cluj-Napoca. Aici, în cariera de
argilă2 situată pe terasa pârâului Nadăş, ver
sant stâng, s-au identificat întâmplător, de-a
lungul timpului, vestigii istorice din diferite
etape, cele mai vechi datând din Pleistocenul
mediu3• Descoperirile din perioada migraţiilor
au fost publicate de St. Ferenczi (FERENCZI,
1960) şi constau în recuperarea unor obiecte
de inventar provenite din trei morminte de
înhumaţie datând din secolul V-VI d.Chr.
Mormintele au apărut succesiv, la intervale
mari de timp, respectiv 1944 (două morminte)
şi 1958 (un mormânt), în cadrul lucrărilor de
excavaţie la cariera de argilă. Date despre un al
patrulea mormânt dezvelit în acelaşi loc au fost
oferite de St. Ferenczi odată cu editarea
Repertoriului arheologic al judeţului Cluj, în
1992. Materialele n-au fost însă publicate.
După decesul descoperitorului, în depozitul
Muzeului Naţional de Istorie al Transilvaniei
Cluj-Napoca s-au identificat piese inedite care
aparţin, cronologic, aceluiaşi orizont gepidic
din secolul V-VI d.Chr. Dintre acestea, şiragul
de mărgele face obiectul studiului de faţă.
Metode de studiu gemologic
Setul de mărgele cuprinde un total de 3 1
piese, în general de formă inelară, fiind perfo
rate în partea centrală. Culoarea, forma, dimen
siunile şi materialul din care sunt confecţionate
diferă de la piesă la piesă (tabelul 1). Mărgelele
au fost grupate pe categorii (tipuri), pe baza
materialului, formei şi dimensiunii.
Pentru studiul gemologic prin metode nedis
tructive s-au utilizat: lupa (mărire 10x, 20x),
refractometrul standard pentru geme, polari
bnlnnţn hidrostatică digitală cu �i�LI.'m
de determ i n are a densităţii, microscopul cu

scopul,

�mersie {m5rirc Sflx) precUm �i BBUi lif3Ufi

l u m ină po l ariz at ă

de

prin

transmisie:: :şi

cu cdulă

AEt!§tt! f3ft!f3!lflltt! fflitU!f:tlo�icc au fo�t §tudiate

ele specl roscnapc de a bso rbt ie

cu un microscop pol ari zan t tip Jcnapol-U de la
Fa�:ul talea ue B io l ogi c şi Geol ogie a Univer
sităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca.
Difractomelria de raze X s-a executat pc
proba mojarată (pulbere). cu un difractometru de

în domeniul vi
zibil'. Materialele au fost identificate pc:: baza
com paraţiei cu dat<.: bibliografice (GUNTIIER,

!?ŞŞj (\=Np_§�Ş<?!'Il 1 990 j READJ 1 998j GHER
GARI !';1 [ONESCU, 2000; IONESCU, 2001 ) .
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tip DRON-3 cu anticatod de Cu, radiaţia Ka cu Â.
= 1,54051 Â (Facultatea de Biologie şi Geologie
a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca).

Tipul C. Cuprinde o mărgea executată dintr
un material transparent, aproape incolor, cu
nuanţe slab gălbui, izotrop, foarte asemănător
materialului din care este confecţionată măr
geaua de tip A, de care se deosebeşte prin pre
zenţa a numeroase bule de gaz, adesea unite
între ele, care afectează transparenţa materialu
lui şi determină apariţia unei suprafeţe aspre.
Procesele de devitrifiere sunt slabe. Materialul
din care s-a confecţionat mărgeaua este sticlă.
Tipul D. Este reprezentat de o mărgea rotun
dă, perforată, cu contur în formă de roată din
ţată. " Dinţii " sunt marcaţi de adăugarea unui
alt material, opac, de culoare neagră (picături
de sticlă cu conţinut de oxizi de fier)l0• Mate
rialul de bază este aproape incolor, cu tente
slab gălbui, este transparent, izotrop şi relativ
omogen. Bulele de gaz sunt rare, ceea ce a
determinat păstrarea unei suprafeţe netede
chiar după utilizare. În material se observă
granule anizotrope, reprezentând probabil,
fragmente de cristale din cuarţ. Materialul din
care este confecţionată mărgeaua este sticla.
Tipul E. În acest tip au fost cuprinse 2 măr
gele confecţionate dintr-un material izotrop, de
culoare albastru închis (albastru " cobalt "). În
lumină transmisă, obiectele se dovedesc a fi
mai mult sau mai puţin transparente. Se obser
vă bule de gaz dispuse în trasee spiralate, dato
rate modului de confecţionare a mărgelelor,
respectiv prin înfăşurarea unui fir de sticlă topi
tă în jurul unei baghete. De remarcat densita
tea relativ scăzută a acestui material, datorată
probabil, numărului mare de bule de gaz din
interior. Identificarea finală s-a făcut pe baza
indicelui de refracţie şi a spectrului de absorb
ţie - tipic pentru sticla de cobalt (Fig. 2), cu o
bandă îngustă de absorbţie la 495 nm şi benzi
puternice de absorbţie Ia 530-550, 575-595 şi
630-660 nm. Aceste benzi de absorbţie se
încadrează în domeniile prezentate de diverşi
autori ca datorându-se prezenţei cobaltului
(GfJNTHF.R, 198R; ANDERSON, 1 990; READ, 1998).
Diferenţele (m inore) fa�ă de sursele bibliogra 

Caracteristici gemologice
În urma studiului mineralogic-gemologic
prin metode nedistructive, s-au identificat
următoarele materiale (tabelul 2):
- Ambra (" chihlimbar"): este substanţa din
care s-au executat piesele de tip B;
- Sticla: constituie materialul din care s-au
confecţionat piesele tip A, C, D şi E;
- Sticla de plumb, devitrificată: reprezintă
materialul din care s-au executat piesele clasifi
cate în tipul F.
Caracteristicile finale ale fiecărei piese arhe
ologice se prezintă după cum urmează:
Tipul A. În acest tip a fost încadrată o măr
gea executată dintr-un material incolor, slab
gălbui. Frecvent se observă zone spiralate, apa
ce, de culoare verde, conţinând incluziuni fine
datorate neomogenităţii amestecului iniţial
(topiturii iniţiale). După textura materialului,
se poate deduce că mărgeaua s-a confecţionat
dintr-un fir de sticlă topită, rotită pe un suport,
probabil o baghetă de metal. Adesea se observă
bule de gaz, dispuse pe aceleaşi trasee spiralate
ca şi în zonele de culoare verde. Suprafaţa obiec
tului este rugoasă datorită utilizării. Procesele
de devitrifiere sunt slabe şi se manifestă prin
fenomene de anizotropie într-o singură porţi
une a obiectului. Devitrifierea nu afectează
gradul de transparenţă. Materialul din care s-a
confecţionat mărgeaua este sticla.
Tipul B. În acest tip au fost încadrate două
mărgele, confecţionate dintr-un material trans
parent sau translucid, izotrop, de culoare gal
ben-roşcat intens. Numeroasele fisuri profunde
determină caracterul friabil al mărgelelor. În
masa mărgelelor de acest tip apar zone cu
numeroase incluziuni foarte fine, de cea 2 J.Lm.
Majoritatea incluziunilor au acelaşi indice de
refractie cu al ambrei, dar se observă şi incluzi

fice c ta te se

ex te rn i l u iili za re,
al lccare în timpul îngropării), fi ind acoperită
de o pel i cu l ă sub ţ i re , d isco n t i n uă, de material
pulverulent cu aspect pământos, de cu loa re
�al\l�n-�r�m. Lll ll�in��naa \iY Yn it\i în\iil�i�, i:il;
degajă miros t ipic. de răşină naturală (tămâie).
Materialul care constituie mărgelele este
ambra", provenită probabil din zona Mări i
Baltice (Cou:cnv, 1 99R).
opace. Suprafata mărgelelor

iată de aci;unca factorilor

i

l

de absor bţi e in cadr ul unui uomen iu specific d epi nd e d e canihaiea de elemen t ��n cazul
nostm Co) prezentă în pro du su l respectiv .

u n i cu indice de refracţie mai ridicat (răşină fa
silă de tip succ:init?). ceea ce le face să pară

z i lo r

este parţial afec-

Materialul

da tnrea7.ă

f:� ptu u i că poziţia ben

din ca re su nt confecţionate aceste

cu adaos de săruri de cobalt.
Tipul fi Cupriml� un grup dG 25 dG mdfgtjJ(j
de dimensiuni foarte mici (de la 2 la .'i mm
diam etn1), cu a spect ascmiinător. Au culoare
cafe n ie, cu unele zone de nuanţ�i mai deschisă,
sunt upacc �i au suprafaţa netedă, acoperită cu
m ărgel e este sticla
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dus în procesul de fabricaţie pulbere fină de
magnetit12• Prezenţa plumbului în sticlă este
confirmată nu numai de indicele de refracţie
ridicat, dar şi de duritatea foarte scăzută a inte
riorului mărgelelor.
Rezistenţa la purtare a mărgelelor se dato
rează glazurii ".
"

un strat fin, negru, cu aspect sticlos G,glazura ).
În spărtură se observă la lupă structura fin
poroasă. Determinarea densităţii este necon
cludentă din cauza porozităţii ridicate (la imer
sic, unele piese plutesc pe apă). Microscopia
polarizantă prin transmisie, în secţiune subţire
executată printr-o mărgea de tip F (Pl. 1, Fig. 1
şi 2; Pl. II, Fig. 3 şi 4) relevă că aceasta este
constituită dintr-o masă sticloasă cu indice de
refracţie ridicat, în care apar cristale fine, slab
birefringente, de devitrit11 (Na2Ca3Si6016), gra
nule de magnetit şi de cuarţ. Prezenţa devitritu
lui este confirmată şi de analizele de difrac
tometrie a razelor X (Fig. 3). În matricea sti
cloasă apar pori circulari, uneori tapetaţi cu un
strat subţire, transparent, izotrop, de culoare
galben-roşcată, identic cu sticla colorată cu pig
menţi de fier ce constituie materialul de
glazură " care acoperă mărgeaua. La contactul
"
dintre incluziunile de magnetit şi masa de devi
trit (Pl. Il, Fig. 3), se observă fine zone de reac
ţie, cauzate de migrarea Fe din magnetit în sti
clă. Materialul din care au fost confecţionate
mărgelele este sticla cu plumb, în care s-a intro"

,

Concluzii
Şiragul de mărgele din secolul V-VI, desco
perit într-un mormânt în cartierul Cordoş (nor
dul municipiului Cluj-Napoca), este constituit
din 5 mărgele de sticlă (3 din sticlă obişnuită,
incoloră şi 2 din sticlă albastră cu conţinut de
cobalt), 2 mărgele de ambră (" chihlimbar ") şi
24 de mărgele din sticlă de plumb. Ambra
provine, probabil, din nordul Europei, respec
tiv de pe ţărmurile Mării Baltice. Sticla de
cobalt este de asemenea, de import. Prove
nienţa materiilor prime utilizate pentru cele
lalte mărgele de sticlă nu se poate stabili prin
metode nedistructive şi nici nu se dispune, deo
camdată, de o bază de date similare, care să
poată fi utilizate ca analogii.

Note
1. Datele arheologice au fost furnizate de Dr. Ioana Hica

di-iodmetan şi tetra-iodetilenă, extrem de toxică. Indi
cele de refracţie al lichidului Anderson este 1,79-1,80.
7. Polariscopul este constituit din 2 filtre polarizante intre
care se introduce piesa de studiat. Piesa trebuie să fie
transparentă sau translucidă.
8. Este necesar ca materialul să fie transparent sau translu
cid, iar suprafata piesei să fie, pe cât posibil, lustruită.
9. Ambra este numele corect al substanţei. Denumirea de
chihlimbar este locală (România), respectiv regională
(Turcia).
10. Sticla în care s-a adăugat probabil siderit.
1 1 . Devitritul apare ca produs al devitrifierii sticlei.
12. Probabil pentru a obţine mărgele de culoare închisă.

de la Muzeul Naţional de Istorie al Transilvaniei Cluj
Napoca.
2. Utilizată ca materie primă la Fabrica de cărămizi şi ţigle
Cluj-Napoca.
3. Cf. Repertoriul arheologic al judetului Cluj, 1992, p. 162163.
4. Aparatura aparţine Laboratorului Universitar de Exper

tiză Gemologică al Catedrei de Mineralogie din cadrul
Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca.
_
5. In cazul sticlei.
6. Pentru contactul între piesa de studiat şi refractometru
s-a utilizat lichid Anderson, o soluţie saturată de sulf în
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Abstract
The Gemmological ldentijication of a Y"-Vl" Centuries NeckiLlce
Found in the Cordoş Area (the city ofC/uj-Napoca, Romania)
A V"'-VI'" centuries necklace found in a grave from Cordoş, outlaying the county of Ouj-Napoca, was the subject of a
gemmological study, using the polariscope, the standard refractometer, the prism spectroscope, the diffraction grating spec
troscope, the immersion microscope and the hydrostatic balance with a density kit as nondestructive analytical equipment.
Amber and also three types of glass were identified as raw materials used for the beads.
The glass beads (3 pieces) of the first type are colourless or slightly yellowish, transparent, with slight traces of devitrifi
cation processes. Gas bubbles are common. The second type is represented by two beads made from deep-blue cobalt glass,
the presence of cobalt content being proved by the typical absorption spectrum. A third type of glass beads (24 pieces) is re
presented by brown, highly porous and very brittle lead-glass material, covered with a black "glaze". The amber beads (2
pieces) are reddish yellow in colour, transparent and very brittle. The North of Europe (Baltic Sea shores) represents, most
probably, the source of this amber.
Translated by Liliana Lazea

Corina Ionescu
Lucretia Ghergari
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Tabelul 1 Table 1
Date arheologice 1 Archaeological data conceming the beads
Tip de
mărgele

Număr de
mărgele

A

1

8

2

c

1

D

1

E

2

F

24

Formă

Culoare

Incolor la slab Inel
K_ălbui
Galben-roşcat Inel
intens
Incolor la slab Inel
K_ălbui
Incolor la slab Inel - tip roată dintată
gălbui
a)şir de bile lipite
Albastru
închis
b) poliedru
Cafeniu închis Bile

Material
(determinat
macrosc�c)•
Sticlă

Dimensiuni

Diametru: 13 mm
Grosime: 5 mm
a) Diametru: 13 mm
Grosime: 5 mm
b) Diametru: 8 mm
Grosime: 6 mm
Diametru: 13 mm
Grosime: 5 mm
Diametru: 15 mm
Grosime: 7 mm
a) Lungime: 16 mm
Grosime: 7 mm
b) Lungime: 8 mm
Grosime: 6 mm
Diametru: 2-5 mm
Grosime: 2-3 mm

Arnbră
(chihlimbar)

Sticlă
Sticlă
Sticlă

Ceramică (?) sau
sticlă_fll

* Cu ochml hber.

Tabelul 1 Table 2
Caracteristici gemologice 1 Gemmological characteristics of the necklace of beads
Tip
de
piesă

Lupă

A

Transparent,
Incolor la
slab gălbui

8

Transparent,
Galbenroşcat
intens

c

D

E

1<'

Transparent,
Incolor la
slab gălbui
Transparent,
Incolor la
slab gălbui
Transparcnt,
Albastru
inchis

Opac.

cafeniu

i nc h i:;
•

Polariscop Refractometru Speclroscop Greutate Greutate Densitate Microscop
(indice de
piesă totală/tip (g/cmJ) polarizant cu
refracţie)
celulă de
imersie
Izotrop.
Nu prezintă 1,39 g
1,50*
1,39 g
2,41
- bule de gaz
Anomalie
spectru
- neomogenioptică
tăti de
specifică
culoare
sticlei
Izotrop
a) nu
a) 1,55*
a) 0,48g
1,08g 1,16-1,20 - incluziuni
b) 1,56*
prezintă
b) 0,60 g
mai mult sau
spectru
mai putin
b) absorbtie
opace (impuputernică în
rităti argiloatot spectrul,
se, posibil şi
cu exceptia
imputităti de
domeniului
natură vege575-650 nm
tală - granule de_g_ole'!l_
Izotrop
1,55
Absorbţie
1,36g
1,36 g
2,34
- bule de gaz
puternică la
extrem de
650-700 si
numeroase
390-450
Izotrop
1,55*
Nu prezintă 1,84 g
1,84 g
2,45
- rare bule de
spectru
gaz
- cristaloclaste de cuarţ
Izotrop
a) 1,52*
Linii groase, a) 1,01 g 1,51 g
a) 2,02 - bule de gaz
b) 1,55
puternice,
b) 0,50 g
b) 2,17
bine indivi-

1,6 - 1,7

dualizatc
Nu prezintă
spectru

1,67

2, l l

pot
observa-

- nu se

face

tii la mate ria l e �ace

Materialul
(determinat
mineralogiegemologk)
Sticlă

Ambră

Sticlă

Sticlă

Sticlă (de
cobalt)

Sticlii cu

plumb

Indice de refractie determinat la refraclometrul standarJ pri n ..metoda >potului"- m etodă u t i l i zată in cazul o b iec te lor cu
suprafete convexe (READ 1 998). Val o area inllieelui de rcfraclie Jeterminat prin această metoda este doar aproximativă,
posibilitatea de eroare fiind de cea :!:: 0,05.
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Şiragul de mărgele. Literele reprezintă tipul mărgclei (din text) 1 The necklace of beads.
The letters reprezenl the type uf betul ([rom the text)
l<'igura 1 Figure 2
SpectnJI de ah<orhţie în domeniul vizibil pentru mărgelele de tip E: hcm:i de ahMorbtic În domeniile: -195, 530-550, 575-595
şi 630-660 nm. Spectrometru cu prismă 1 The absorption spectrum in the vifihle dnmain for type E beads: bands of absorption
in thc 495, 530-550, 575-595 and 63D-660 nm domains. Vre prism spectroscope
Figura 1 Figure 3
Difractogrdiiia unei mărgele de tip F: sticlă de plumb cu con(inul de magnctit. M - magnetit, O - cuarţ, D - devitrit.
T1re diffractogram of a tyoe F bead: lead glass containing megnetite. M - magnetice, Q - qunrtz, n - devilrile
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Identificarea gemologică a componentelor unui şirag . . .

unei ma rgele. d e tip F : masa de sticla d e P b (S) c u incluziuni d e magnetit (Mt).
(U). Sect i u ne sub t i re, l u m ină polarizată prin transmisie, IN 1
/dicroscopic in1age of o 'YfW F lu·:rul: rnn..\'S of glll.S.\' of Ph(.\') wilh rnagrw/Îlf:(lvfl)irwlu.,·inll \'. ( .'irrulur rmrl"s {fJ)
arul ., icin}: '' mn !Je nolt::ct:d. '/'hin scction, /iglu polarizcd through. lransrnission, 1 N.
2 . l mag i nc m icrusco p iciî a unt:i mărgele de tip F. De ta l i u de compoziţie a sticlei devitrifiate, cu cristalite de devitrit ( Dv )
dispuse lwut h.:. Scl:( i u r u,: s1 1 h ! i r l:> l u m i nii poh11 inrhi p r i u tntrt:SillÎ:Sie, N 1 1
Micru:.copic ima!?e of (1 type F head. Compusi/ion. tlelllil of lire devitrijiruled g/11.\'.\', wilh Cf)'Silllline\' of devilriltdn,.) dlllulically
1.

l r 1 1nginc microscopic.l a

Se observa

pori circulari (P) şi "glazură"

dÎ.iJ>OSCd. 'f hill SCCIIOII, /1gilt pofanzed lhroll.f./h 1/'QfiSIIIiSSÎOII, N + .
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3.

microscopică de mare deta l i u a unei margele <.k ti p 1 · : incluznJ111 de l l Higlll.:l i t ( M t ) în masa devi t r i fic�tă (Dv).
La contactul incluziunilor de magnet it eu devitritul se observă zone de rcaqi<..: (X) c'tUzate de migran::a F<..: in sticlă.
Sectiune subtire. l u m i nă polarizatft prin transn1 isic. N + 1 Hl:l!,h n�solutirm nucroscopic inuz.�,! of a �}lfw F lwud:
magnt::lile(Mt)inclusion in the devitrified nzass(Dv). At th c contw..:l uf tiu: ffWKnt'litc inc/usTons h'itll tlw drl1Îirite. there arc
noliet�d n::ac:tiun (X)urt-:a..')) caused by the Fe 111Îţ.,'ration in tlle s,lass. Thin section, li}!,lll pulanzed through tronwnissiun, N +
4 . Im,1gim.: micruscupi<..:;1 d e mare <klaliu a unet m ;irgclc rk t ip F: " "'"' e le· el"vitrit (Dv) c u inclu/. Î u 1 1 i e le: <n:<gnetit (Mt). Por
,:in:uhtr (P) 1 11pe l n l c a 1 "ght'll l ri=i" hematitic-�1 (G). Se'"ţiunc :-. uU� i n.:, l u 1 1 1 i l l :-t pol<:�ri'la t :i pnn trans m i s i e , N 1 / l !tl{h reso/u tion
111 Îcroscopic Î11UII{<" of (1 t_vpe F bead: dL.. l1tintc( Vl') f!JUS.\ lvith nuJgnr·tite(/\111 ) inclusions. Cin:u/ur jUJrf'(P) rwpered with
"hematitic icing ·· (Ci). "111/n s"'·ti"" · light p"larized through tlmWIILHion, N +
I m agine
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PROBLEME GENERALE PRIVIND EXPLOATAREA SĂRII
ÎN SPAŢIUL CARPATO-DUNĂREAN ÎN MILENIUL 1
Spaţiul românesc este unul dintre cele mai
bogate în sare din Europa. Geologii au enu
merat peste 200 de masive de sare (harta 1)
aflate la o adâncime foarte mică, sub scoarţa
pământului, fapt ce uşurează mult exploatarea
ei. Având în vedere faptul că, pe o zonă foarte
mare: în toată Peninsula Balcanică, în Câmpia
Panonică şi zona de nord a Mării Negre, nu
există sare, apreciem că acest mineral, prin
importanţa deosebită pe care o are, a fost
exploatat fără întrerupere de la apariţia omului
în acest spaţiu şi până astăzi. Din cercetările .
efectuate pe teren, prin studiul lucrărilor de
arheologie, istorie şi etnografie, am constatat
că preocupările pentru rolul economic, social şi
politic al sării în spaţiul nord-dunărean sunt
sporadice, din trei motive:
1 . Folosirea sării în alimentaţie poate fi
inclusă în necesităţile absolute (fiziologice - de
exemplu folosirea apei), deoarece procesul nu
este consemnat;
2. Lipsa dovezilor arheologice (unelte, piese),
care au fost distruse din cauza activităţii higro
scopice a mediului salin;
3. Multiplele şi continua modificare geomor
fologică în placa tectonică care conţine rezerve
de sare.
Modificări geomorfologice se pot observa la
intervale foarte scurte de timp, întrucât au loc
prăbuşiri, scufundări şi înălţări continue pe
zone întinse din jurul rezervelor salifere1•
Privind fenomenul în ansamblul mileniilor,
foarte probabil, peisajul din jurul salinelor este
complet schimbat astăzi faţă de cel din zorii
societăţii omeneşti, fapt care îngreunează cer
cetările arheologice, chemate să facă lumină
asupra unei multitudini de probleme şi aspecte
privind rolul sării în evoluţia societăţii omeneşti.
Pentru a înţelege rolul şi implicaţiile mine
raiului salifer în evoluţia relaţiilor economice şi
chiar politice în acest spaţiu, vom încerca să
enumerăm importanţa sării sub toate aspectele:
A. sarea este un aliment absolut necesar în
hrana omului şi a animalelor;
B. sarea este primul conservant cunoscut
p entru carne, peşte, fructe, brânzeturi �i altele';
C. s are a este principalul mineral utilizat în
prelucrurca pieilor folosite, după �,;urn s-a subli
niat, pentru confecţiunart:: a pieselor de imbră-

căminte, de încălţăminte, harnaşament şi chiar
pentru confecţionarea armelor;
D. sarea avea şi are o largă utilizare în trata
mentul bolilor fizice3, psihice4 şi în ceremoniile
creştine5•
E. o formă deosebită de exploatare a sării a
fost păşunatul sărăturilor, care acoperă un
spaţiu destul de întins în Câmpia Română şi
Bărăgan;
F. roca de sare era folosită în realizarea unor
obiecte decorative (coloane, măsuţe, stâlpi), a
unor obiecte casnice (ligheane, teici, farfurii,
ceşti, sfeşnice) şi era şi este folosită chiar pen
tru realizarea jucăriilo�;
G. sarea, .,aurul alb ", era pentru locuitorii
spaţiului carpato-dunărean o importantă sursă
de veniturF.
Existau mai multe tipuri de exploatare a sării
şi anume:
1. extragerea sării .,uscate " direct din rocă,
după metodele expuse mai sus (din gropi; ex
tracţie prin sistemul clopot, con, butelie; extrac
ţie de tip minier prin galerii);
2. extragerea sării din apele sărate (fântâni,
murători, izvoare sărate sau din apele marine);
3. exploatarea mineralului prin dizolvarea
rocii, care se realiza prin introducerea de apă
dulce şi, după aducerea Ia suprafaţă a sara
murii, prin metoda evaporării obţinându-se
sarea pudră.
4. nu trebuie exclusă nici metoda mixtă, prin
care se folosea apa dirijată pe jgheaburi pentru
săparea unor şanţuri în roca masivă de mineral,
urmând astfel dislocarea .,brazdelor" de sare8•
Exploatarea sării în spaţiul românesc s-a
făcut din neolitic (descoperirile de la Cacica şi
Solca). Mai numeroase sunt atestările din
epoca bronzului, când aşezări umane numeroa
se se găsesc în jurul apelor sărate şi a malurilor
cu sare (descoperirile de la Sărata Monteoru9,
Drajna de Jos10, Ocna Mureşului11 ş.a.).
Pe măsură ce mijloacele de deplasare şi tran
sport s-au perfecţionat, aşezările umane s-au
îndepărtat de resursele saline. În epoca dacică,
exploatarea minera!u!ui s-a intensificat, fiind
necesară pen tru hrana populaţiei, m u l t mai
numeroasă acum şi pen tru schimburi econo
,

mice cu zoncltl veci ne , Câmpia l 'an onică şi zuna
balcanică, unde sarea l ipseşte cu desăvârsirc.
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Până acum sunt consemnate doar relaţii eco
nomice cu iazigii din vest şi, deşi nu sunt încă
date, au fost incontestabil schimburi de am
ploare mult mai mare. Exploatarea sării s-a
făcut continuu în epoca dacică'\ nu numai pen
tru satisfacerea necesităţilor interne, dar şi pen
tru schimburile cu vecinii. Probabil, nu întâm
plător centrul statului dac se găsea în apropierea
acestei importante surse de hrană şi bogăţie.
Acesta, credem, era şi motivul pentru care toate
trecătorile spre Podişul Transilvănean erau
întărite cu cetăţi dacice pe ambii versanţi. Forma
de proprietate este puţin cunoscută, dar putem
estima că exploatarea organizată se afla sub
autoritatea centrală, care coordona şi comerţul.
Extinderea stăpânirii romane la nordul
Dunării s-a făcut pentru acapararea de noi resur
se umane şi bogăţii materiale, între care sarea
deţinea un rol important. Este binecunoscut fap
tul că " aurul alb " lipsea dintr-o zonă extinsă a
marelui imperiu, iar extragerea acestui mineral
din apele mărilor se făcea destul de greu, cali
tatea fiind inferioară. Pentru a-i înfrânge pe daci
şi a stăpâni centrul Transilvaniei, unde se găseau
mari rezerve de sare, au fost necesare două
războaie costisitoare şi mari sacrificii umane şi
materiale. După instaurarea dominaţiei, romanii
au trecut la exploatarea organizată a Daciei.
Provincia a fost înconjurată cu un sistem de
apărare care trebuia să-i asigure liniştea. Dacă
urmărim graniţa Daciei romane, constatăm că ea
include zonele cele mai bogate în resurse natu
rale, iar provincia era "străbătută de drumuri care
includeau acest spaţiu, în vasta meycare comer
cială a lumii europene organizată de Romani "13•
Cunoscuţi pentru sistemul şi meticulozitatea
cu care organizau exploatările miniere, fiind
interesaţi de creşterea producţiei, romanii au
perfecţionat şi au extins exploatarea saliferă în
Dacia.
Săpăturile arheologice au dovedit că cea mai
mare parte a castrelor sunt plasate în preajma
rezervelor de sare, fie pentru aprovizionarea
soldaţilor staţionaţi aici, fie pentru protejarea
exploatării, care desigur s-a extins în această
etapă. Romanii au adus meşteri şi lucrători
care au îmbunătăţit tehnicile de extracţie, au
mărit dimensiunile minelor, au perfecţionat sis

În afara exploatărilor organizate, a continuat
exploatarea "populară " străveche a sării, cu
unelte rudimentare, şi au fost folosite apele sărate
din locurile unde controlul roman nu pătrunsese.
După retragerea stăpânirii romane, spaţiul
nord-dunărean devine centrul de atracţie a o
mulţime de popoare, fie turanici, fie germaniei,
atraşi aici de bogăţiile pământului (harta 2).
Mari crescători de animale, migratorii erau şi
mari consumatori de sare, iar aceasta se găsea
.aici din abundenţă. Este bine cunoscut că
aceştia nu se ocupau cu extragerea mineralului,
întrucât era o muncă grea şi care necesita
cunoaşterea zonelor salifere, de aceea ei se
limitau probabil la a cere localnicilor " sare':
sub formă de dare, sau îi obligau pe aceştia la
munca de extracţie.
Cercetările arheologice au dovedit că avarii'•
s-au aşezat cu precădere în spaţiul central al
podişului transilvănean, în jurul surselor de
sare; fenomenul s-a repetat şi în cazul slavilor15
şi al vremelnicei stăpâniri bulgare16 în nordul
Dunării. Trecătoarele stăpâniri străine au
dezorganizat viaţa economică a spaţiului şi au
încetinit evoluţia societăţii existente aici, fără
să modifice componentele economice de bază.
Stăpânirile efemere ale migratorilor şi a celor
lalţi cuceritori se desfăşurau după formula " voi
semănaţi şi seceraţi, noi o să vă luăm numai o
parte din produse "11•
Demn de remarcat este faptul că, toate dru
murile de trecere ale năvălitorilor (goţi, huni,
gepizi, avari, slavi, uzi, pecenegi, cumani,
tătari) au străbătut spaţiul românesc, deşi s-au
aşezat aici doar vremelnic, cu excepţia slavilor,
sau au întreprins numai campanii de jaf.
În tot acest timp, raporturile Imperiului
Roman şi ale Bizanţului cu aceste zone au fost
permanente. Interesul pornea nu numai de la
vechile relaţii ale romanităţii (romanicii s-au
considerat întotdeauna supuşi ai împăratului
bizantin), dar şi din interese economice schimburile comerciale dintre Bizanţ şi spaţiul
carpato-dunăreano-pontic fiind continue, după
cum dovedesc descoperirile arheologice.
Este cunoscut faptul că, în cursul primului
mileniu d.Hr. forma de organizare a populaţiei
autohtone a fost obştea sătească agricolă şi păs
toreac;că. Mod ul de productie al acestor obşti

temul de transport, fie pe râurile M ureş şi Olt,
fie pe uscat. Importanţa acestei p reocupări este
subliniată de toponimul Salinae (Ocna Mure
şul ui), consemnat de geograful Ptolemeu. De
fllpţ, pe ntru o mai bună exploa tare a sării,
romanii au folosit, după cum este cunoscut, sis
temu l de arcndare a mi ncl or_

săteşt i era bazat pe proprietatea privat ă liberă,
precum şi pe proprietatea comună'" · Probabil,
malurile de sare se găse au în propri et atea
obşti i şi, pentru acoperirea uno r dări " în pro
duse " (sare) sau pentru comt:rţ, intreaga obşte
participa la explo atare (sub diferite forme), iar
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şului, în zona Lopătari, Mânzăleşti, Bisoca, Sări
(Buzău), Valea Sării (Vrancea), zona Slănic
Prahova şi zona Râmnicu Vâlcea. Această for
mă de comerţ era oarecum sezonieră (mai ales
toamna) şi varia ca intensitate în funcţie de creş
terea sau scăderea autorităţii statale. Variaţia
era dată şi de bogăţia anului, în anii secetoşi
crescând activitatea de extracţie a sării, aceasta
devenind chiar sursă de existenţă pentru locui
tori. Micul comerţ a avut rolul său în stabilirea
anumitor tipuri de relaţii economice şi politice
între diferite zone, şi, probabil a avut un rol în
constituirea unor puncte de schimburi econo
mice, devenite mai târziu târguri şi oraşe28•
2. Marele comerţ se făcea cu zonele vecine
spaţiului nord-dunărean, lipsite de sare. Acest
tip de comerţ era ocrotit de stat, fiind princi
palul aducător de venituri29 (sarea din ocnele
din Transilvania mergea cu precădere spre
Panonnia; sarea ocnelor din Muntenia era
exportată în sudul Dunării, iar sarea moldove
nească ajungea până în Buceag şi Crimeea, în
Câmpia Rusă, Asia Mică şi alte spaţii). Marele
comerţ era organizat la nivel de stat şi, după
cum s-a arătat mai sus, căpăta uneori valori
politice. Acest tip de comerţ acoperea spaţii
întinse şi a cunoscut creşteri şi descreşteri în
funcţie de situaţiile politice atât de complexe
care au existat în zonă. Chiar dacă sunt date
puţine despre aceste fapte, importanţa politică
a comerţului cu sare a fost incontestabilă,
numai dacă amintim evenimentul de la 892,
când solia regelui franc Arnolf a venit până la
ţarul Bulgariei, cerându-i învoirea păcii şi să nu
mai vândă sare din Transilvania moravilor, cu
care erau în duşmănie (război).
Bogăţia sării a atras aici o mulţime de cuce
ritori, care au produs nenumărate daune şi
pustiiri, dar a constituit şi a contribuit efectiv şi
la apărarea acestui spaţiu. Din vânzarea ei s-au
acoperit cheltuielile pentru arme, s-au plătit
mercenarii, s-au construit cetăţi de apărare şi
s-a plătit tributul către cuceritori.
Aceste schimburi comerciale au avut urmări
nu numai pe plan economic, politic, dar şi cul
tural, contribuind la cunoaşterea şi întrepă
trunderea unor lumi diferite. Aceste lumi erau
foarte întinse ca spaţiu şi mari în timp, ceea ce
înseamnă contactul între numeroase neamuri,
fiecare având componente etnica-culturale
specifice şi din a căror întrepătrundere au l ua t
naştere elemente noi, care au influenţat evolu�ia
societăţii pe mari teri tori i Prin rdaţiile comer
ciale s-au schimhat produse, ohiceiuri, i dei s-a

pentru consumul individual, fiecare familie îşi
asigura necesarul prin acţiune proprie19• Încăr
cătura dărilor şi a obligaţiilor de extragere a
sării, devenită " o dijmă - asemănătoare celor
din alte produse ", îi determinau pe băştinaşi să
fugă, părăsind locurile20• Adesea, minele rămâ
neau fără lucrători şi autorităţile erau obligate
să-i înlocuiască cu mineri de alte naţionalităţi
(maghiari şi saşi)21•
Un moment aparte îl constituie pătrunderea
ungurilor. Încă de la pornirea campaniilor de
cucerire, ei cunoşteau bogăţiile Transilvaniei, iar
sarea deţinea un rol important, având în vedere
faptul că se ocupau cu creşterea animalelor.
Salinele au devenit proprietatea regelui,
care scotea mari venituri22 sau le atribuia sub
formă de danii unor mănăstiri23• Şi în celelalte
state feudale româneşti - Ţara Românească şi
Moldova - salinele devin proprietate de stat şi
o principală sursă de venituri2\ acestea fiind
realizate din monopolul asupra sării, dar şi din
vămuirea ei25• Veniturile obţinute din exploa
tarea salinelor erau aşa de importante încât,
după cum spune Dimitrie Cantemir, domnitorii
se temeau că stăpânirile străine să nu urmă
rească ocuparea întregii ţări, ademeniţi de
bogăţiile ei (datele sunt consemnate târziu)26•
Privind în ansamblu, constatăm că în primul
mileniu s-au întrepătruns în acest spaţiu
(carpato-dunărean) o mulţime de popoare
interesate de bogăţiile lui, în rândul cărora se
înscria şi sarea. Aceste migraţii au avut urmări
politice, generând războaie, şi nenumărate
crize cu efecte mai mari sau mai mici asupra
vieţii economice. Întrucât interesul pentru sare
era foarte mare, iar controlul asupra locurilor
de exploatare îl aveau numai localnicii, este de
presupus că aceştia căpătau o oarecare inde
pendenţă în faţa cuceritorilor, care erau obli
gaţi, în acest mod, să le acorde o oarecare
autonomie. Sunt cazuri când cuceritorii - cum
s-a întâmplat cu avarii, slavii şi, mai târziu,
maghiarii - au luat sub autoritate proprie zona
saliferă din centrul Transilvaniei şi au pus local
nicii la muncă forţată de exploatare.
Exploatarea sării a avut un rol deosebit în
dezvoltarea comerţului. Putem discuta de:
1 . Micul comerţ intern, prin care locuitorii
zonelor bogate în sare, dar neexploatate orga
nizat, extrăgeau roca de sare şi o schimbau cu
ce re� le , vite, unelte �.a.27• Micul comerţ se re�
lb:� din vimkrca sării pc care o prime a u lucră
turii dc la ocnă drept plată, dar şi din expl oa
tările ce se făceau il egal din malurile cu sare
raspfmditc pc Valea Someşului, Valea Trotu

.

îmbogăţit

limba �i cunoaştere<�.
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Concluzionăm astfel, că, prin intennediul
acestor schimburi au fost transmise elemente
de viaţă economică şi spirituală, între care
folosirea sării în conservarea diferitelor pro
duse animaliere şi vegetale, în tratarea unor
afecţiuni fizice, în practici magico-religioase, în
expresii ale spiritului ca basme, legende,
proverbe etc.
Sub aspect economic, sarea a jucat un rol
important în dezvoltarea unor zone, în înche
garea primelor formaţiuni prestatale ro
mâneşti, care au folosit acest produs, pe de o
parte, pentru reglementarea avantajoasă a
raporturilor cu ultimii migratori, iar pe de altă
parte, au realizat veniturile cu care au pus
bazele
independenţei
statelor
feudale
româneşti.
Extragerea sării a avut drept unnare şi for
marea unor categorii sociale specifice, a lucră
torilor de la ocnă. Numărul acestora trebuie să
fi fost destul de mare, având în vedere amploa
rea exploatărilor. Totodată, pe lângă lucrătorii
propriu-zişi apar şi alte categorii sociale, care
se ocupau cu munci auxiliare şi de transport,
încât în zonele ocnelor erau grupuri mari de
oameni care îşi asigurau existenţa lor şi a
familiilor lor din această muncă. Deşi căpătau
o anumită specializare30, lucrătorii de la ocne
trebuiau să practice şi agricultura pentru a-şi
asigura existenţa.
Toate acestea au meritul de a sublinia rolul
deosebit al sării sub o multitudine de aspecte.

Un aspect mai puţin remarcat de obicei este
rolul jucat de sare în schimburile culturale, care
au însoţit relaţiile dintre diferite neamuri,
aflate, uneori, la mari distanţe şi care au intrat
în contact schimbând între ele produse ce
încorporau materii prime locale, prelucrate
prin metode şi procedee tehnice specifice
fiecăruia dintre participanţi.
Nu trebuie să pierdem din atenţie nici rolul
sării în aspectul material, în dezvoltarea cultu
·
rală a spaţiului românesc. Din veniturile obţi
nute s-au ridicat instituţii de cult care au fost şi
principale centre culturale.
Prin aspectul peisagistic, malurile cu sare şi
duritatea ocnelor au impresionat de-a lungul
timpurilor ca şi astăzi, inspirând sentimente
variate pe care Avilia Celebi, la 1657, le expri
ma astfel Cine n-a văzut aceste locuri pline de
"
învăţăminte (zona Turda) să nu spună că a

umblat prin lume '131•
Desigur, există şi alte aspecte, încă nesem
nalate, ale rolului pe care l-a avut sarea şi pro
dusele derivate, de-a lungul timpului, în deter
minarea unor evenimente istorice, în viaţa eco
nomică, politică, socială şi culturală a spaţiului
carpato - danubian. De aceea, lucrarea de faţă
exprimă un apel către cercetătorii mileniului
întunecat să-şi întoarcă privirile şi mai mult
asupra acestui aspect, al aurului alb, care a
detenninat, mai mult sau mai puţin, de la
epocă la epocă, viaţa politică, economică şi cul
turală a spaţiului devenit românesc.
Note
secolele IV-V, Bucureşti, 1973, p. 21), sarea este folosită
şi astăzi în oficierea unor servicii religioase.
5. De-a lungul secolelor, sarea a dobândit valoare de sim
"
bol al forţe� al trăiniciei şi purificării exprimate atât de
sugestiv în sintagma creştină sarea pănuintului, sarea
botevlbli şi so.retl apei binecuvânlilte" (D. Vrrcu, Istoria
salinelor Moldovei în epoca modernă, laşi, 1987, p. 19).
6. F. Sivori, la 1581 consemnează că ,,muntenii se distrează
făcând din sare farfuri� castroane, lighene, sfeşnice " (" . . ,
Călători străini despre Ţările Române, voi. III, Bucureşti,
1971, p. 16). Mai putem consemna că la Muzeul
National de Geologie Bucuresti se găsesc o masă şi o
coloană realizate din stâncă de sare, care au fost

1. A. NICOLESCU, L. DRAGĂNESCU, D. SVORONOS, L.
BEŞUTIU, Cercetări complexe, geojizice şi biogeojizice,
pentru elaborarea unui model al circulaţiei apelor subte·
rane din zona masivului de sare de la Slănic Pralwva România, în Mousaios VII, 2001, p. 465; Din cercetările
de teren s-a constatat că modificările aspectului zonelor
salifere sunt extrem de rapide, va�iind de la vară la
iarnă, în fiecare an.
2. Sarea este absolut necesară vietii întrucât fixează calciu!
în oase şi contribuie la mentinerea tonusului muscular,
prin retinerea apei în organism. Din acest motiv călă
torii şi animalele care străbat zonele deşertice sau
zonele foarte reci consumă obl igatoriu mu ltă sare .

pre:u:nt a te ue România la Expoziţia Intcrnatională de
la Pa• is in 1 900 . Nu pulem neglija faptul că In mai toate
salin ele din ţara noastră şi străinătate se găsesc expoziţii

3. Astăzi, şi probabil din timpuri le străvechi, in zonele bogult:
in upc sărute şi SHrc se foloseşte saramura pentru tratarea
reumatismului şi cicatrizarea diferitelor răni externe.
4. A fost şi este folosi tă în descântecele populare, pen t ru
tratarea diferitelor boli la animale şi om. Ştirile au fost
adunate o..l i n ac(ivillllf;'ll d.; p.; t.;nm \11: la luana Olteanu
- Pic t ruasclc, Buzău şi doamna Maria d i n strada
Grivitei, Călăraşi. Consemnat a fi fo losi tă ca ofrand ă in
cu l t u l mortilor încă din secolul IV-V (L. BÂR7.11,
Continuitatea populaţiei aut<;>l1t9!W în lrliriJiiYfinifl in

cu statui, basoreliefuri şi obiecte decorative realizate
di n acelasi mineral (exemple: Salina Ocna Mol dovei,

Sallna Slănic Prahova. Praid ) .

7. Veniturile obţin ute din cxplualarea sării dcpll;cau, une

ori, pe cele realizate din scoaterea aurului m Thansil
vania, u nde se � Oseau principalele mine de aur, din

�putiul amintit. In vremea
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regale îi reveneau, de la cămările de sare - 80.000 de
ducati, iar de la minele de aur - 60.000 de ducati, după
cum raportează trimisul respectivului rege în 1475, la
curtea ducelui de Milano (P. IAMBOR, Dntmuri şi vămi

23. Dăm câteva exemple, alese după importanţa aşezămân
tului şi mărimea donaţiei oferite: în nansilvania Mănăstirea benedictină din comuna Botu, jud. Arad,
menţionată în 1225, primea în 1233 un venit anual de
5.000 bolovani sare de la salinele din Transilvania (în

ale sării din Transilvania în perioada feudalismului tim·
puriu, în AMN, 1982, p. 77).

Dicţionantl mânăstirilor din Transilvania, Banat, Crişana
şi Maramureş, Editura Presa Universală, Cluj-Napoca,

8. Cantitativ, sarea de ocnă, domeniu în care spaţiul româ
nesc excelează, era apreciată ca fiind ,.cu mult mai tare ca
sarea de mare, încât oleacă ajunge pentnt a sări bucatele şi

2000, p. 84); în Moldova - Ştefan, în 1502, întărea un
privilegiu acordat anterior ctitoririi sale de la Putna,
anume ,.să aibă în fiecare an de la ocna noastră de la
Trotuş câte o sută şi cincizeci de drobi de sare"; acelaşi
privilegiu a fost reînnoit de Ştefan în 1503 şi de
Ştefănită Vodă în 21 august 1520 (D. Vrrcu, op. cit. ,
p. 27); în Ţara Românească - O serie de documente,
începând cu cel din 1517 l;le la Neagoe Basarab, întăresc
mănăstirii Argeş stăpânirea asupra moşiei pe care se
găseşte Ocna Mică (Târgovişte) şi-i întăresc dijma din
exploatarea sării (A. luEŞ, Exploatarea sării în Ţara
Românească până în sec. XVIII, în Studii şi Materiale de
istorie medie, voi. 1, Bucureşti, 1956, p. 158).
24. F. Sivori (după 1589), prieten apropiat şi favorit al dom
nitorului Petru Cercei, spune că,. veniturile domnului din
zeciuiala grânelor şi ocne ajung la 40.000 scuzi pe an si
60.000 scuzi din vămi ", dintr-un venit anual de 1 .000 .000
de scuzi ( * ••, Călători străini despre Ţările Române, voi.
III, Bucureşti, 1971, p. 14).
25. P. IAMBOR, op. cit., în AMN, p. 76, 77; • • •, Călători stră
ini despre Ţările Române, voi. 1, Bucureşti, 1968, p. 109.
26. "Voiel'ozii n-au îngăduit ca ele (ocnele) să fie deschise de

pâinea, culoarea unei bucăţi este albă şi atunci sarea e mai
curată, culoarea altor bucăţi este obscură şi atunci are un
amestec mult cu materii din pământ. Darpisată devine albă
ca zăpada, ori de ce culoare era mai înainte" (D. Vrrcu,
op. cit. , p. 32 - citat după mărturiile misionarului catolic

Bandini la 1646, în Moldova).
9. 1. NESTOR, Începuturile societăţii gentilice patriarhale şi ale
destrămării comunei primitive. Epoca bronzului, cap. II,
în Istoria României, voi 1, Bucuresti, 1960, p. 1 12-1 13.
10. AL VULPE, în Dicţionar de istorie veche a României,
Bucureşti, 1976, p. 224.
1 1 . K. HoREDT, Istoria comunei primitive, Bucureşti, 1970,
p. 147.
12. D. BERCIU, Buridava dacică, Bucureşti, 1981, p. 9.
13. N. IORGA, Istoria comertului românesc, Bucureşti, 1925,
p. 18.
14. K. HOREDT, Contribuţii la istoria Transilvaniei sec. IV
XIII, Bucureşti, 1958, p. 61-108.
15. Interesul acestora pentru bogăţia pe care o reprezenta
sarea, auntl alb, se explică prin schimbarea etimologică
de la salină la ocnă.
16. A. DECEI, Românii din veacul al /X-lea până în al XIII
lea în lumina izvoarelorarmeneşti, Bucuresti, 1939, p. 6569.
17. C. C. GJURESCU, D. C. GIURESCU, Istoria Românilor,
voi. 1, Bucureşti, 1 974, p. 177.
18. D. GH. TEODOR, Unele consideraţii privind procesul de
formare a popontlui român, în Arheologia Moldovei, IX,
1980, p. 21.
19. La această concluzie s-a ajuns prin comparaţie cu siste
mul de exploatare a malurilor de sare din zona Buzăului
şi Vrancei, din perioada interbelică.
20. 1. BARNEA, Bulgarii. Stăpânirea primului stat bulgar

teama turcilor; ca nu cumva, săpând după bogăţii, să-#
piardă o dată cu ţara şi truda şi roadele ei " (D.
CAN"IEMIR, op. cit. , Bucureşti, 1965, p. 83, 85). Totodată,

pentru a împiedica comerţul cu sare din zonele în care
nu erau exploatări organizate şi pentru a menţine
monopolul domnesc asupra sării, domnii au introdus
formula de sărărit, prin care localnicii aveau voie să
scoată sare " cu traista " numai pentru nevoile personale,
nu şi pentru comert. Pentru aceste oportunităţi erau
obligati la diferite dări (A I LIEŞ, op. cit., p. 193).
27. Putem lua ca exemplu ce se întâmplă şi în secolul XXI,
locuitorii zonei Policiori, vând în zonele de câmpie ale
Buzăului sare cu carul. Informator Emil Ceauşu din
Gherăseni. Chiar în zonele cu exploatare organizată
aflăm din consemnările mai târzii că fiecare lucrător la
ocnă primea la zece bulgări unul gratis, pe care-I puteau
comercializa (A. ILIEŞ, op. cit., p. 177).
28. Vezi V. SPINEI, Generalităţi privind geneza oraşelor
medievale din Moldova, în Arheologia Medievală, Reşita,
1996, p. 35-54.
29. Comertul cu sare de la Ocna Moldovei este mai târziu
atestat documentar; D. CAN"IEMIR, op. cit., p. 85; P. B.
BAKSIC, în Călători străini despre Ţările Române, voi. V,
Bucureşti, 1975, p. 248; 1. TRAVELSKI (1649-1651), în
Călători străini despre Ţările Române, Bucureşti, voi. V,
p. 452, spune că în drum spre Iaşi au trecut pe lăngă
"
mine 150 de care căzăce$1i încărcate cu sare <mergeau >
de la ocnele de sare din Moldova în Ucraina".
30. Î ntrucât în urma invaziei tătare din 1241, mina Wielicza
(Polonia) fusese închisă, au fost aduşi mineri cu expe
rienţă din nansilvania, pentru redeschiderea ei (ŞT.

asupra teritoriilor din stânga Dunării. Apariţia triburilor
maghiare, în Istoria României, voi. /, Bucureşti, 1960,

p.763.
21. Acest fenomen, amintit în mai multe rânduri de docu
mente târzii, a fost posibil şi la sfârşitul primului mile
niu (ŞT. PASCU, Dezvoltarea social-economică a Ţărilor
Române în prima jumătate a sec. al XVI-lea, în Istoria
României, voi. II, Bucureşti, 1962, p. 563); Uneori pen
tru perfectionarea metodelor de extractie, statul
maghiar aducea lucrători saşi, care introduceau metode
perfecţionate în modernizarea extracţiei şi mărirea pro
ductiei (E. WAGNER, Istoria saşilor ardeleni, Editura
Mecronia, Bucureşti, 2000, p. 19).
22. După alegerea sa ca guvernator, Iancu de Hunedoara
primea drepturile de a folosi în interesul ţării veniturile
regale. Acestea se cifrau cam la 200.000-250.000 de flo
rini aur. Luând măsuri energice de control asupra
cămărilor sării, a reuşit în câţiva ani să ridice sumele văr
sate de acestea în tezaur până la 100.000 florini anual (C.
MURESAN, Iancu de Hunedoara, Bucureşti, 1968, p. 133).
Cel mai important venit al regilor, în evul mediu, era din

OLTEANU, V. CAZACU, Exploatarea sării peplan european
şi în spaţiul carpato-dunărean, în Istoria gândirii şi crea
ţiei ştiintifice şi tehnice româneşti, voi. 1, Bucureşti, 1981,

regatienelor, între care, un loc de frunte ocupa
vcnilul din cxplnalarcll nenelor de sare. Dreptul rcgo..lio..n
al sării însem na că numai regele avea dreptul exclusiv de
a exploa ta şi valorifica sarea (AL Donoş1, Exploatarea
ncrre/or de .fare di11 TrariSill'allia, in Smdil şi cercetlJri de
i<U>rie medie, anul li, Bucureşti, 1951, p. 129).
încn.<area

31.

p. 289).

• ••,
Călători străini despre T11rilt! Romll11c, v�1l. IV.
Bucureşti, 1976, p. 684.
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DOINA 00BANU
Abstract
General issues concerning tM Sllll mine in the Carpalhitm-Dtuwbe area in tM lst miJJeniwn

The working of the saliferous mineral was a weU-known phenomenon in the Romanian area.
The salt was used as a basic food for people and animals, to preseiVe food, to process skin and to produce decorative articles.
This riches of the Romanian land attracted numerous nations, each having specific ethno-cultural elements.
Elements of economic and spiritual life were handed over through these cultural exchanges, which had in the centre the
saliferous mineral, used in the treatment of various diseases and in magical and religious rituals.
Translated by Mihaela Vulpe
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ANGVSTIA, 7, 2002, Arheologie, pag. 311-320

DATE ANTROPOLOGICE ALE SCHELETELOR DIN MORMINTELE
FEUDALE DESCOPERITE LA GRĂDIŞTEA COSLOGENI (JUD. CĂLĂRAŞI)
ş i lăţimea d e 3,5 cm. Î n zona centrală a acesteia
se observă o înfundare a substanţei osoase care,
prin aspectul său, arată că individul a fost lovit cu
un corp contondent dinspre partea laterală.
Urmele unei alte lovituri, vindecate, se pot
observa şi pe temporal.
Dentiţia este bine păstrată, fiind pierduţi post
mortem doar incisivul lateral, caninul, molarul 2
stâng de pe maxilarul superior şi incisivii centrali
de pe cel inferior.
Atât pe mandibulă, cât şi pe maxilă, a apărut
fenomenul de aglomerare, care determină rotirea
parţială a incisivilor şi poziţionarea lor într-un
unghi diferit faţă de arcadă, în comparaţie cu
modalitatea obişnuită de amplasare a dentiţiei.
Ambii molari M3 de pe mandibulă au rădă
cinile distorsionate. Tuberculul Carabelii este
prezent atât la M2 dreapta, cât şi la M3 stânga de
pe maxilă. M3 de pe hemiarcada dreaptă nu a
erupt, dar nici nu ar mai fi avut loc pe arcadă.
Pe mandibulă, M3 de pe hemiarcada stângă
este parţial erupt, înghesuit pe arcadă, ca şi cel de
pe partea dreaptă.
Bolta palatină are forma paraboloidă şi adân
cime mijlocie. Se remarcă existenţa unui slab torus
palatin, mai ales în zona punctului oral.
Mandibula are robusticitatea destul de accentu
ată, mentonul sub formă de trigon fiind conturat.
lnserţiile muşchiului mentalis, situat în imediata
vecinătate a mentonului, sunt puternic dezvoltate.
Ramul vertical este aproape complet, ftind
recuperate vertebre, coaste, oasele coxale, frag
mente de stern. Sacrum-ul este puternic curbat.
Prima sa vertebră nu este complet sudată de cea
de-a doua. Omoplaţii sunt întregi, cu aspectul
acromionului specific sexului feminin. Femurele
sunt eurimere, iar tibiile mezocneme. Calcan'e
ele, astragalele, metatarsienele, tarsienele şi
falangele de la picioare sunt complete.
Carpienele, metacarpienele şi falangele de la
mâini, cu zona de inserţie a ligamentelor bine
conturată, uneori făcând creste, indică faptul că
individul a desfăşurat o muncă manuală intensă.
Diagnoza vârstei.
'W�t:'\ ce:'\ m:1i prohahilă. estimată prin cal

În anul 1994 s-au efectuat săpături într-un
turnul din localitatea Grădiştea Coslogeni, ridi
cat probabil în perioada Bronzului Timpuriu.
Au fost scoase la iveală morminte din perioade
istorice diferite, dintre care două au fost con
siderate de către autorul săpăturii, arheologul
Valeriu Cavruc, ca aparţinând probabil perioa
dei feudale (sec. X-XI )1. Mormântul nr. 1 era
situat în partea sud-est-centrală a movilei, la
adâncimea de 0,50 m faţă de suprafaţa actuală.
Cel decedat era depus pe spate, cu mâinile şi
picioarele întinse şi paralele cu coloana verte
brală, orientat cu capul către N-NV. Nu avea
ofrande sau inventar.
Mormântul nr. 8, aparţinând probabil peri
oadei medievale timpurii, a fost descoperit în
anul 1994 în mantaua tumulului. Groapa mor
mântului a străpuns mantaua acestuia. De
functul fusese depus în poziţie întinsă pe spate,
orientat cu capul către vest. Nu avea inventar.
În cele ce urmează, vom prezenta rezultatele
analizei antropologice2 efectuate pe cele două
schelete mai sus menţionate.

Mormântul nr.l.
Craniul a fost găsit aproape întreg, pe
alocuri crăpat şi cu unele mici porţiuni lipsă
(apofizele zigomatice) (Fig. 1-4).
Suturile au un desen complicat, având un
contur clar definit acolo unde nu a început
obliterarea. Procesul amintit a fost iniţiat pe
sutura sagitală, în porţiunile S2, S3, S4. Craniul
este hiperbrahicran, ortocran şi tapeinocran. El
are forma sfenoidă în norma verticală şi de
bombă în cea occipitală. Fruntea este interme
diară. Occipitalul este bombat. Glabella este de
gr. 2-3, arcurile supraciliare - 1, fosa canină - 3,
spina nazală - 3, protuberanţa occipitală externă
- 2, apofiza mastoidă 3, cu relief conturat.
Apertura piriformă este atropină, malarele sunt
înguste şi frontalizate.
Orbitele sunt hipsiconce, nasul mezorin,
palatul brahistafilin.
Pe pariet alu l stâng şi o m ică parte a frontalu
lui, afectîmd sul ura coronară în pars com plica
ta şi în mică măsură, în pars tempora lis, se
-



cularea

putea observa �xisten�a un d fracturi craniene
(Fig. 5). Furma sa era relativ rectangulară, cu
colţurile rotunj ite, lungimea ei fiind de 4,1 cm

medic

între

cel e stabilite pe baza

faciesului simfizei p uhicne şi a dcntiţiei (prin
utilizarea schemelor de n tare ale lui Lovejoy,
Znhov, Brothcll şi Pcricr) eo;te de circa 25-26 ani.
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ALEXANDRA

COMŞA

Diagnoza sexului.

Mormântul nr. 8

Sexul, estimat pe baza oaselor coxale, ca şi a
reliefului cranian, este cel feminin.
Talia, calculată prin cele trei metode uti
lizate în România (Manouvrier, Bach-Breitin
ger, Trotter-Gieser), a dat o medie de 1609 cm,
care se încadrează în categoria mare pentru
sexul feminin.

Nu are craniu.
Schelet post-cranian.
Din coloana vertebrală s-au recuperat verte
bre din zona cervicală dorsală (toate 12), pre
cum şi prima lombară.
Mâna dreaptă este reprezentată doar de
humerus. Din cea stângă există toate cele trei
oase lungi, un os lunatum şi triquetrum. Linia
interosoasă de la radius si cubitus este bine
definită. Relieful deltoidian este foarte dez
voltat, iar perforaţia olecraniană lipseşte.
S-au găsit, de asemenea, omoplaţii, clavi
culele şi capul sternal.
Bazinul lipseşte.
Din oasele lungi ale membrelor inferioare
existau tibiile, cu relief muscular puternic (în
special zona de inserţie a muşchiului solear) şi
faţete orientate clar definite, peroneul stâng,
precum şi calcaneul, metatarsienele, tarsienele
şi o falangă provenind de Ia piciorul drept.
Dimensiunile tibiei stângi au fost luate prin
comparaţie cu cea dreaptă, datorită lipsei capă
tutui său proxima!. Ambele tibii sunt de tip
platicnemic.

Tipologie.
Se remarcă existenţa unor slabe influenţe
mongoloide, care se reflectă în zona superioară
a craniului, nasion-malare (profilarea orizon
tală n/fmo-fmo= 12/97= 12,37). De fapt, aceste
influenţe mongoloide nu sunt cele propriu-zise,
ci acelea de tip turanid3• Individul reprezintă o
mixtură între caracterele antropologice ale
unor populaţii migratoare, cum ar fi cumanii
sau pecenegi şi cele ale altor comunităţi.

Patologie osoasă.
Se constată existenţa cribrei orbitalia, care
va face obiectul unei lucrări separate. De ase
menea, se observă urme de osteoporoză, care
apar pe tot scheletul.
Pe vertebre există urme de noduli cartilaginoşi
Schmorl, începând de la vertebra a 10-a toracică şi
continuând pe cele lombare. Ultima vertebră
lombară este tasată, probabil datorită stresului
mecanic exercitat asupra coloanei vertebrale în
timpul căratului unor greutăţi mari.
La ambele membre inferioare apare bilateral
patella emarginata, caracter epigenetic (Fig. 6-8).

Diagnoza vârstei.
Nu dispunem de elementele necesare pentru
stabilirea mai precisă a vârstei. Totuşi, se poate
spune că este vorba de un individ care aparţine
cel puţin categoriei adulte, dacă nu chiar
mature.

Diagnoza sexului.

Patologie dentară.

Robusteţea scheletului, ca si aspectul acro
mionului de la omoplaţi constituie argumente
pentru atribuirea individului respectiv sexului
masculin.
Talia, stabilită prin cele trei metode utilizate
în România, a dat o medie de 1640 cm, care se
încadrează în categoria mijlocie pentru sexul
respectiv.

Apar carii interproximale, cu complexitate
medie (gr. Il), afectând molarul 1 superior de
pe hemiarcada stângă a maxilarului şi pe M2 de
pe hemiarcada dreaptă, precum şi pe M1 de pe
cea stângă a mandibulei. O carie superficială
(gr. 1) se află în zona de contact dintre colet şi
coroana dentară la M3 de pe maxilarul superi
or, pe partea dreaptă. O altă carie �uperficială,
interproximală, a fost identificată pe premola
rul 1 drept de pe mandibulă.

Tipologie.
Nu avem la dispoziţie date suficiente pentru a
stabili o tipologie exactă, mai ales că tipul turanid
este o mixtură a altor tipuri antropologice.

Date arheozoologice.
Scheletul uman din mormântul nr. 1 era
însoţit de fragmente osoase de origine animală,
pe care le prezentăm în continuare. Este vorba
de 3 porţiuni din craniu, vertebre cervicale,
tnracicc şi lomharc de ovicaprin in vâr�tă de
peste 5 a n i dar şi de vertebrc ccrvicale !ii
toracicc de câine, în vârstă de circa doi ani'_
Dat fiindcă desco-pcritorul nu le-a menţion at

Patologie.
Există numeroase exostoze, având localizări
diferite. Pe ultima vertehră dorsală apar astfel
de formatiuni în jurul zonei de artieu l a�ie cu
coasta, pe partea d re a pt ă Ultimele vertebre
din regiunea amintită au margine a pla tou rilor
u:jor proem inentă �i cu e xostoze mai dezvolt a te
.

,

pe partea sl âng::i, r:ir:i ca aceste<� să fie de mari

ca făcând parte din ofranda funerară, îm:camnă
că aceste resturi animaliere au fost antrenate

d i me nsiu n i .
i m:epâmJ ue la vc:: rtebra T5, sunt p rezente
urme ale nodulilor cart i l agi n oşi Schmorl, pe

,

împreună cu oasele u mane găsindu-se probabil
in um p l u tu ra gropii .
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toate corpurile vertebrale până la Ll. De altfel,
dintre vertebrele Iombare, cea menţionată este
singura care s-a păstrat.
Pe tibia dreaptă, în zona medială, apar, de
asemenea, exostoze. Ele apar şi pe calcaneu.
La nivelul omoplaţilor, formaţiunile respective,
de mici dimensiuni, apar pe spina scapulară.

excepţia celei din mormântul de la Moviliţa, care
nu a putut fi recuperată •os.
O altă caracteristică a înmormântărilor
pecenege este amplasarea lor pe malul apelor
curgătoare sau al lacurilor, numai în mod
excepţional la distanţă de acestea şi numai în
zona de câmpie6•
Acelaşi autor consideră că intervalul cel mai
propice pătrunderii pecenegilor în Muntenia a
fost cuprins între anul 976 (răscoala bulgarilor)
şi 1000, când Preslavul Mare şi Pliska au fost
cucerite de bizantinF.
Toate informaţiile arheologice prezentate aici
oferă posibilitatea de a crea o imagine comple
tă asupra materialului antropologie analizat8•
După cum am mai spus, mormintele 1 şi 8 de
la Grădiştea Coslogeni au fost descoperite
într-un turnul, situat în apropierea braţului
Borcea al Dunării. Un astfel de argument
pledează în favoarea ipotezei că persoanele
decedate ar fi putut aparţine pecenegilor. Până
în prezent, singurele morminte analizate
antropologie au aparţinut unor indivizi de sex
masculin, ceea ce înseamnă că la noi în ţară nu
se cunosc detalii privind ritualul funerar practi
cat în cazul înmormântării unor femei. Este
posibilă existenţa unor diferenţe între sexe, în
ceea ce priveşte practicile care asigură trecerea
celui decedat în lumea de dincolo. Lipsa inven
tarului funerar îngreunează şi mai mult inter
pretarea datelor pe care le avem referitoare la
mormântul nr. 1 .
Este posibil ca, î n urma unui contact mai de
durată cu o altă populaţie, să fi apărut o alte
rare a ritualului, pentru o persoană care tipo
logie, reprezenta o mixtură între cele două.
În ceea ce priveşte înmormântarea cu nr. 8, se
poate spune ca ea se află în concordanţă cu ritu
alul funerar obişnuit, practicat pentru indivizii de
sex masculin.
Desigur, cercetările viitoare, atât arheologice,
cât şi antropologice, vor aduce noi informaţ�
care vor permite lămurirea unor situaţii similare.

Concluzii şi discuţii.
Pentru a putea stabili apartenenţa mormintelor
analizate, vom prezenta pe scurt rezultatele obţi
nute prin cercetările arheologilor români.
Pentru secolele X-XI, se pot lua în conside
rare trei populaţii migratoare care au pătruns pe
teritoriul României: uzii, cumanii şi pecenegii.
Aşa cum menţiona regretatul arheolog Mihai
Sâmpetru, " într-o regiune din România, cum
este Muntenia, lucrurile se simplifică oarecum de
la sine, deoarece, în această zonă, uzii nu s-au
instalat, ci doar pecenegii şi cumanii. Dec� o
atribuire greşită sau o confundare a înmormân
tărilor pecenege cu cele uze nu este posibilă. Cele
cumane se deosebesc de cele amintite mai sus
atât prin epocă cât şi prin ritual şi inventar, ce se
datează cronologic diferit, deoarece distanţa în
timp între pătrunderea pecenegilor în Muntenia şi
intrarea cumanilor în aceeaşi zonă este totuşi
destul de mare. Deci, considerăm un lucru stabilit
că pecenegi� în afară de faptul că se îngropau în
tumuli sau tell-uri (fapt ştiut deja mai înainte),
aveau ca trăsături esenţiale de ritual aşezarea
răposatului întins pe spate cu capul la vest şi
depunerea alături, în stânga lui, a unui cap de cal
orientat invers faţă de cadavru, deci cu botul la
vest, iar în continuare, tot în lung, către est, se
aşezau picioarele de cal. Ca piesă de inventar
principală, în afară de arme (vârfuri de săgeţi) şi
de obiecte mici de uz personal ca amnare şi
cuţite, se găseşte frecvent, dintre piesele de harna
şament zăbala de fier (cu o singură bară) cu inele
simple, mobile la capete, între maxilarele craniu
lui de cal. Scări de şa de obicei nu se găsesc, cu
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Note
BROTifWEll, Digging up bones, Cornell Univ. Press,
Ithaca, New York, 1981, p. 72.
3. Pentru o serie de date antropologice şi caracteristici
generale ale tipului turanid, v. C. MAxlMIUAN, N. HASs,

1 . Mulţumesc şi pe această cale domnului Valeriu Cavruc,
directorul Muzeului Carpaţilor Răsăriteni, care mi-a
pus la dispoziţie acest material osteologie deosebit de
interesant. De asemenea, îi aduc multumiri şi domnu
lui Nicolae Miriţoiu de la Institutul de Antropologie
,.Francisc Rainer " din Bucureşti, care, cu amabilitatea
sa obişnuită, mi-a stat ia dispoziţie nu numai cu sfaturi
competente, dar şi cu o bogată literatură de specia
litate.
2. Metodologia utilizată pentru efectuarea studiului este
cuprinsă în unnătoarele lucrări: D. FEREMBACH, 1.
SCHWIDETZ.KY, M. Sn.ouKAL, Recommandations pour
determiner d'age et le sae sur le sqelette, în Bul/. et Met.
de la Soc. d'AnJhrop. de Paris, t. 6, serie XIII, 1979, p. 745; AE. KlsLii, U.U. KAPRITIN, Paleodemografija. Teoria
1 metodica problemi 1 resenija, Zaporoje, 1994, p. 49;
J. POI('(JEK, Biologia populacji prdziejowych. PoZTUJn,
1996, p. 172; TR. TRANDAFIR, Atlas de anatomie umană.
Osteologie şi artrologie, fasc. 1 şi Il, 1993; D.R.

Notă asupra materialului osos di.nlr-un monnânt din
epoca timpurie descoperit la Tangiru, în Materiale V,

1959, p. 155-161.
4. Determinările arheozoologice au fost efectuate prin
amabilitatea domnului Dragoş Moise, de la Muzeul
Naţional de Istorie a României, căruia îi mulţumesc şi
pe această cale.
5. M. SÂMPETRU, Înmonnântări pecenege din Câmpia
Dunării, în SCIY, 24, 3, 1973, p. 457.
6. Ibidem, p. 460.
7. Ibidem, p. 452.
8. Pentru alte detalii, v. P. DIAcoNU, Les petchenegues du
Bas-Danube en X-eme siecle, în Dacia, XI, 1967, p. 259270; P. Diaconu, Pecenegii la Dunărea de Jos, rezumatul
tezei de doctorat, 1971.

Abstract
Anthropological data concerning the skeletons in medieval burials
discovered aJ Grăd4tea Coslogeni
In the site from Grădiştea Coslogeni, during the archaeological campaigns, some prehistoric burials were unearthed, as
well as others belonging to the Middle Age (Xlh-XI lh centuries).
The latters were considered to belong to the Petchenegues communities. Yet, the anthropological study has pointed out
that it could resul! from a mixture between a Petchenegue and another population. M.l burial skeleton belongs to the tura
nic type, while for the skeleton from M.8 burial the typology could noi be surely established, because the skull was missing.
Also, the archaeo-zoological analysis bas pointed out that the funeral ritual is noi a traditional one, the animal remnants
belonging to an ovicaprin and a dog. Yet, M.l burial is the first Petchenegue burial belonging to a woman, so that it might be
an explanation for the differences conceming the funeral customs.
Translated by Mihaela Vulpe

Alexandra Comşa
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Figura 1 Figure 1 : Craniul din murmântul nr. 1 - norma frontală 1 Th e sku/1 from tomb no. 1 -front view.
f'igura 1 Fi�:11re 2 : Craniul din murmântul nr.l - norma occi p itală 1 The sku/1 frvm tomb no. 1 - occipital view.
Figura 1 Figt�re 3 : Craniul din mormiintul nr. 1 - norma laterală! Tlze sĂ:u/1from tomb no. 1 - side view.
figum / 1'1gurr. 4 : Cmni u l din mormântul n r. 1 = norma vcrticalil/ The skullfrom comb no. 1 = venical view.
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Figura 1 Figure 5: Detaliu al fracturii localizate pc craniul din mormllntul
I.Jetail of a localized fracture on the sku/1 [rom tomb no. 1.

nr. ·1

Figura 1 Figure o: Patella emcrgi.nata. Vedere anterioară 1 From view.
Figura 1 Figure 7: P::�tellrl. emnrginata. Vedere posterioară 1 Reur view.
Figura 1 Figure 8 : Patclla cmarginala. Vedere l ate ra l ă 1 Side vicw.
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Tabel 1 Table 1
Dimemiuni şi indici ai craniului 1 The dimensions and indexes ofthe skull
Nr. Marlin
1
2
3
5
7
8
9
10
11
12
13
16
17
20
23
24
25
26
27
28
28,1
28,2
29
30
31
3 1 ,1
3 1 ,2

40
42
43
4 1 ,1
44
46
47
48
50
51
52
54
55
57
57,1
62
63
63,3
65
66
68
69
69,1
69,3
70

70 3
f-- 7 1
7 1 :1
794

Măsurători, indici
g-op
111:-1
g-1
n-ba
Ba-o
Eu-eu
Ft-ft
Co-co
Au-au
Ast-ast
Ms-ms
Lărgime foramen magnum
Ba-b
Po-b
Circ. Oriz
Po-po
n-o
n-b
b-1
1-o
1-1
1-o
n-b
b-1
1-o
1-1
1-o
i-op
Op-o
Ba-pr
Ba-gn
Fmt-fm t
Fmo-fmo
Ek-ek
Zm-zm
Zml-zml
n-gn
n-pr
Mf-m f
Mf-ek
lnălţ. Orbit.
Al-al
n-ns
Lărgimea simotei
Lărg. Max. n as
01-st
Enm2-enm2
l.ărg. Boltă pal atină
Kdl-kdl
Go-go
Adăncimea mandibulei
ld-l!;n
Înăll. La niv. Găurii n utritive
Grosimea 1 a niv. Găurii nutritive
i nillt. Ram . Veri .
.

Îni111. lnci.<urii mandihuliuc
Lărg. R�m. Veri.
l

�rg. I nci�ură • u andibular��

..

U. baza!

•

M.l
156
150
151
85
34
138
94
109
108
106
106
29
116
112
500
325
350
125
120
105
70
35
105
106
86
68
35
31
68
85
101
105
99
97
86
83
1 18
66
23
40
36
24
51
12
24
44
41
56
100
100
60
31
31
12

79,3
79,14
8/1
1711
1 7/8
20/1
20/8
9/10
9/8
12/8
1 617
27/26
29/26
30/27
3 1!28

U. ram. Vert.
U. mentonier
Indici
Indice cefalic
Indice vertico-logitudinal
Indicele vertico-transversal
Indicele porio-longitudinal
Indicele porio-transversal
Indicele fronto-transversal
Indicele fron to-pari etaJ
Indicele parieto-occipital
transversal

Indicele frontal saci tai
Indicele de curbură a
parietal ului
Indicele de curbură a
occipitalului

31.1/28.1
32.2/28.2
1-op/1-o
1-op/1-1
40/5
52/51
Indicele orbita!
50/44
54!55
Indicele nazal
63/62
45/8
9/43
57/57.1
3 1.2/31.1
28.2/28.1
66/65
7 1/70
69.3/69.1
68/66
70.3!71.1

41
19

32

41

77
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130
72
88,5
74 4
84,1
71,8
8 1,2
86,2
68,1
76,8
85,3
96,0
84,0
88,3
81,9
97,1
100,0
29 ,5
44,3
100 o
90,0
23,7
47,1
93,2
0,0
89,5
50,0
5 1,5
50,0
1 00 0
78,0
38 7
60,0
215,8
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Tabel 1 Table 2
Dimensiuni şi indici ai femurelor 1 The dimensions and inde:xes of the thighbones

Nr. Martin

Mormântul nr. 1

1
2
6
7
8
9
10
21
6 +7x100/2
8x100/2
6x100!7
10x100/9

Lung. max.
Lung. Morf.
Diam. ant.-post.m
Diam. Transv. mijl.
Perim. Mijl.
Diam. Transv. sup.
Diam. Ant.-post. Sup
Lărgimea condilară
Indice de masivitate
Indice de soliditate
Indice de pilastrie
Indice de platimetrie

Piciorul stâng

Piciorul drept

441
439
29
29
87
29
25
75
13,21
19,82
100,00
86,21

441
439
30
30
88
31
27
76
13,67
20,05
100,00
87,10

Tabel 1 Table 3
Dimensiuni şi indici ai tibiilor 1 The dimensions and indexes of the shinbones

Nr.
Martin
1
8
9
8a
9a
10b
10bx100/1
9x100/8
9ax100/8a

Măsurători, indici

Lung. max.
Diam. ant. - post.m.
Diam. tr. m.
Diam. ant.-post. s.
Diam. tr. s.
Perim.min.
Indice de soliditate
Indice de secţiune
Indice de platicnemie

Mormântul nr. 1
Picior
Picior
drept
Stâng
354

354

32
22
38
25
73
20,62
75,00
65,79

30
22
38
25
73
20,62
73,33
65,79

Mormântul nr. 8
Picior
Picior
stân2
Drept
362
30
22
38
23
73
73,33
60,53

30
22
38
24
73
20, 17
70,97
63,16

Tabel 1 Table 4
Dimensiuni şi indici ai peroneelor 1 The dimensions and indexes of the splint bones!fibulas

Nr.
Martin
1
2
3
4a
4ax100/1

Măsurători; indici

Lung. max.
Diam. ant.-post
Diam. tr.
Perim. min.
Indice de solidiLaLt:

Mormântul nr. 1
Piciorul
Piciorul
drept
Stâng
335
14
13
33
9 H5

335
14
13
33
9,85
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Mormântul nr. 8
Piciorul
Piciorul
Stâng
drept
355
15
13
35
9,86

356
16
14
35
9,83

Date antropologice ale scheletelor din monnintele feudale ...

Tabel 1 Table 5
Dimemiuni şi indici ai humerusurilor 1 The dimensions and indexes of the humernses
Nr.
Martin
1
4
5
6
7
6xl00/5
7x100/1

Măsurători, indici

Lung. Max.
Larg. max. epicond.
Diam. Max. mijl.
Diam. Min. mijl.
Perim. min.
Indice de secţiune
Indice de soliditate

Monnântul nr. 1
Mâna
Mâna
dreaptă
stângă

Mormântul nr. 8
Mâna
Mâna
stân2,ă
dreaptă

300
64
23
19

300
64
23
19

316
67
24
19

320
67
24
19

64
82,61
2 1 ,33

64
82,61
2 1 ,33

62
79,17
19,62

62
79,17
1 9,38

Tabel 1 Table 6
Dimemiuni şi indici ai radiusurilor 1 The dimensions and indexes ofthe radiuses
Nr.
Martin
1
3
4
5
3x100/1
5x100/4

Măsurători, indici

Lung. max.
Perim. Min.
Diam. Tram.
Diam. ant. Post.
Indice de robusticitate
Indice de secţiune

Mormântul nr. 1
Mâna
Mâna
dreaptă
stângă
221
40
16
12
1 8,10
75,00

228
40
16
12
1 7,54
75,00

Monnântul nr. 8
Mâna
Mâna
stângă
Drea_l!_tă
243
42
17
12
1 7,28
70,59

Tabel 1 Table 7
Dimemiuni şi indici ai cubitusurilor 1 The dimensions and indexes ofthe cubituses
Nr.
Martin
1
3
11
12
3x100/1
1 1x100/12

Măsurători, indici

Lung. max.
Perim. min.
Diam. Ant. Post.
Diam. Tramv.
Indice de robusticitate
Indice de secţiune

Monnântul nr. 1

Mormântul nr. 8

Mâna
stângă

Mâna
dreaptă

Mâna
stân2,ă

240
36
13

244
38
13

254
35
14

17
1 5 ,00
76,47

17
1 5 ,57
76,47

17
1 3 ,78
82,35
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Mâna
dreaptă
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ANGVSTIA, 7, 2002, Arheologie, pag. 321-342

BISERICA ORTODOXĂ ,,ADORMIREA MAICII DOMNULUI"
DIN TÂRGU SECUIESC. CERCETĂRI ARHEOLOGICE
Biserica ortodoxă ,,Adormirea Maicii Dom
nului " este amplasată în marginea oraşului
Targu Secuiesc, pe un mic platou uşor înclinat
pe direcţia vest-est, la limita unei zone mlăş
tinoase. Terenul aparţinător monumentului
este delimitat parţial de câteva clădiri civile,
parţial printr-o îngrădire rudimentară; în
partea de vest a acestei incinte se află un alt
monument istoric, cunoscut sub denumirea de
" Şcoala Veche ". În toamna anului 1998, în
cadrul programului de restaurare şi reabilitare
a monumentelor', s-au efectuat cercetări arhe
ologice în exteriorul acestora, după un plan
adaptat necesităţilor proiectării, stabilit împre
ună cu şeful de proiece (pl.l ).

grosime maximă în apropierea zidului de 0,20 m,
este suprapus direct de stratul vegetal (pl. 3/1 ).
Alte urme de intervenţie umană au fost sur
prinse la extremitatea estică a incintei, Ia o dis
tanţă de aproximativ 10 m de biserică, marcate
printr-o lentilă subţire de moloz la -1,30 m (stra
tul 13). Aceasta este suprapusă de o nivelare
masivă cu lut pigmentat cu mortar şi amestecat
cu fragmente de piatră şi cărămidă (stratul 12).
Materialele recuperate din această zonă aparţin
în totalitate secolelor XVIII-XIX (Pl. 3/1).

2. Biserica (foto 1, 4-6)
Biserica este formată dintr-o navă alungită
în interiorul căreia se delimitează un pronaos
îngust, şi un altar închis în trei laturi; faţada de
vest este articulată de un turn clopotniţă. Con
struirea actualei biserici de zid a început pro
babil în jurul datei de 27 iulie 1783, când " s-a
făcut de piatră în locul alteia din lemn în acelaşi
loc " , conform pisaniei păstrate în interiorul
altarului4• Pe turnul clopotniţă este înscrisă
data 1795, care marchează foarte probabil
încheierea lucrărilor. Biserica a fost apoi reno
vată în 1929, de către preotul Nicolae Dima, în
1937 de către preotul Ioan Rafiroiu, iar după
cutremurul din 1977 s-au efectuat reparaţii în
zona turnului şi a acoperişului, dar cu toate
acestea, în 1998 se afla într-o stare foarte proas
tă - ceea ce a şi determinat de altfel includerea
ei în Programul Naţional de Restaurare. Frec
ventele probleme ale construcţiei au fost de
obicei puse pe seama terenului instabil de fon
dare, în parte mlăştinos, şi a inundaţiilor care
se fac simţite anual.
Cercetările arheologice au scos în evidenţă
faptul că biserica este construită într-o singtuă
etapă, fundaţiile celor trei compartimente
(turn, nava şi altar) fiind ţesute. Talpa fundaţi
ilor se află Ia -1,30 m pe latura de nord, -1,20/1,27 m pe laturile de sud şi est, şi -1,30/-1,40 m
pe latura de sud, în apropierea turnulujS;
şanţurile de fundare s-au adâncit într-un strat
de lut brun neumblat, cu excepţia laturii de
nord, unde şanţul a străbătut în întregime stra

1. Stratigrafia generală a sitului
Solul viu este reprezentat de straturi succesive
de lut: galben, brun şi galben-verzui de mlaştină
(straturile 5-7); în general săpătura s-a oprit în
cel din urmă. În jumătatea de vest a incintei,
solul viu este suprapus segrnenţial de straturi
relativ superficiale care atestă existenţa unei
locuiri din secolele XVII-XVIII: strat de pă
mânt negru amestecat cu fragmente de piatră şi
cărămidă (stratul 15) şi lut brun cu pigment de
chirpic (straturile 17 şi 20). Limita superioară a
acestora se află în medie la -0,20 m, cotă de la
care începe un strat de lut cu fragmente de
cărămidă şi piatră (stratul 16) depus cel mai
probabil în primele decenii ale secolului al XIX
lea, înainte de construirea şcolii (pl. 2'1, 3).
În imediata apropiere a bisericii nu au fost
reperate straturi de cultură anterioare nivelului
de construcţie a acesteia, din a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea; grosimea depunerii cu
mortar variază între 0,10 şi 0,40 m (stratul 4).
După construirea bisericii, terenul a fost ridicat
superficial printr-un strat de pământ negru cu
pigment ceramic şi cu mortar (stratul 3), pro
venit foarte probabil din partea de vest a incin
tei, unde se găseşte răspândit pe toată suprafaţa,
respectiv cu un strat de lut purtat amestecat cu
fragmente de piatră şi cărămidă3 (stratu1 15 - pl.
3/2). Aceste nivelări s-au demlat în cursul se
colului al XIX-lea, ele re prezentând foarte

tul brun, oprindu-sc la limita superioară a stra
tului de lut galhen-verzui de mlaştină. Zidăria
fundatiilor este realizată predomi nant din
holovani de piatră de dimensiuni medii, cu rare

p robabil încercări dt:: eliminare a umidităţii
excesive, p r i ntr-o metodă însă nu tocmai potri
vită. În partea dt:: est, nivelul de construcţie, cu o
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săpătură în interiorul celei din urmă să evi
denţieze urmele unui alt lăcaş de cult.
3. Biserica veche putea avea un amplasa
ment uşor diferit, eventual în partea de vest a
incintei, unde atât stratigrafia cât şi materialele
descoperite indică o locuire mai veche, din se
colul al XVII-lea.
În orice caz, dacă a existat o biserică ante
rioară, aceasta nu putea fi mai veche decât din
doua jumătate a secolului al XVII-lea.

fragmente de cărămidă, iar ca liant s-a folosit
mortar de var cu mult nisip, relativ friabil.
Nivelul de construcţie este marcat printr-un
strat consistent de mortar amestecat cu frag
mente de piatră şi pigment de cărămidă, aflat la
-0,60 m pe laturile de est şi sud; pe latura de
nord solul viu este suprapus de o lentilă de
nisip, a cărei limită superioară se află la -0,35
m, dar spre vest, în apropierea turnului reapare
stratul de mortar la -0,25 m. Din analiza com
parativă a nivelelor de călcare rezultă că iniţial,
fundaţiile bisericii au fost adâncite faţă de
nivelul de călcare din momentul construirii bi
sericii, în medie cu 0,60 m pe laturile de sud şi
est, respectiv 0,80-0,90 m pe latura de nord,
înclinaţia naturală a terenului fiind tot pe
direcţia vest-est. În toate punctele investigate
linia zidăriei este verticală, cu excepţia laturii
de est a altarului, unde fundaţia este decroşată
spre exterior cu 0,20-0,25 m; depunerea din
timpul construcţiei are o grosime maximă de
0,20 m, iar imediat deasupra acesteia peretele a
fost tencuit (pl. 2/2,4,5; pl. 3/1).
Nivelul de construcţie al bisericii suprapune
direct solul viu, iar puţinele fragmente eera
mire recuperate din structura lui confirmă fap
tul că a fost depus pe suprafaţă în secolul al
XVIII-lea. În intervalul scurs de la finalizarea
clădirii până în prezent, nivelul de călcare exte
rior a crescut în medie cu 0,60 m, cu excepţia
părţii de est, unde creşterea a fost mult mai
mică, cu numai 0,26 m. Nivelul de călcare din
interior se află la -0,53 m, deci iniţial era
aproape la aceeaşi cotă cu cel din exterior.
Ridicarea artificială a terenului exterior, în
special în partea de vest, prin depunerea unui
strat de pământ negru cu pigment de teracotă şi
. mortar, a creat însă o diferenţă de 0,50-0,60 m,
care ulterior a avut drept efect creşterea umi
dităţii, influenţând negativ evoluţia clădirii.
Diversele reparaţii sunt marcate prin lentile de
moloz sau nisip şi pietriş, care se interpun între
nivelul de construcţie şi stratul vegetal.
Deşi textul pisaniei sugerează existenţa unei
biserici din lemn mai vechi, în limitele
acoperite de săpătură nu au fost identificate
astfel de urme. Această situaţie ne determină
să avansărn trei ipo teze de lucru:
1. D acă biserica veche a fost realizată exclu
siv din lemn, fără o talpă de pi a tră , este posibil
ca ea să fi dispărut com pl e t fără s ă lase în urmă

3. Şcoala veche (fato 2, 3, 7)
Şcoala veche este o clădire dreptunghiulară,
amplasată la extremitatea de vest a incintei
descrise anterior. A fost construită în jurul anu
lui 1836, conform inscriptiei aflate pe una din
grinzile tavanului din încăperea de est, iar la
data începerii săpăturilor se afla în stare de
colaps. Investigaţiile arheologice s-au rezumat
la două casete, amplasate pe mijlocul laturii de
est (S.6), respectiv la colţul de nord-vest (S.7).
Fundaţiile clădirii sunt realizate din bolovani
de piatră de dimensiuni medii legaţi cu mortar
nisipos extrem de friabil, iniţial fiind adâncite
în pământ cu aproximativ 0,40 m. Nivelul de
construcţie în partea de nord-vest este situat la
cota 0,00, şi marcat printr-o lentilă compactă
de moloz; peretele de est a fost construit de la
limita superioară a unui strat de lut amestecat
cu fragmente de piatră, ţiglă şi cărămidă, care a
constituit o nivelare a terenului peste o locuire
mai veche, cu partea superioară la +0,10 m.
Până în prezent, nivelul de călcare a crescut în
medie cu 0,30 m, prin depunerea artificială a
unui strat de umplutură (Pl. 2/1, 3).
În apropierea şcolii s-au identificat urme de
locuire mai vechi, care s-au adâncit până la
limita stratului de lut brun - sol viu sau chiar
mai jos. Un strat de lut brun cu mult pigment
ceramic (chirpic?) a apărut în S.6 sub talpa fun
daţiei, cu limita superioară la -0,42 m; depu
nerea este extrem de consistentă, cu o grosime
ce depă-şeşte 0,65 m, nu conţine pigment de
mortar dar în schimb este destul de bogată în
fragmente ceramice din secolul al XVII-lea (Pl.
2/1). Dintre acestea, menţionăm o cahlă oală
cu deschiderea dreptunghiulară, fragmente de
cahle plăci cu picior de mon tare scurt, precum
şi d estu l de multe fragm ente din vase de uz
comun, smălţuite sau nu. Acclcia!:ii etape îi
o groapă surprinsă parţial în S.7, cu
partea superioară la -0,85 m, iar <.:ea inferioară
la - 1 , 1 5 m. Limitele săpăturii nu ne-au permis
să uescifr:lm o stru<.:Lurii coerentă, dar es te
po s i bi l ca in această zonă să fi functionat o

,

aparţine

nici un indiciu.
2. Dacă b iserica veche a fost de dimensiuni
mai mici, atu n c i pulen fi în întregime inclusă în
clădirea actu nlă; în a<.:<.:st ca7. este posibil <.:a o
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locuinţă semi-îngropată. Î n orice caz, după
abandonarea acestei amenajări, suprafaţa a
fost nivelată cu un strat de lut galben curat.

ceramica arsă reducător. Modalităţile de deco
rare sunt diverse: părţile vizibile ale vaselor
fiind în cele mai multe cazuri decorate parţial
cu angobă albă, peste care au fost lăsate să cadă
pete de smalţ. Motivele decorative sunt pre
dominant geometrice, eventual combinate cu
elemente vegetale extrem de stilizate; cel mai
frecvent apar benzi de linii paralele, care pot fi
mai întâi incizate în pastă crudă şi apoi sublini
ate cu angobă. Mai rar apare linia vălurită înca
drată de incizii paralele (Pl. 4/3). Interioarele
vaselor sunt fie netratate, fie adesea smălţuite
peste angobă sau direct peste ceramică.
Formele reprezentative sunt: capace (în
formă de clopot sau în forma de disc, Pl. 7/1, 8),
tigăi (extrem de frecvent varianta cu trei
picioare şi mâner, Pl.. 5/1 ) , vase de dimensiuni
mici, probabil pahare sau căniţe (Pl. 7/4, 5/4, 5,
6), oale de dimensiuni medii cu o toartă (aşa
numite oale de lapte), străchini, precum şi câte
va fragmente de cancee. Dintre piesele mai
deosebite menţionăm o căniţă (Pl. 7/2) şi un
castron (Pl. 5/2).
Ceramica de uz comun trebuie să fi fost pro
curată în principal din atelierele locale. Targu
Secuiesc a fost la începutul epocii moderne un
important centru de olărie, în care funcţionau
un număr relativ mare de meşteri\ organizaţi
în breaslă în anul 164gs. Ceramica secolelor
XVII-XVIII nu a fost până în prezent cercetată
sistematic şi clasificată, astfel că, domeniul nu
este cunoscut decât la nivel general. Producţia
de serie este însă relativ omogenă pentru întreg
sud-estul Transilvaniei, incluzând Ţara Bârsei\
Ţara Făgăraşului10 şi zona secuimii11, frag
mentele descoperite în săpătura de la biserica
ortodoxă încadrându-se în coordonatele aces
tui material'2•
Cahlele de sobă. Cea mai veche piesă des
coperită este o cahlă oală cu deschiderea drept
unghiulară (Pl. 8/1); piesa a fost reconstituită
din mai multe fragmente descoperite în apro
pierea şc'olii Vechi, în S.6, în stratul de umplu
tură pe care îl atribuim unei locuinţe semi
îngropate. Cahla-oală reprezintă tipul cel mai
des folosit pentru construirea sobelor, de la
apariţia acestora şi până în secolul al XVII-lea;
piesa în discuţie datează cel mai probabil din
secolul al XVII-lea, şi până în prezent pe teri
toriul Transilvaniei nu cunoaştem o bună
analogie13• Tot în secolul al XVII-lea se

În S.6 nivelul de locuire menţionat anterior
a fost suprapus de o construcţie din lemn: a fost
surprinsă in situ o talpă din lemn, iar în apropi
erea acesteia zgură din fier, multă arsură şi
fragmente ceramice din secolul al XVIII-lea
(pl. 2/3). După scoaterea din funcţiune a aces
tui complex, terenul a fost nivelat cu un strat de
lut amestecat cu fragmente de piatră, cărămidă
şi ţiglă, de la limita superioară a căruia s-a con
struit clădirea actuală. Acest strat apare destul
de consistent (cu o grosime maximă de 0,65 m,
între -0,10 şi -0,75 m) şi în S.1, între şcoală şi
biserică, depus direct peste solul viu, sugerând
o oarecare activitate şi în această zonă. Această
configuraţie a straturilor indică faptul că nive
larea suprafeţei a fost realizată încă înainte de
construirea bisericii actuale, după mijlocul se
colului al XVIII-lea.
Vestigiile din S.7 au aparţinut unei construc
ţii din lemn care nu a avut nici o infrastructură;
funcţiunea acesteia este greu de precizat.
Cantităţile mari de cărbune şi zgură din fier
indică o activitate meşteşugărească, eventual
un atelier de prelucrat metale - dar nu este
exclusă nici posibilitatea unei clădiri civile, casă
parohială şi şcoală în acelaşi timp. Dealtfel,
placa din metal încastrată pe faţada principală
a casei actuale menţionează funcţionarea unei
şcoli încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea,
dar această referire rămâne deocamdată cu
semn de întrebare. O eventuală extindere a
cercetărilor arheologice în zona Şcolii Vechi ar
aduce cu siguranţă răspunsuri şi lămuriri pen
tru toate aceste probleme.

4. Materiale6
Cele mai vechi materiale din săpătură sunt
câteva silexuri care au apărut în poziţie secun
dară, rulate în straturile moderne (Pl. 417-9).
Toate celelalte fragmente se încadrează în
secolele XVII-XIX, ponderea cea mai mare
având-o secolele XVIII-XIX. Materialul este
extrem de fragmentar, ceea ce face ca analiza
lui să fie doar parţială.
Ceramica este prezentă în cantitate foarte
mare, în principal sub forma veselei de uz co
mun (catalog 2-22) şi a cahlelor (catalog 23-35).
Vcscln esle lucrată din pasl ii de calitate
medie, degresată cu nisip şi adesea pietricele,
arsă oxillant de obicei incomplet; variantele
fine sunt slab reprezentate, ca dealtfel �i

incadn:ază ciitcva mici fragmente de cahle
plăci cu picior de montare scurt, decorate cu
vrcjuri în diferite compoziţii (Pl. 8/2, 3, 4, 6, B;
9/1 ) .
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prezentând nuanţa specifică gălbuie sau ver
zuie, cu multe impurităţi şi bule de aer în pastă17•
Sticlăria descoperită în săpătură pare să
formeze un lot unitar, databil în secolele
XVIII-XIX; caracteristicile generale ale pie
selor se integrează perfect în moda vremii,
când în zonă circulau pe scară largă produsele
glăjăriilor de la Bicsad şi Valea Zălanului18• Un
fragment care ar putea fi mai vechi, databil în
secolele XVII-XVIII, este fundul de vas ilus
trat în planşa 12/6.
Dintre piesele mai deosebite, menţionăm
fragmentele din partea inferioară a unor
pahare, care nu este exclus să fi fost folosite în
serviciul religios ca potire de cuminecătură (Pl.
12/8,9). O bună analogie ne oferă un exemplar
produs de glăjăria de la Porumbacu în secolul
al XVIII-lea19•

Cele mai numeroase fragmente descoperite
aparţin unor plăci decorate pe avers cu motive
vegetal-geometrice, organizate în forme care se
repetă şi se continuă de la o piesă la alta cunoscute sub denumirea de motive de tip
infinit. Tipurile cele mai frecvente sunt rozetele
stilizate, cu număr mare de petale, încadrate în
arce de cerc înnodate; destul de frecvente sunt
şi arcele de cerc suprapuse. Piesele de acest tip
sunt fie smălţuite verde (peste angobă), fie uşor
micasate. Ele sunt extrem de răspândite în
toată Transilvania14, în special în secolul al
XVII-lea, care reprezintă epoca lor de maximă
înflorire, iar în forme din ce în ce mai simplifi
cate continuă să fie produse şi în secolul al
XIX-lea. Cahlele descoperite în săpătură apar
ţin cu precădere secolului al XVIII-lea, şi
provin din atelierele locale15• Din aceeaşi
perioadă menţionăm mici fragmente de cahle
plăci decorate cu motive geometrice sau vege
tale stilizate (Pl. 8/5, 7; 9/3).
Secolul al XIX-lea este mai slab reprezentat,
în principal prin fragmente de cahle fără decor,
cu aversul smălţuit verde, galben sau maro
închis. O piesă canelată, decorată cu rozete cu
câte opt petale, vrejuri şi frunze, se află de
asemenea între produsele atelierelor locale16
(Pl. 9/2, 4).
Tot la capitolul ceramică menţionăm un
fluier în formă de pasăre (Pl. 7/5) şi un frag
ment de ţiglă cu inscripţie (Pl. 6/1 ), ambele da
tabile în sec. XVII-XVIII. Din săpătură a fost
de asemenea recuperat un număr mare de pipe
din secolele XVIII-XIX (Pl. 10/1, 3, 5, 6).
Dintre obiectele din metal menţionăm în
primul rând cuiele şi piroanele, recuperate în
cantitate mare de pe întreaga suprafaţă cerce
tată. Au mai fost descoperite fragmente de cu
ţite din fier (Pl. 1 1/2, 3), o limbă de clopot(?)
(Pl. 11/5) şi fragmente dintr-o cădelniţă (sau
candelabru?) din alamă (Pl. 1 1/1, 4) toate
acestea datate larg în secolele XVIII-XIX.
Obiectele din os sunt reprezentate de un
fluier fragmentar (Pl. 10/2) şi de un mâner de
corativ (Pl. 10/4).
Obiecte din sticlă. Au fost descoperite nume
roase fragmente, aparţinând unui bogat reper

5. Catalog selectiv al materialelor descoperite
1. Fragmente de silex. (Pl. 4/7,8)
CERAMICĂ
2. Fragment din partea superioară a unui
castron, lucrat din pastă fină, cu peretele mult
evazat şi marginea rotunjită sferic, marcată în
interior printr-o crestătură. Î n exterior păstrea
ză o agăţătoare aplicată din lut. Interiorul vasu
lui şi exteriorul marginii sunt smălţuite cu
verde şi alb fără angobă. S.6, -0,98 m. Sec.
XVII (Pl. 4/1).
3. Fragment din partea superioară a unei
oale lucrată din pastă de calitate bună, ardere
oxidantă completă; marginea este puternic
evazată spre exterior, cu buza tăiată drept. Î n
interior smalţ verde peste angobă. S.6, -0,98 m.
Sec. XVII (Pl. 4/2).
4. Fragment din corpul unui vas lucrat din
pastă de calitate bună, ardere oxidantă comple
tă. Exteriorul este decorat prin incizie cu linie
în val şi benzi de linii paralele, apoi acoperit cu
smalţ verde peste angobă, de calitate proastă,
parţial căzut. Interiorul a fost de asemenea
smălţuit. S.6, -0,98 m. Sec. XVII (Pl. 4/3).
5. Fragment din partea superioară a unei
oale lucrată din pastă de calitate bună, ardere
oxidantă completă, cu gâtui puternic arcuit şi

-

to ri u

crcsla lit spre exterior, în interior şi pc buză
smalţ maro d i rect peste pastă, iar în exterior
cu vopsea albă. S.6, -0,98 m. Se c. X V I I (Pl. 5/3).
6. Fund de vas cu diametru! de 5 cm (pahar),

formal şi d eco rativ : flacoam: d�.: diferite

buza

(Pl. 1 2/1, 2, 4), pa h are (Pl. 12/8-9), vase
de dimensiuni mici �i medii
p rob ab il cancee
(Pl. 4/4-5, 1 2/5, 7), obiccLL: Lle�.:orative (Pl. 4/6),
ochiuri de fereastră. Î n momentul descoperi ri i
toate fragmentele prezentau irizHtii şi c:xfol ie r i
Din punct de vedere tehnic, maj orita tea piese
l or se încadrează în tipul "sticlă de pădure",
forme

cu

-

pasii! de cal itnte bunii, ardere oxidantă com

,

pletă, în interior cu

.

smalţ verde direct peste

pastă iar în ex te rior vopsea albă cu scurgeri

smalt. S.6. -0,9R m. Sec. XVII (Pl. :'i/4).
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7. Fund de vas cu diametru) de 7 cm
(pahar?) lucrat din pastă grosieră, ardere oxi
dantă incompletă, în interior cu smalţ verde
direct peste pastă şi scurgeri de vopsea albă.
S.6, -0,98 m. Sec. XVII (Pl. 5/5).
8. Fund de vas din pastă grosieră cu pie
tricele, ardere reducătoare completă, lucrat Ia
roată rapidă, urme paralele pe fund de la des
prindere; urme de folosire; S.6, -0,98 m. Sec.
XVII. S.1, c.3, -0,61 m (Pl. 5/6).
9. Fragment din partea superioară a unui vas
lucrat din pastă de calitate bună, ardere oxi
dantă incompletă, gâtui scurt arcuit şi margin
ea puternic evazată; în interior smalţ verde
peste angobă. S.6, -0,98 m. Sec. XVII (Pl. 6/9).
10. Fragment din fundul unui vas lucrat din
pastă de calitate medie, ardere oxidantă com
pletă; fundul vasului este profilat şi are un decor
realizat cu rotiţa. În exterior se disting vagi urme
de vopsea albă. S.4, -0,50 m. Sec. XVII (Pl. 7!7).
11. Fragmente dintr-un castron decorativ
lucrat din pastă fină, ardere oxidantă completă;
secţiunea este simplă, cu peretele uşor arcuit,
iar marginea este alveolată. Decorul vegetal
floral este realizat cu smalţ albastru pe fond
alb. S.6, -0,80 m. Sec. XVII-XVIII (Pl. 5/2).
12. Fragment din partea superioară a unei
oale cu diametrul deschiderii 23,5 cm, din pastă
bună, ardere oxidantă completă, în interior şi
pe margine smalţ verde peste angobă, margi
nea trasă în afară şi lăţită. S.1, c.5, -0,43 m, Sec.
XVII-XVIII (Pl. 6/3).
13. Fragment din partea superioară a unei
oale cu diametru) deschiderii 18,4 cm, pastă
bună, ardere oxidantă completă, la interior şi
pe buză ardere oxidantă completă. S.1, c.5, 0,43m. Sec. XVII-XVIII (Pl. 6/4).
14. Fragment din partea superioară a unei
oale cu diametru) deschiderii de 14,3 cm, din
pastă de calitate bună, ardere oxidantă incom
pletă. Margine alveolată prin presare cu mâna.
S.1, c.5, -0,43 m. Sec. XVII-XVIII (Pl. 6/5).
15. Fragment din partea superioară a unei
oale lucrată din pastă bună, ardere oxidantă
incompletă. La interior smalţ verde şi maro pes
te angobă, la exterior pe margine smalţ maro.
S.1, c.7, -0,60 m. Sec. XVII-XVIII (Pl. 6/6).
16. Fragment de castron cu diametru)
deschiderii 16,4 cm, pastă normală, ardere oxi
dantă completă, la interior şi parţial la exteri
or smalţ verde (închis şi deschis, fâşii alterna

completă, la interior şi parţial la exterior smalţ
verde (închis şi deschis, fâşii alternative) peste
angobă calitate proastă parţial căzut. S.6, -0,43
m. Sec. XVII-XVIII (Pl. 6/8).
18. Fragment din butonul unui capac în
formă de clopot. S.1, c.7, -0,50 m. Sec. XVII
XVIII (Pl. 7/1).
19. Căniţă lucrată din pastă grosieră, crăpată
în timpul arderii, ardere oxidantă completă. Î n
interior smalţ maro direct peste pastă, iar în
exterior smalţ alb verzui peste angobă, de cali
tate proastă, astfel că parţial s-a decojit. Este
decorată cu linii incizate şi cu alveole realizate
prin presare cu degetul. S.6, -0,45 m. Sec.
XVII-XVIII (Pl. 7/2).
20. Fragment din corpul unui vas lucrat din
pastă de calitate bună arsă reducător; interiorul
este decorat cu vopsea albă, iar exteriorul cu
incizii şi motive pictate cu vopsea albă. S.1, c.6,
-0,25 m. Sec. XVII-XVIII (Pl. 7/6).
21. Fragment de capac în formă de disc, pe
exterior cu smalţ incolor direct peste pastă. S.4,
-0,20 m. Sec. XVII-XVIII (Pl. 7/8).
22. Mâner de tigaie, pastă normală arsă com
plet oxidant, în exterior urme de smalţ maro
strălucitor - S.1 ? -0,43 m, împreună cu mai
multe pipe. S.l, c3, -0,43 m. Sec. xvm (Pl. 5/1).
CAHLE
23. Fragmente dintr-o cahlă oală cu deschi
derea dreptunghiulară, lucrată din pastă grosi
eră având ca ingrediente nisip fin şi rari fulgi de
mică, arsă superficial; piesa a fost lucrată la
roată iar deschiderea remodelată cu ajutorul
unei rame din lemn. Dimensiuni: deschiderea 24
x 9,5/10,5 cm, înălţime 5,5 cm, diametrul fundu
lui 8,5 cm. S.6, -0,66 m. Sec. XVII (Pl. 8/1).
24. Fragment marginal dintr-o cahlă de colţ
lucrată din pastă fină presată în tipar cu lemn şi
cu mâna, ardere superficială, urme vagi de
folosire. Pe avers, smalţ verde peste angobă
albă, suprapus de urme consistente de văruire.
Decor: vrejuri. S.1, c. l-2, -0,40 m. Sec. XVII
(Pl. 8/2).
25. Fragment central de cahlă placă lucrată
din pastă fină cu rari fulgi de mică, presată în
tipar cu mâna, ardere completă, urme superfi
ciale de folosire. Decor: vegetal-geometric S.1,
c.1-2, -0,40 m. Sec. XVII (Pl. 8/3). 26. Fragment central de cahlă placă lucrată
din pastă de calitate bună presată în tipar cu o
spatulă din lemn şi cu mâna, ardere oxidantă

tive) peste angobii cali tate proastă parţial
S.6, -0,43 m. Sec. XVII-XVIII (Pl. 6/7).

completă urme medii de utilizare. Pe avers
smalţ verde peste angobă, suprapus de urme
de var. Decor: vegdal-llorăl . k l ,
c. l -2, -0,40 m. Sec. XVII (Pl. 8/4).

căzut.

castron

Fragment de
deschiderii 20 cm, pastă
1 7.

fi nă,

cu

,

consisi-.cnt.c

Jlamctrul

ardere oxidantă

-
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36. Fluier din ceramică în formă de pasăre,
lucrat din pastă de calitate bună, ardere oxidantă
completă, exteriorul cu smalţ verde peste angobă.
S.1, c.2, -0,28 m. Sec. XVII-XVIII (Pl. 7/5).
37. Fragment de ţiglă cu inscripţie, pastă
grosieră degresată cu nisip, pietricele şi calcar,
ardere oxidantă completă. S.1, c.5, -0,40 m. Sec.
XVII-XVIII (Pl. 6/1).

27. Fragment marginal dintr-o cahlă placă cu
rama complet desprinsă; lucrată din pastă de
calitate bună amestecată cu rari fulgi de mică,
presată în tipar cu o spatulă din lemn şi cu mâna,
arsă complet, folosită superficial. Decor: vege
tal-floral. S.1, c.10, -0,75 m. Sec. XVII (Pl. 8/6).
28. Fragment central dintr-o piesă de colţ cu
latura îngustă decorată, lucrată din pastă de ca
litate bună, presată în tipar cu lemn şi cu mâna,
arsă incomplet; aversul uşor micasat, pe revers
urme de utilizare intensă. Decor: vrejuri. S.7, 1,28 m. Sec. XVII (Pl. 8/8).
29. Fragment marginal de placă cu ramă,
lucrată din pastă normală, presată în tipar cu
lemn şi cu mâna, ardere incompletă; aversul
uşor micasat, urme de utilizare medie, urme de
ardere secundară. Decor: vrejuri. S.7, -1,28 m.
Sec. XVII (Pl. 9!1 ).
30. Fragment din colţul unei cahle plăci
lucrată din pastă de calitate medie, cu multe
pietricele, rar fulgi de mică, presată în tipar cu
o spatulă din lemn, arsă complet, urme de
folosire superficială. Decor: vegetal-vrejuri.
S.6, -0,72 m. Sec. XVII (Pl. 7/4).
31. Fragment marginal dintr-o placă cu rama
desprinsă, lucrată din pastă grosieră ameste
cată cu mică, ardere incompletă; presată în
tipar cu o spatulă din lemn şi cu mâna, aversul
uşor micasat; urme de utilizare intensă şi urme
superficiale de ardere secundară. Decor: vre
juri. S 7, -1,28 m. Sec. XVII-XVIII (Pl. 9/3).
32. Fragment marginal de cahlă placă cu
picior scurt, prevăzut cu orificii pentru mane
vrare; lucrată din pastă de calitate bună presată
în tipar cu o spatulă din lemn, arsă complet,
urme de folosire intensă. S.5, -0,38 m. Sec.
XVII-XVIII.
33. Fragment marginal de cahlă placă cu
piciorul desprins, lucrată din pastă de calitate
bună presată în tipar cu o spatulă din lemn,
urme superficiale de folosire. Pe avers smalţ
verde peste angobă, de calitate proastă, în cea
mai mare parte căzut. Decor: geometric. S.1,
c.1-2, -0,40 m. Sec. XVIII (Pl. 8/5).
34. Fragment central dintr-o cahlă placă
lucrată din pastă de calitate bună cu urme rare
de mică, presată în tipar cu o spatulă din lemn,
ardere completă, utilizare intensă. Decor: ve
getal . S.l, c.S, -0,40 m. Sec. XVIII (Pl. 8/7) .
]§. FntQffi@nt@ dintf=O Glhl� pl:lG� GU piGiOF

PIPE
38. Fragment de pipă din pastă normală,
fină, arsă oxidant, având pe spate un decor în
formă de V din mici puncte incizate. S.1, c.S, 0,43 m, Sec. XVIII-XIX (Pl. 10!1).
39. Fragment de pipă din pastă fină, arsă la
gri-cenuşiu (inoxidant?) cu inscripţia "Kron
stadt" . S.l, c.4, -0,61 m; acelaşi tip ars oxidant
din pastă ordinară, numeroase fragmente pe
toată suprafaţa. Sec. XVIII-XIX (Pl. 10/3).
40. Fragment de pipă din pastă fină arsă
inoxidant incomplet, modelată în formă de
floare, cu incizii marginale. S.1, c.S, -0,43 m,
Sec. XVIII-XIX (Pl. 10/5).
41. Fragment de pipă masivă din pastă de
caolin lustruită, arsă complet, decor simplu
incizat. S.7, -1 m. Sec. XVIII-XIX (Pl. 10/6).
os

42. Fluier din os, exteriorul lustruit. S 1, c.3,
-0,25 m. Sec. XVII-XVIII (Pl. 10/2).
43. Piesă ornamentală din os cu decor sculp
tat, orificiu central pentru înmănuşare; posibil
mâner de baston. S.S, -0,23 m. Sec. XVIII-XIX
(Pl. 10/4).
METAL
44. Fragmente de cădelniţă (sau candelabru)
din alamă. S.S, -0,25 m. Sec. XVIII-XIX (Pl.
1 1/1, 4).
45. Lamă de cuţit din fier. S.1, c.3-4, -0,35 m.
Sec. XVII-XIX (Pl. 1 1!2).
46. Lamă de cuţit din fier. S.1, C.3-4, -0,40
m. Sec. XVII-XIX (Pl. 1 1/3).
47. Limbă metalică, posibil de la un clopot.
S.2, -0,66 m. Sec. XVIII-XIX (Pl. 1 1/5).
STICLĂ
48. Fragmente din partea inferioară a unor
vase cu fundul pronunţat concav. S.3, -0,44 m.
S.6, -0,95 m. Sec. XVII-XVIII (Pl. 12/6).
49.

Fragm e n te din partea

�nlulH! 1!11 Hllfln niF!!Hinftî, �il:!iBfltl �f�Pi� ��u

inferioară a unor

ovoidal, baza cupei subliniată printr-un inel
pro�min�nt mult iesit in consolă. S.7, -1 ,6::1 m;

scurt lucrată din pastă de calitate bună, presată
în tipar cu lemn şi cu mâna. ardere oxidantă

S.6, -0,95 m. Sec. X V I I I (Pl. 12/8, 9).
50. Fri:lgmcnLc de oc h i u ri de fe re astră diu
sticl ă gălbuic translucidă, cu urme de vărui cli

completă, smalţ verde alburiu peste angobă; pc
S.7, -1,20 m.

revers -urm e de utilinue medic.
Sec. XIX (Pl. 9/2,4).
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XIX (Pl. 12/4).
54. Buton decorativ (sau dop?) din sticlă
verde translucidă, cu puncte reliefate evidenţi
ate cu vopsea albă. S.1, -1 m. Sec. XVIII-XIX
(Pl. 4/6).
55. Fragment din partea superioară a unui
vas cu gâtui puternic arcuit şi marginea evaza
tă, din sticlă transparentă incoloră, irizat pe
toată suprafaţa. S.5, -0,36 m. Sec. XVIII-XIX
(Pl. 4/4).
56. Fragmente din partea inferioară a unor
vase cu fundul uşor albiat (diametru 5,5 cm, 3,7
cm) din sticlă transparentă incoloră. S.3, -0,49
m; S.6, -0,94 m; S.1, c.12, -0,40 m. Sec. XVIII
XIX (Pl. 4/5; Pl. 12/5, 7).

pe ambele feţe, irizaţii policrome. Passim. Sec.
XVIII-XIX.
51. Gât de flacon cu marginea inelară, din
sticlă transparentă de calitate bună, puternic
irizată pe toată suprafaţa. S.1, c.1, -0,60 m. Sec.
XVIII-XIX (Pl. 12/1, 2).
52. Fragment dintr-un pahar de formă ovoi
dală, cu fundul inelar profitat în exterior şi
urma unei tortiţe imediat deasupra fundului;
sticlă translucidă, calitate medie (multe bule de
aer), puternic irizată pe toată suprafaţa. S.7, 1,18 m. Sec. XVIII-XIX (Pl. 12/3).
53. Fragment din partea inferioară a unui
flacon de dimensiuni mici pentru parfum sau
medicamente, sticlă incoloră semitransparentă,
irizaţii multicolore. S.7, -1,18 m. Sec. XVIII-

Note
sens discuţie mai largă la EN1K6 GAZDA, Centre de olari
din Trei Scaune, în Centre de olari din sud-estul
Transilvaniei, Sfântu Gheorghe, 1997-1998, pag. 47-83.
9. NICOlAE DUNĂRE (coord.), Ţara Bârse� 1974, voi. Il, pag.

1. Lucrările de cercetare arheologică au fost executate în
august-septembrie 1998, finanţate fiind de Direcţia

Monumentelor Istorice. Coordonarea proiectării şi
restaurării este asigurată de SC ,,Atelier M" SRL din
Sfântu Gheorghe. Pentru întreg sprijinul acordat pe par
cursul efectuării cercetărilor arheologice, aducem şi pe
această cale mulţumiri d-lui arhitect Benczedi Sandor şi
d-lui ing. Bodor Csaba.
2. Au fost executate următoarele secţiuni: S.1 - secţiune
magistrală între biserică şi şcoală, amplasată aproxima
tiv în prelungirea laturii de sud a bisericii; S.2 - pe latura
de sud, între biserică şi clădirea care delimitează incinta
complexului; S.3 - pe latura de est, în prelungirea axului
bisericii; S.4 - pe latura de nord, la intersecţia naos-altar,
în limitele terenului disponibil; S.5 - pe latura de nord, la
intersecţia navă-turn; S.6 - pe latura de est a şcolii; S. 7 pe colţul de nord-vest al şcolii.
3. De remarcat faptul că în momentul operării acestei inter
venţii, clădirea civilă dinspre sud era deja înălţată, iar
edificarea ei a avut drept rezultat răspândi rea pe supra
faţă a unui strat consistent de materiale de construcţie
(stratul 10) .
4. Informaţiile din pisanie sunt preluate după o copie întoc
mită de preotul Ioan Rafiroiu, întrucât la data efectuării
săpăturilor originalul era ascuns sub tencuieli şi văruieli.
5. Toate cotele folosite în text precum şi liniile de nivel de pe
planşe sunt raportate la Wagriss-ul stabilit de proiectant,
respectiv limita superioară a pragului intrării în biserică.
Fac excepţie cotele din catalog, care sunt raportate la
nivelul de călcare din punctul descoperirii.
6. Inventarul descoperit în săpătură se află în colecţia
Muzeului Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe.
7. SERES ANoRAs, Kovtiszna megye regi fazekas kOzpontjai, în
Aluta, 1974-1975, pag. 273-275.

197-239.
10. LIGlA FuLGA, Centre de olari din Ţara Oltului in secolele

XVII-XVIII, în Centre de olari din sud-estul Transilvaniei,

voi. 1., Sfântu Gheorghe, 1997-1998, pag. 15-47.
1 1 . E.GAZDA, op.cit. , passim; IREN FARKAS, Centre de olari
din zona Ciucului, în Centre de olari din sud-estul Transil
vaniei, voi. 1., Sfântu Gheorghe, 1 997-1998, pag. 83-128.

12. Pentru o imagine de ansamblu asupra ceramicii acestei
perioade, a se vedea şi: PAUL PETRESCU, Ceromica
smălţuită românească din Transilvania, în SCIA, 1-11,
1956, pag. 57-71; CoRINA NICOLESCU, PAUL PETRESCU,
Ceramica tradiţională românească, Bucureşti, 1974;
LIGlA FULGA, Contacte culturale în ceramica transil
văneană a sec. XVIII şi XJX, Sibiu, 1983.
13. Piese relativ apropiate ca dimensiuni, dar cu deschide

rea pătrată, au fost descoperite într-o locuinţă de la Alba
Iulia: GHEORGHE ANGHEL, 0 /acuinţă din secolul al
XVII-lea descoperită la Alba Iulia, în Apulum, VI, 1967,
pag. 361-377.
14. Pentru o imagine de ansamblu asupra acestui tip de
cahle, a se vedea: DANIElA MARcu, Sobele de cahle din
Mănăstirea Vaca (sec. XVII) în A� Transilvaniae, Il, 1992,
pag. 190; DANIElA MARcu, GHEORGHE PETROV, Cahle
din secolele XV-XVII în colecţiile muzeelor din Deva şi
Hunedoara, în Ars Transilvaniae, III, 1993, pag. 103.
PARASCHIVA VICfORIA BATARIUC, EUGEN PESCARU,

Cahle descoperite la Gennisara (Geoagiu Bă� jud. Hune
doara), în Sargetia, XXXV, 12, 1995-1997, pag. 391-417.
15. Mai multe piese din aceste tipuri se păstrează în depo

zitul Muzeului Naţional Secuiesc din Sfântu Gheorghe,
cu indicaţia că provin de la lărgu Secuiesc. Vezi în acest
sens şi E.GAZDA, op.cit. , fig. 6.
16. O analogie perfectă la E. GAZDA, op.cit., fig. 10.

8. HERBERT HOFFMAN, Din istoria şi tehnica anei ceramice

săseşti din sudul Transilvaniei, în Studii şi Comunicări,

Muzeul Brukenthal, 3, 1956, pag. 16, propune anul 1614
fără o a rgu men tare corespunzătoart'; BARRU Sr .AnNPA

LIGIA PuLGA, Sticla transilvăneană din sec.Jlvli-xlx,
Catalog de expozitie, Sibiu, 1997, rag. 5.
18. DONIS JOJ IANNA, Sticlănr. tran.•ilvăneaniJ din sec.XVJJ
X!X, in Mativia, XXIIl-XXJV. 1994, pag. 345-35 1 .
19. Idcm, P.ag. 362-363 .. fig. 48.

17.

NU, Ccramica mmânească, 1958, pag. 190- 1 9 1 , consideră
c1i hreasla trebuie să fi fost infiinţată concomitent cu cea
<.lin O<.luchciu Secuiesc, in 1 572. În sf5.r.;it varianta 1 649
rare cea mai demnă de luat în calcul - a se vedea in ucest
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LEGENDA STRATURILOR 1 LAYERS LEGEND
Planşele/ Plates 2,3
1. sol vegetal - vegetal soi/
2. moloz - debris
3. pământ negru cu pigment de cărămidă şi mortar - black soi/ with brick and mortar pigment
4. nivel de construcţie - construction level
5. lut galben - sol viu - yellow clay - steril soi/
6. lut brun - sol viu - brown clay - steril soi/
7. lut galben verzui de mlaştină - sol viu - yellow-greenish swamp clay - steril soi/
8. nisip - sand
9. tencuială - plaster
10. nivel de construcţie pentru clădirea civilă care delimitează incinta spre sud - construction

level for the civilian building which delimits the precincts towards south
1 1. nisip şi pietriş - sand and grave/
12. lut galben purtat -yellow moved clay
13. lentilă de moloz - debris lens
14. sol vegetal cu rădăcini - vegetal soi/ with roots
15. pământ negru cu fragmente de piatră şi cărămidă - black soi/ with stone and brickfragments
16. lut cu fragmente de cărămidă şi piatră - clay with brick and stone fragments
17. groapă - lut brun cu pigment de chirpic - hale - brown clay with adobe pigment
18. grindă din lemn - wood girder
19. lentilă de var - lime lens
20. lut brun cu pigment ceramic (chirpic?) - brown clay with ceramic pigment (adobe?)
21. umplutură cu fragmente de ceramică şi oase - ceramic and bones infiii fragments
22. zidul bisericii - church wall
23. zidul clădirii civile dinspre sud - the civilian building wal� from south
24. zidul şcolii vechi - o/d school wa/1

Abstract
The Orthodox Church "The Assumption oftlu! Virgin "from 1ărgu-Secuiesc.
Archaeo/ogica/ study
The archaeological research was integrated into the national program of restoration, with the purpose to establish the his
torical evolution of the monument.
After the research, we pinted out a few points: the church was built in a single phase, at the end of the XVIII lh century
(1783). The building was renovated about three times un tii our days.
The oldest clue of human habitat in situ was found in the old school area, where dwellings half-burial, and archaeologi
cal artefacts from the XVII' h century appear.
It was also discovered a big amount of pottery from the period between XVII'h and XIX'h century, glass recipients and
fragments, objects of iron like nails, knives and unidentified pieces. Some of the most representative materials are present in
the plates.
In 1 he

old school a rea a few pieces or hcwcd tlinlwas wcrc rourul .

Translatcd by Liliana Lazea

Daniela Marcu Istrate
Angel Istrate
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Fot u 1 Plwto

1 . Biserica ortodoxă ,.1\dormtrca Maicii Uomnului'" 1 "17u! Ortlwdox Church
1. Şcoala Veche 1 7hc 0/d School.
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Planşa 1

Plate 1

Plan gcm:ral uc siipiiluiii

General scheme

uf the excuvativn.
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Planşa 1 Plate 2
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1. S7 profi/es: SO!ith and west; 2. S4 westem profi/e; 3. S6 profiles: nonh and east; 4. S5 wcstcm projile;
5. S2 eastem profile.
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Planşa 1 Plate 4

sec. XVII; 4 6. sticH!ric, sec. XVIll-XIX; 7-9. silcxuri.
XVIJ"' Ct'nlury; 4-fi glns.\wurr, XVJIJ"'-XIX"' c:enlurit:s; 7-9. silt:tt:.\.

ceramică,

1-.�- pollt'ry,
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Planşa 1 Plate 5
Ceramică 1 Pottery

Mi\ner de tiguie, sec. XVIII; 2. Castron, sec. XVII-XVIII; 3-6. Castroanc, sec. XVII.
/. Frying pan handle, XVIII"' century; 2. howl, XVII''-XV/11" centuries; 3-6. XV/JM century.

1 .
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Phmşa 1 Plate 6
Ceramică 1 Pvuery
sec. XVII-XVIII ;
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Planşa 1 Plate 7
Ceramică 1 Pottery

4. cahlă, sec. XVII; 5. fluier, sec. XVIII-XIX; 7. sec. XVII; 8. se c . XVIII.
cemuries; 4. "cah/a ·· (pieces offaience or teTTa·colla). XVI.f'" cemury;
).'VIlf"'·XlJ("' centurio:.,·; 7. J(Vlf" n:ntury; H. XVII/"' n:ntury.

XVIF'"-XVI/1''

5.

pipe.
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Planşa 1 1'/atc Il
1 "Cahla " (pieces offaience or terra-col/a)
1-4,6,8. �ce. XVII; 5,7. �ce. XVIII.
1-4.6.8. XVII� century: 5. 7. XVIII" century.

Cahle
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Cahle 1

Planşa 1 Plate 9
"Cah/a " (pieces offaience or te"a-cotta)

1. sec. XVII. 2,4: sec. XIX. 3. Set.:. XVII-X V I I l .
1. XVl/'" century; 2, 4. XD{'• ccntury; 3. XV/1"'-XVI//"' ccntw·i".<.
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@)

2

1

4

5

Pl�nş� 1 P/aiP. 1 O

1, 3,5-6. pipe, sec. XVIII-XIX ; 2. fluier din os, sec. XVI I I - X I X ; 4. Obiect sculplal llin os, sel:. X V I I I - X I X.
1,3, 5-6. (labacco) pipes, XVIlr-XlX"' cenrurit-'s; 2. slwplwrd's pipe made from bonc, XV//1"'-X/)!'' CCIIfllries;
4. objecl curved Jrom botle, XVI/J"'-Xf)."" crnturie.,.
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Planşa 1 Plute 1 1
sec. XVIII-XIX 1 Metal, XV/11''-XIX'' centuries .
1 ,4. ciiclclni�ii; 2,3. hunc de cutit; 5. limbl!. de clopot(?).
/,4. cen<P.r; 2,3. knife hlntles; 5. beii clapper(?).
Metal,

341

www.cimec.ro / www.mncr.ro

�;

,.
..
·. � ·

.

. . ..

......

. . . .. .·
· : ·.... ,.i .

.

DANIELA MARCU-ISTRATE, ANGEL ISTRATE

. . .·.� �
.. .
.. .
. :·

1

. .

3

. .�

..�

· . ·.

. .·

...__

.··

_;... .. ,

4w
�.:
.

; : ..... .

:

.

Planşa 1 /'Iare 12
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NOI PERIEGHEZE ARHEOLOGICE PE TERITORIUL JUDEŢELOR
HARGHITA ŞI COVASNA EFECTUATE ÎN ANII 1997-2001
În urma perieghezelor arheologice efectuate
pe teritoriul judeţelor Harghita şi Covasna au
fost descoperite şi localizate pe teren mai multe
aşezări noi şi au fost recoltate noi materiale
ceramice din aşezările descoperite mai demult.
O parte din aceste aşezări au fost depistate în
cadrul cercetărilor sistematice ale Muzeului
Carpaţilor Răsăriteni, şi anume cele din satele
Bodoc, Olteni, Coşeni, Şoimeni, etc. Î n afară
de acestea, credem că este binevenită publi
carea unor materiale din cercetările de teren
din anii trecuţi din depresiunea Ciucului ( 19971999).

2) Coşeni (aparţine de mun. Sf. Gheorghe)

"
" Cariera de nisip
Între Chilieni şi Coşeni, pe malul stâng al
Oltului, pe o terasă ridicată se află o carieră de
mari dimensiuni, care se întinde paralel cu dru
mul naţional 12, pe o lungime de cea. 1 km. Î n
malul carierei au fost observate urmele unor
gropi şi locuinţe. Din aceste gropi şi din arătu
ra aflată deasupra carierei, au fost adunate mai
multe fragmente ceramice din diferite epoci, şi
anume: epoca fierului (Hallstatt şi Latene),
epoca migraţiilor şi evul mediu, cât şi frag
mente de chirpici şi o cantitate mare de oase de
animale. Locul este identic cu punctul nr. 481
din Chilieni, cf. Rep.Arh.Cv., pag. 126.

1) Bodoc (comună):
a) " Depozitele fabricii de cărămidă "
La marginea estică a satului, la cea. 20 m
nord de depozitele fabricii de cărămidă, au
fost găsite în arătură, două suprafeţe de formă
rotundă de culoare neagră (una se recunoaşte
numai parţial din cauza fâneţii), din care s-au
recoltat fragmente ceramice din epoca bronzu
lui (probabil cultura Wietenberg), printre care
un singur fragment de buză de vas cu pasta bine
arsă, de culoare cărămizie, cu mult nisip cu
bobul mare. Materialul se află la MCR, nr. de
inv. 6461.
b) " Cimitirul romana-catolic "
În acest punct, situat pe partea estică a satu
lui, pe o terasă înaltă, deasupra vechiului cimi
tir romana-catolic (punctul nr. 51 şi 52 din
RepArhCv, p. 46), la cea. 500 m de biserica
reformată din localitate, lângă stâlpii de elec
tricitate, în arătură s-au găsit mai multe frag
mente ceramice neolitice (cultura Ariuşd
Cucuteni) şi fragmente de chirpici, pe o supra
faţă de cea. 10 mp, care indică existenţa unei
singure locuinţe. Materialul se află la MCR, nr.
de inv. 6266.
c) " Cariera de lut "
Î n cariera veche de lut, la intrarea în Bodoc,
între DN 12 şi calea ferată, din arătură au fost
culese fragmente ceramice din epoca bronzu
lui, prima vârstă a fierului şi un fragment din
secolul IV d.Chr., din pastă bună, ars bine,
ornamentat cu linii incizate în val. Se află la
MCR, n r. dt! inv.

3) Mădăraşi (comuna Dăneşti):
La capătul nordic al satului, spre comuna
Dăneşti, pe partea dreaptă a DN 12, la cea. 500
m, pe o fâşie lungă de 200 m şi lată de 25-30 m
s-au găsit mai multe fragmente de zgură de fier
şi câteva fragmente ceramice dacice, atipice.
Prezenţa frecventă a zgurii de fier indică faptul
că aici a funcţionat un centru de prelucrare a
minereului de fier, fenomen destul de frecvent,
de altfel, în depresiunea CiuculuF.
4) Şoimeni (comuna Păuleni).
"
" Valea Remetea (Remete vălgy)
În valea Remetea, care se afla la cea. 200-250
m est de localitatea Şoimeni, la sud de Dâmbul
CetăţiP, de-a lungul pârâului cu acelaşi nume şi a
drumului forestier, a fost găsită o aşezare din care
s-a recoltat material aparţinând epocii bronzului,
Hallstatt şi Latene. Acest loc a oferit condiţii
favorabile pentru statornicirea omului din cele
mai vechi timpuri: gura largă a văii Remetea
oferă o protecţie naturală contra anotimpurilor
nefavorabile, câmpurile din apropiere sunt bune
pentru agricultură, iar prezenţa pârâului
Remetea oferă condiţiile necesare pentru traiul
de zi cu zi (sursa de apă, alimente, etc).
Aşezarea se întinde pe o suprafaţă de cea.
200-250 m în lungime şi de cea. 50 m în lăţime.
Se poate observa prezenţa frecventă a eera
m ici i din epoca bronzului în p artea de jos a vii i i ,
sub Dâmbul Cetăţii, iar in

6266.

domină

ceramic

ceramica

din

partea de sus

din epoca dacică

.

pre

Mate ri a l u l

epoca hrnnzului constă d i n fra g
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grabă unnele unei cetăţi de mari dimensiuni " pe
piscul cel mai înalt al muntelui Şumuleul Mare.
O descriere mai exactă şi mai amănunţită o
dă Ferenczi Sândor în lucrarea sa despre
cetăţile antice din Ciud6, iar mai târziu, cetatea
este amintită şi de către Roska Mârton17•
Î n urma cercetării noastre, pe piscul Şumu
leul Mare (cota 1032) am găsit o cetate formată
dintr-un platou amenajat (A), - pe care a fost
aşezat cu câţiva ani în urmă un turn de obser
vare pentru turişti (1) - valuri, sanţuri şi terase,
care se află pe panta muntelui. Valul încon
joară muntele pe partea sudică şi estică, con
tinuându-se mai departe cu o terasă (2), care se
întrerupe pe panta nordică, reapărând pe panta
vestică (3). Partea de nord-vest - din cauza
terenului abrupt - nu a fost fortificată. În unele
locuri, valul a fost fortificat prin şanţuri şi cu un
val secundar (4, 5)(Pl. III).
Până în momentul de faţă, datarea precisă a
cetăţii a fost imposibilă din cauza lipsei oricărei
săpături arheologice. Totuşi, bazându-ne pe
două fragmente de ceramică preistorice, făcute
cu mâna, cu impurităţi în pastă, dintre care una
de culoare neagră, arsă bine, cu ornamente
incizate formând trei şiruri de puncte mici, cât
şi a valurilor, al terasărilor şi a lipsei zidului cu
mortar, credem că ea datează din epoca bron
zului sau/şi din epoca dacică. Este imposibil ca,
de pildă, dacii care au construit majoritatea
cetăţilor şi aşezărilor fortificate din depresiu
nea Ciucului, să nu fi exploatat această înălţime
( 1032 m), de unde puteau să ţină sub control
aproape toată Depresiunea Ciucului, fiind în
contact vizual cu cetăţile de la Jigodin 1-III,
Racu-Cetatea Bogat, Leliceni, Păuleni, Ciceu şi
Tuşnad. Trebuie să remarcăm şi faptul că
cetatea S6vâr este a doua cetate ca mărime din
Depresiunea Ciucului, după cetatea hallstat
tiană şi dacică de la Tuşnad -Piscul Cetăţii. Este
de remarcat şi existenţa unei aşezări deschise
de mari dimensiuni chiar în imediata apropiere
a muntelui Şumuleu18•

mente ceramice ornamentate în stil Bessen
strich, brâu alveolat şi linii incizate. O bună
parte a materialului aparţine epocilor Hallstatt
şi dacice: fragmente de buze şi fund, fructiere,
oală cu buza trasă spre interior, ornamentată
cu linii lustruite; lucrate cu mâna şi la roată,
ornamentale în stilul caracteristic culturii
dacilor (brâu alveolat, linii lustruite), fragment
de fusaiolă, etc. (Pl. 11/1-6). Se remarcă pre
zenţa masivă a bucăţilor de zgură de fier, ceea
ce denotă prezenţa unor ateliere de reducere a
minereului de fier.

5) Sâncrăieni (comună)
"
" Grădina conacului Borş
Proprietarii acestui conac ne-au atras atenţia
asupra faptului că frecvent, cu ocazia lucrărilor
agricole, găsesc ceramică asemănătoare cu cea
de la " Ecken-Tiva " (fosta fabrică de cărămidă)'.
Conacul Borş se află la cea. 100 m NV de punc
tul " Ecken-Tiva ", pe partea stângă a pârâului
Nagyos. Î n arătura din grădină, aflată pe o
terasă, s-au găsit câteva fragmente ceramice
aparţinând culturii dacice, fragmente de chir
pici, ceramică medievală şi modernă şi un frag
ment de cahlă.
6) Şumuleu (cartier al municipiului M-Ciuc)
a) " Fodor-kert "
Aşezarea aparţine mai multor epocP, remar
căm aici doar ceramica aparţinând sec. IV
d.Chr. şi epocii medievale (Pl. 1/6; IV/1-5; V/8).
b) " Cetatea de sare "•După mai multe periegheze, s-a reuşit iden
tificarea pe teren a valurilor şi şanţurilor cetă
ţii. Muntele Şumuleul Mare, aflat la nord-est
de oraşul Miercurea Ciuc, domină întreaga
depresiune a Ciucului, aflându-se la confluenţa
Ciucului de Jos cu Ciucul de Sus, păzind astfel
intrările în depresiune din toate părţile.
Cetatea nu a fost cercetată prin săpături
arheologice sistematice până în prezent, de
aceea nu putem preciza cărei epoci îi aparţine.
Mai mulţi cercetători o descriu, şi anume:
Losteiner, Orbân Balâzs\ Kănyăki-Nagy',
Marţian\ Vitos M6zes10, Roska Mârton11,
Ferenczi Sândor12 şi Geza Vâmszer13• În 1853,
Benkă Kâroly aminteşte pe scurt cetatea,

7) Sântimbru (comuna Sâncrăieni)
"
" Conacul Henter 19
Aşezarea de aici aparţine următoarelor
epoci: dacică, sec. lV. şi medievală. Aici prezen

despre care scrie că: " Printre copacii de fag aflaţi

tăm ceramica din sec. IV d.Chr. şi cea medievală
(sec. XIV-XVI)(PI. 1/1 -5. 8. 9; V/1-7, 9, 1 0)

pe muntele Sumuleul Mare se văd clar unnele

unei

intăritwi

vechi,

pe

care

Losleiner

o

denumeste Sowir (Cetatea de sare) "".
Orban Bal :V_., a vizitat, in secolul XIX, ce lalea,

8) Cozmeni (comuna Sânmartin)
"Piscul

Nyef1:e:;·"
Cetatea de la Piscul Nyer"f(cs "'" se află între
localităţile Col:rne-ni si Casinn Nou, cota 878,

pc care a descris-o în lucrarea sa ,,A Szekelyfăld
leirăsa" 15• El aminteşte de ,, rnir�ele sau mai de-
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aminteşte pe Nyergesteto existenţa unei "cetăţi
păgâne"1.4.
Cetatea este de dimensiuni mici (cea. 15 x 15
m ) , de formă patrulateră. Valul are înălţimea
de 1 m, lăţimea de cea. 3 m, cu un şanţ nu prea
adânc în faţă. În interiorul valului există un
cimitir (simbolic ?) dedicat memoriei soldaţilor
secui căzuţi în luptele cu trupele ţariste. Nu s-a
găsit material arheologic şi nici în acest loc nu au
fost executate săpături arheologice sistematice.

pe partea stângă a DN l lB, la cea. 50 de m de
monumentul revoluţionarilor de la 1848-1849,
ridicat în memoria celor căzuţi aici sub coman
da maiorului Tuzson Jânos Ia 1 august 184921 •
Acest loc a fost semnalat în literatura de spe
cialitate încă din secolul trecut de către Orbân
Balâzs22• Ferenczi Sândor a găsit cetatea
descrisă de Orbân Balâzs, dar consideră că
această informaţie este greşită, fiind vorba de
" un şanţ şi un val de pământ de formă patrula
teră ", făcute în epoca modernă23• Roska

Note
15. 0RBAN BALAzs, A Szekelyfo/d ... , voi. II, pag. 22.
16. FERENCZI ALExANDRU, Cetăţi antice în judeţul Ciuc, în
ACMIT, 1932-1938, IV, Cluj, pag. 297-302.
17. ROSKA MARTON, Erdely regeszeti repertoriuma, voi. /. ,
Cluj, 1942.
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20. Vezi în Rep.Arh.Hr., pag. 201-202 cu bibl.
21. KELEMEN SANDOR, Csikkozmas. A nyerges-tetoi
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·
em/ekmu, in Csiki muem/ekek, 6, 2001.
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Abstract
Archaeological research in the south-eas�rn Transylvania, between 1997 and 2001

The author surveys the arcaeological discoveries on the territories from Harghita and Covasna counties.
Many new settlements were discovered and localized on the spot, and many ceramical materials were gathered from the
settlements previously discovered.
Part of these settlements were discovered during the systematic research of the Eas.tem Carpathians Museum, namely
those from Bodoc, Olteni, Coşeni, Şoimeni etc. The author also publishes some of the materials from the field research from
the previous years in the Ciuc area (1997-1999).
Translated by Liliana Lazea

Janovits Istvan Zsolt

345

www.cimec.ro / www.mncr.ro

JANOVJTS ISTVĂN ZSOLT

3

.. .. .·· . .

:
.
. .. .
. ...
. . . ... . \

' 1
Planşa

1 /'late

1

c�,r�rnică din sec. TV <..l. Chr. de la Sântimbru- "Conucul Hemer·· ( 1 -5.7,11); Sumuleu(6).
Pollery fmm the JJI''' c:nuwy AD, [rom Sâmimbm- "Conacul Hcntl'<" ( 1-5, 7-li) and Şumult:u· "Fodor kcrt"

www.cimec.ro / www.mncr.ro

"Fo<lor-lu:rt "

(6).

Cercetări arheologice din sud-estul Transilvaniei

3

Planşa 1 Platr. 2

Cem",:cii J:" epoca brunzuiui si dactc11.0 de la Soimcni- "J.Mea J<emr.r.•a

Pottcry [ro111

tiu:

Hron?.e anei Dacian A.ge, fi-onl Şoinu.•fli- "Vulcn

347

www.cimec.ro / www.mncr.ro

00.

Rcmetea ".

000

JANOVITS ISTVĂN ZSOLT

1'
-----1 t

-

---

Planşa 1 Plute 3

"Cetatea de sort! " de la Şumuleu-Ciuc_
fortress" from :)'umuleu-Ciuc.

"Tiu: Salt

348

----

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Cercetări arheologice din sud-estul Transilvaniei ...

iia
L/

1
1
1

\
'

1
1

\

Planşa 1 Plate 4

Ccrarnid medievală (sec. XIV-XVI) de la
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METODOLOGII DE RECOLTARE A EŞANTIOANELOR ŞI PROBELOR
MINERALOGICE, PETROGRAFICE ŞI PEDOLOGICE,
DIN SITURILE ARHEOLOGICE1
1. Extragerea probelor

alului, precum şi caracteristicile tehnice ale sis
temului analitic de măsură. Rezultatul analizei
este atribuit materialului supus cercetării.
Cu cât materialul supus analizei este mai
omogen, cu cât masa probei este mai mare sau
provine prin însumarea unui număr ridicat de
probe elementare, cu atât proba este mai
reprezentativă. Când materialul supus analizei
este neomogen, concentraţia unei faze depinde
de masa probei. Cu cât fazele sunt mai larg
cristalizate sau materialul este mai inechigra
nular, iar fazele componente au concentraţii în
limite foarte largi, această dependenţă se
accentuează. Deci concentraţia unei faze a
materialului este o variabilă aleatoare - funcţie
de masa probei analizate şi de locul din care a
fost extrasă. Cu cât masa probei este mai mică,
cu atât creşte influenţa locului din care ea a fost
extrasă (Fig. 1 ). Probarea corectă sau reprezen
tativă este determinată de precizia cu care se
apreciază variaţia parametrilor urmăriţi.
Forma şi dimensiunile probelor de rocil şi
minerale variază în funcţie de scopul pentru
care se iau probele respective, recoltându-se din
tipurile cele mai caracteristice (reprezentative).
Probele destinate analizelor mineralogice
petrografice (microscopie polarizantă) se recol
tează, în cazul materialelor compacte, prin
lovire sau forare, urmărindu-se obţinerea unui
eşantion cu o suprafaţă de minimum 3-4 cm, pe
cât posibil din zone nealterate, nefisurate.
Din materialele moi, friabile (nisip, gresii fri
abile, produse de dezagregare, sol etc.) probele
se culeg în săculeţe sau pungi de hârtie, plastic
sau pânză, sau în cutii, marcate imediat după
recoltare cu numărul din carnetul de observaţie.
Cantitatea de material necesar în acest caz este
de cea 50-100 g. De menţionat necesitatea ca
probele de sol să fie prelevate în direcţie per
pendiculară pe strat şi să se extindă numai pe
zone omogene. La schimbarea aspectului solu
lui sau nivelului de locuire (culoare, consis
tenţă, granulaţie etc.) se va recolta altă probă.

Aplicarea metodelor speciale de analiză
într-un domeniu al ştiinţelor istorice, cum este
arheologia, presupune anumite condiţii esen
ţial necesare. În cadrul acestora înregistrăm şi
însuşirea unor metodologii corecte de prele
vare a probelor (mineralogice, petrografice,
metalice, pedologice sau ceramice) destinate
laboratoarelor de cercetări mineralogice
(GHERGARI ŞI IONESCU, 2000).
Cercetarea materialului mineralogic-petro
grafic, pedologic precum şi a artefactelor obţi
nute din materii prime minerale şi petrografice
descoperite în siturile arheologice începe pe
teren când trebuie clarificate, în măsura posi
bilului, raporturile acestor materiale cu forma
ţiunile înconjurătoare (aşezare, dispunere stra
tigrafică şi nivele arheologice).
Pentru munca în laborator este necesară
colectarea unui material documentar: proba
reprezentativă - material tipic, care conţine infor
maţiile corespunzătoare materialului eşantio
nat. Din punct de vedere arheologic, probele
mineralogo-petrografice se pot recolta din:
- fragmente de roci din construcţii sau
diverse artefacte (vase, unelte, arme, podoabe);
- artefacte descoperite în stare bună sau
foarte bună de conservare;
- minerale diferite (inclusiv cele cu propri
etăţi de geme - pietre fine) utilizate ca podoa
be, arme, obiecte de mobilier, amulete, mo
"
nezi de schimb ".
Probele metalice se recoltează din fragmen
te sau obiecte metalice (unelte, podoabe etc.)
Probele pedologice reprezintă fie soiuri fo
sile fie diferite nivele de locuire.
Probele mineralogice-ceramice sau de sticlă
se prelevează fie din fragmente, fie din obiecte
întregi.
Probarea, respectiv operaţia de extragere a
probei, urmăreşte ca aceasta să redea cât mai
fidel toate caracteristicile de compoziţie, struc
tură �i textură ale materialului supus analizei, iar
masa

nccc�ară an alizei .

probei să fie

cât mai

Din

a

propiată de ma<;a

O

probă dc aproximativ 100-150 g e�Lt: sufi

cientă pen tru efectuarea unor ân a l ize speci ale ,

nccastă e<tu:âi, proharea se

execu tă pc baza unor criterii riguroase care au în
vedere scopul investigaţiei, nat ura proprietăţile
şi gradul de variabilitate al compoziţiei maLcri-

cum su n t cclt: chimice, rocntgcn-difractomc
t ri cc spectroscopice în infraru�u sau de m icro
scopic clccLronică.
,

,
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Numerotarea se va face după un sistem uşor
de recunoscut. Probele se împachetează fiecare
separat.
Păstrarea acestor probe nu necesită măsuri
speciale, cu excepţia probelor necoezive (evi
tarea riscului de contaminare cu alte probe).
Uneori probele fără coeziune, friabile (nisip,
minerale argiloase, gresii etc.) pot fi impreg
nate, chiar în momentul colectării, cu lac, clei
sau răşini sintetice.
O problemă se ridică la recoltarea unor
probe, chiar de dimensiuni reduse, din artefac
te descoperite în stare perfectă de conservare
sau din artefacte deosebit de valoroase sub
raport arheologic. Î n măsura posibilităţilor, din
zone mai puţin vizibile, se pot recolta probe
foarte mici (aşchii), dar detenninările de spe
cialitate vor prezenta în acest caz un grad de
incertitudine.

compacte (roci, minerale, unele soiuri, cera
mică, sticlă), sunt şlefuite până la obţinerea
unei lame subţiri (0,01-0,02 mm grosime);
aceasta se ftxează pe o lamă de sticlă şi este
acoperită cu o lamelă de sticlă, cu ajutorul unui
adeziv (balsam de Canada, răşini sintetice);
secţiunea subţire neacoperită cu lamela de stic
lă se poate studia cu microsonda electronică;
- confecţionarea secţiunilor lustruite ( "şti
furi ") pentru studiul cu microscopul polarizant,
în lumină reflectată; anumite materiale, în spe
cial cele metalice, se prelucrează prin şlefuire
pentru obţinerea unei suprafeţe lucioase per
fect plane, de cea 0,5-2,5 cm grosime şi extin
dere de minimum 2 cm2; secţiunile lustruite de
dimensiuni mai mici se utilizează şi pentru
analize prin fluorescenţă de raze X şi micro
sondă electronică;
- separarea corpurilor minerale din probele
coezive (sfărâmate în prealabil), cu ajutorul
lupei binoculare, pe baza proprietăţilor macro
scopice;
- separarea compuşilor minerali ai probelor
necoezive, utilizând diferite proprietăţi: densi
tatea (mineralele cu p > 2,8 g/cm3 se separă cu
lichide grele), proprietăţile magnetice (separa
toare magnetice), proprietăţile electrice etc.
b.2
Metode care presupun operaţii de
pregătire ce duc Ia distrugerea fazelor iniţiale
prin tratamente chimice şi fizice: dezagregări,
dizolvări, topiri, evaporări etc. În această cate
gorie se includ probele necesare analizelor
chimice clasice, analizelor tennice, spectro
scopice (de emisie sau de absorbţie) etc.

II. Prelucrarea geologică a probelor
După colectare, unnează pregătirea şi prelu
crarea materialului în laboratoare specializate.
Analizarea probelor presupune o succesiune
de operaţii pregătitoare pentru a aduce materi
alul într-o stare în care să se poată executa
măsurarea parametrilor sau urmărirea proprie
tăţilor propuse, pentru obţinerea unei infonna
ţii maxime. Operaţiile de pregătire sunt deter
minate de metoda de analiză aplicată:
a) Metode nedistructive. Î n prima fază de
studiu se utilizează metode de analiză care nu
afectează integritatea fizică a probei, cum sunt:
observarea suprafeţei obiectului cu ajutorul
lupei, lupei binoculare, microscopului polari
zant, microscopului electronic. Pentru studiul cu
ajutorul microscopului electronic, proba recol
tată este utilizată pentru: 1) obţinerea prepara
telor speciale necesare studiului cu microsonda
electronică şi microscopul cu baleiaj şi 2) obţi
nerea preparatelor simple sau prin replică pen
tru microscopul electronic prin transmisie.
Î n cazul a numeroase materiale, de tipul
mineralelor argiloase sau a artefactelor cera
mice, studiul cu ajutorul microscopului electro
nic este cu deosebire necesar.
b) Metodele distructive i mplică:
b. 1 - M e tod e c are p res u pun op era ţi i de pre
gătire ce nu afectează compuşii mincrali:
sccţionări, scparări p e baza unor proprietă ţ i
fizice etc. Din această

operaţiile de:

-

Î n etapa de pregătire a probelor pentru ana
liză, un loc important îl ocupă operaţia de
reducere a volumului probei până Ia masa
necesară procesului de analiză, operaţie care se
poate realiza pe două căi:
a) Omogenizarea probei prin mojarare,
amestecare şi sfertuire repetată;
b) Extragerea din probă a unor fragmente
reprezentative pentru efectuarea analizei. Î n
funcţie de omogenitatea materialului şi de
mărimea probei iniţiale, se extrag mai multe
fragmente ca re se supun analizei, iar re zul tatul
va

date l or

obţinute pentru fiecare frag

Acest mod de reducere a m a se i prflhci

fi însă afectat de ero ri importante dacă
numărul de probe nu este raportat la masa

poate

categoric fac parte �i

probci ini tiale şi la gradul de neomogenitatc.

- confcct.ionare a sec ţ i u n ilor subţiri necesare

studiilor cu m icrnscopul pol ariza n t in lumină
transmisă. Probele re c o l t at e din materiale

fi media

ment,

din materiale necoezive,
suhstanţc argiloasc), nece
impregnare cu răşini sintetice,

Probele prelevat e

dezagregate

(soiuri,

sită un proces de
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mineralogice/petrografice/pedologice vor fi pre
lucrate în laboratoarele specializate.

pentru a urma apoi acelaşi procedeu de obţinere
a secţiunilor subţiri sau/şi lustruite. Toate pro
bele recoltate de arheologi şi destinate studiilor

Note
1.

Prezentată la al XI-lea Simpozion Naţional de
Arheometrie, Ouj-Napoca - Iclod, iunie 1998.

2. Rocile sunt definite ca asociaţii naturale de minerale.
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Abstract
Samples and Patterns Methodologies for the Mineralogical, Pedological and Petrographical
Processingfrom the Archaeological SitesThe application of special analysis methods within a field of historic sciences, as it is the archaeology, implies certain ne
cessary conditions. The research of the mineralogical, petrographycal, as well as the pedological material, and of the artifacts
obtained from mineral and petrographycal raw material discovered in the archaeological settlements, begins on the field,
when there must be clarified, as much as possible, the relations of this materials with the surrounding lands (settlement,
stratigraphical disposing and archaeological levels.
lranslated by Liliana Lazea

Corina Ionescu
Lucreţia Ghergari
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Confnut
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Figure 1 Figure 1
Variaţia concentraţiei unei faze într-un material.
The variotion of concentration ofa phase in certain materia/s.
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(Hortfunde der ii/teren und mittleren Bronzezeit auf den polnischen Gebieten),

WoJCIECH BLAJER, Skarby ze starszej i srodkowej epoki brazu na ziemiach polskich
Polska Akademia Nauk-Oddzial w Krakowie, Prace Komisji Archeologicznej, 30,
Krak6w, 1999, 245 p. text, 7 hărţi, 227 planşe.

În 1990, W. Blajer publica o lucrare dedicată
problematicii depozitelor Bronzului timpuriu
din teritoriile poloneze (Skilrby z wczesnej epoki
brqzu na ziemiach polskich, Prace Komisji
Archeologicznej, 28, Wroclaw). În cartea acum
prezentată, autorul are în vedere o problema
tică similară, obiectul studiului fiind însă
depozitele următoarelor secvenţe cronologice
ale epocii bronzului din aceleaşi teritorii,
extinse între fazele BB2 şi HA2, respectiv între
Per. II evoluat şi prima jumătate a Per. IV,
potrivit cronologiei nordice, folosită consec
vent, alături de cronologia central-europeană,
de către cercetarea arheologică poloneză.
.în spaţiul avut în atenţie, pentru intervalul
de timp menţionat sunt cunoscute 251 de
depuneri de mai multe piese certe sau presu
puse. Ele au intrat treptat în atenţia cercetării,
începând cu anii 60' şi 70' ai secolului 19, prin
tre cei care le-au publicat numărându-se spe
cialişti de mare reputaţie, precum A Lissauer,
J. Kostrzewski, J. Zurowski, L. Kozlowski, W.
Bohm, K. Kersten, A Gardawski, M. Gedl şi
mulţi alţii.
Metoda de cercetare folosită preponderent
în noua exegeză este cea tipologică, metoda
analizei importurilor având un rol mai mic,
întrucât s-au avut în vedere mai ales formele
locale regional specifice.
Bronzurile sunt analizate după categorii.
Dintre unelte, cea mai numeroasă categorie
este reprezentată de topoare, şi anume de
unele tipuri de Randleistenbeile şi Absatzbeile,
precum şi de topoare cu aripioare şi celturi
(peste 200 de piese). Î n acelaşi timp, topoarele
folosite drept arme, printre care şi topoarele cu
disc şi spin de tip Tachlovice, sunt prezente
printr-un număr mult mai redus de exemplare.
De asemenea, putin numeroase sunt pum
nalele, deşi în inventarele mormintelor Pre
Lausitze ele joacă un rol important. Situaţia
este explicată printr-o tendinţă generalizată de
înlocuire a pumnalelor în Per. ITI cu cuţite şi
spade. Thtuşi şi n umă rul acestora din urmă
este destul de redus, doar I l exemplare întregi
si două fragmente. În schimb, mai numeroase
sunt diferitele t i pu ri şi variante de vârfuri de
lance (26 piese întregi şi patru fragmente).

Dintre unelte, a doua categorie ca număr de
piese o reprezintă secerile. Sunt cunoscute 110
exemplare întregi şi 30 de fragmente, la care
s-ar adăuga, eventual, şi cele cea 200 de seceri
prezente în depozitul din împrejurimile
Wilk6w Wielski, databile în fazele HA1-HA2.
Colierele sunt relativ rare (aproximativ 40
exemplare întregi şi şapte fragmente). Ele apar
practic doar în două regiuni: Pomerania de vest
şi Polonia de sud-est, în grupul Tarnobrzeg,
unde sunt prezente ca forme speciale şi verigile
mari de tip Sieniawa. În Silezia inferioară,
începând cu faza HA2 sunt depuse şi coliere
torsionate.
Cea mai numeroasă categorie este formată
de podoabele de braţ şi de picior. Deosebit de
importante pentru analizele cronologice şi isto
rica-culturale sunt foarte diferenţiatele verigi
de picior şi brăţări, dintre care cele mai multe
sunt bogat ornamentate (peste 590 de exem
plare întregi şi 45 de fragmente). În afara lor,
mai sunt de menţionat apărătoarele de braţ şi
de picior (177 de piese întregi şi cel puţin patru
fragmente), precum şi spiralele de braţ şi de
picior, uneori cu capetele spiralice (37 de piese
întregi şi cel puţin 26 de exemplare frag
mentare).
În timp ce micile podoabe inelare sau spira
lice au o importanţă redusă (20 de piese în
tregi şi şase fragmente), pandantivele şi perlele
de bronz sunt mult mai bine reprezentate. Sunt
de menţionat cel puţin 175 de pandantive, cele
mai multe aparţinând tipului în formă de pâl
nie, respectiv celui de formă conică cu spin,
nelipsind însă nici exemplarele cordiforme şi
Stachelscheiben.
Butonii, falerele, tutulii, dar şi plăcile deco
rate, apar în diferite variante, fără a fi avut
vreun rol mai deosebit. Acele şi fibulele aparţin
de asemenea categoriilor de bronzuri puţin
numeroase, ele fiind totuşi foarte diferenţiate.
Mai interesante sunt acele lungi din Polonia de
sud, care se datează în fazele BD şi HA1 -HA2.
Vasele de bronz sunt reprezentate doar de
::;ase exemplare. Tiei dintre ele aparţin aşa
numitelor Hănl{edosen nordice, iar unul este o
ceaşcă de tip Friedrichsruhe. La Radym n o au
fost descoperite fragmente dintr-un vas cu gâtui

,
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conic şi marginea evazată, analogiile sale fiind
de căutat - se apreciază - în spaţiul carpatic.
Pe lângă bronzuri, în depuneri se află spo
radic şi piese confecţionate din alte materiale:
silex (un vârf de lance), chihlimbar (cel puţin
1 1 perle), sticlă (15 perle şi trei fragmente de
perle), scoică (o perlă), dinţi de animal (doi
colţi de mistreţ prelucraţi).
Autorul a rezumat astfel concluziile sale:
1. Depozitele culturii Pre-Lausitze apar în
număr mare probabil abia în a doua fază a Per.
Il, adică în faza BB2 (Cl). Ele au un pre
cumpănitor caracter de garnituri de podoabă şi
conţin piese care sunt lipsite de tradiţii
Aunjetitze. Mai rare sunt depozitele de unelte,
respectiv cele mixte. Depozitele culturii Pre
Lausitze au fost depuse într-o perioadă cores
punzătoare fazelor BB2-BD. Izolat, au fost
depuse bronzuri şi în teritoriul culturii
Trzciniec, unde au început să fie produse, sub
influenţa Pre-Lausitze, poate şi transcarpatică,
forme de podoabe proprii. Se poate presupune
că în lumea Pre-Lausitze a predominat iniţial
principiul depunerii separate a pieselor de
podoabă şi de port pe de o parte, şi a uneltelor
şi armelor pe de altă parte. Acele lipsesc din
inventarele depozitelor.
2. Este de remarcat o influenţă a stilului Pre
Lausitze în Pomerania. Depozitele din acest
teritoriu (tipul Mielenko, datate BB2-BD) au
avut mai mult un caracter mixt în comparaţie
cu descoperirile din spaţiul Pre-Lausitze şi
Trzciniec, consecinţă a supravieţuirii unor
tradiţii mai vechi. Formele nordice tipice
(Hăngedosen) au fost depuse aici deja într-o
perioadă corespunzătoare cu faza BD.
3. Nu este simplă departajarea pe etape cro
nologice a depozitelor Pre-Lausitze din fazele
BB2-BC şi BD. Ele formează mai degrabă serii
în care se constată o continuitate variabilă a
formelor şi ornamenticii. Această tradiţie con
tinuă şi în BD, în depozitele de tip Drat6w,
care aparţin populaţiei Pre-Lausitze târzii şi
culturii Trzciniec, precum şi fazei de trecere
Trzciniec-Lausitze. Î nrudite şi analoage în
timp, sunt descoperirile de tip Blogocice, care
sunt prob abil în conexiune cu cultura Trzciniec

în legătură cu grupul polonez central, parţial şi
cu grupul silezian al culturii Lausitze.
5. Anumite diferenţe în comparaţie cu depo
zitele de tip Kutno-Raszew prezintă cele de tip
Karbowizna din Masovia de vest şi Kujavia de
vest. Acestea par a nu fi dovezi ale unei poziţii
cronologice mai recente a acestor depozite, ci
rezultatul unei specificităţi regionale. Depozi
tele de tip Karbowizna pot fi atribuite popu
laţiei locale, care a avut probabil şi un rit de
înmormântare arhaic, insesizabil cu metode
arheologice.
6. Depozitele de tip Sieniawa ale grupului
Tamobrzeg reprezintă un model diferit. Ele
prezintă anumite convergenţe cu depozitele de
tip Blugocice. Î n inventarul lor se regăsesc
numeroase forme de verigi, remarcabile fiind
cele cu decor oblic, dar şi importuri din spaţiul
carpatic. Datarea lor în HAl este certă, însă nu
ar fi exclusă nici o încadrare cronologică mai
largă.
7. Î n Silezia inferioară apare un alt grup de
depozite. Caracteristice sunt aici verigile (sau
brăţările) cu şănţuiri adânci (" canelate ") de tip
Droszk6w. Se întâlnesc şi formele torsionate
sau decorate cu incizii, în timp ce podoabele
Pre-Lausitze lipsesc deja. Datarea lor în fazele
HA1-HA2 şi un raport Ia zona vestică a grupu
lui silezian şi la zonele limitrofe ale grupelor
saxono-lusaciană şi brandenburgă din cadrul
culturii Lausitze sunt clar stabilite.
8. O poziţie deosebită au descoperirile din
Silezia şi din vestul Poloniei Mici, ce se datează
în HA1-HA2. Ele trădează anumite asemănări
cu descoperirile din Boemia de nord-est şi sunt,
poate, de interpretat drept rezultat al relaţiilor
culturale (migraţii?) ale populaţiei Lausitze în
direcţia estică.
9. Î n Pomerania de vest apar încă în a doua
jumătate a Per. III (HAl) depozitele de tip
Wierzbi�tcin. Ele au analogii în bogatele inven
tare de morminte şi durează până în prima
jumătate a Per. IV (HA2). Din punct de vedere
cultural, aceste depozite aparţin fazei târzii a
grupului uckermărkt-vestpomeranian al cul
turii Lausitze. Unele particularităţi arhaice ale
Pomeraniei de est se observă mai bine în desco
peririle funerare decât în depozitclc izolate (şi
nesigure). De asemenea, este dificilă o d i scutie
in privinţa depozitdor de ti p 7.h'l:"zyil. Pc bazu
caracteristicelor brăţării, ele sunt datate în
1 IA2 şi i n t e rpre ta t e drept re zu l t a t al influen
ţelor din Drandenburg.
10. În fazele BB2-BD su n t de remarcat două
gru p uri principale de depozite, una în regiunea

târzic.

4. TI-adi�iile Pre-Lausitzc îşi au sfârşitul în
grupul d e depozite de Lip Kutno-Raszew, care
apar mai ales în nordul Poloniei centrale şi în
Kujavia de est, în fosta zonă de mixtură Pre
Lausitze - Trzciniec. Descoperiri asemănătoare
se află şi în Silezia. Dcpozitel e de t i p Kutno
Raszew se dutează în faza HA 1 (şi HA2) si sunt
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Silezia centrală - Polonia Mare - Kujavia, alta
în Pomerania de vest. Î n schimb, în faza HAl,
în teritoriile poloneze sunt prezente şase gru
puri regionale de depozite de podoabe: Polonia
centrală (tipul Kutno-Raszew), Masovia de vest
şi Kujavia de vest (tipul Karbowizna), Tamo
brzeg (tipul Sieniawa), Silezia inferioară (tipul
Droszk6w), Silezia superioară şi Polonia Mică
(apropiat de tipul Kosmonosy) şi Pomerania de
vest (tipul Wierzbi�tcin). Ele se află în legătură
cu grupuri sau subgrupuri ale culturii Lausitze.
Mai târziu, în faza HBl, nu există o continui
tate a depunerilor în Polonia centrală, Masovia
de vest şi regiunea Tarnobrzeg.
11. Importanţa obiectelor de import este
redusă. Doar puţine depozite sud-est poloneze
(Stefkowa, Zaleze, Radymno, Marcinkowice)
pot fi desemnate drept importuri. Având în
vedere caracteristicile specifice, probabil că
este vorba aici de bronzuri produse şi depuse (?
n.a.) de populaţia Piliny. Unele forme din
spaţiul carpatic se constată şi în Polonia Mică.
Importurile din sud-vest nu joacă nici un fel de
rol. Lipsesc de asemenea depozitele provenite
din spaţiul cultural nordic. Sunt prezente doar
tipuri izolate, constante într-un spaţiu mai larg
al Europei de nord.
12. În literatura mai veche, influenţa Bazin u
lui carpatic asupra metalurgiei din Polonia de
astăzi a fost exagerată. Analiza obiectelor de
bronz indică faptul că legăturile sud-vestice au
fost cele mai importante. Metalurgia Pre-Lau
sitze a avut relaţii cu centrele culturii tumulare,
mai ales din zona Elbei superioare şi a Dunării
superioare. Această direcţie a relaţiilor s-a
păstrat apoi şi în fazele timpurii ale culturii
Lausitze. Î ntrucât însă culturile Bazinului
carpatic au exercitat o influenţă decisivă asupra
metalurgiei bronzului culturii tumulare, popu
laţia din spaţiul Odra-Vistula a profitat, în
fazele BB2-HA2, de exemplele sudice, nu
nemijlocit, ci pe un " drum ocolit ": în amonte pe
Dunăre, apoi înspre nord-est, în direcţia Elba şi
Odra.
13. Numai în cazuri rare pot fi deosebite
orizonturi
de depozite " îngrădite în timp. De
"
cele mai multe ori, grupurile de depozite sta
bilite au caracterul unor serii, care ocupă două,
trei faze cronologice. Câteodată se remarcă
chiar o " continuitate variabilă " (de ex., de la
depozitele fazei clasice a culturii Pre-Lausitze
la depozi tel e de tip Kutno-Raszew). Propu
nerile pentru o datare mai mult sau mai puţin

uf�Uffil!HHI.tă R aa�s2ilcl3r în făze siicces�vc

trate şi pe hărţi de răspândire. Deosebit de
numeroase sunt depozitele databile în HAl, cel
puţin 130 de descoperiri, din care însă o parte a
putut fi depusă în faza următoare.
14. Ritmul general al schimbărilor din zona
sudică a spaţiului cercetat pare a putea fi destul
de bine sincronizat cu sistemul lui P. Reinecke.
Î n nord, situaţia este diferită, totuşi o paraleli
zare cu sistemul lui O. Montelius, din cauza nu
mărului mic de forme "nordice ", nu este simplă.
15. În Per. I şi la începutul Per. II, uneltele şi
armele sunt piesele de bronz mai bine databile.
Pentru depozitele mai recente, piesele cu va
loare cronologică ridicată sunt verigile orna
mentale. Majoritatea tipurilor de unelte (pre
ponderent topoare şi seceri) au o durată de
folosinţă mai îndelungată.
16. Depozitele conţin predominant piese
finite: cele mai multe podoabe şi piese de îm
brăcăminte (73% ), mai puţin unelte (20%) şi
numai rar arme (3% ). Topoarele şi secerile
prezintă adesea urme de folosire. Proporţia de
unelte nefolosite, respectiv de piese frag
mentare sau puternic deteriorate este mică
(cea 1 1%).
17. O parte a depozitelor a fost depusă în
mediu umed (cea 23%), pe înălţimi (5%) sau în
apropiere de pietre de mari dimensiuni (6% ).
Doar în cazuri izolate (Kleczany, Radlowice)
s-a putut constata o dispunere deosebită a aces
tor bronzuri.
18. Depunerea depozitelor a fost condiţio
nată, probabil, în primul rând de dezvoltarea
economică. Pare totuşi verosimil că o impor
tanţă mare a avut-o şi dezvoltarea social
politică, precum şi religia. Consecinţe a acesto
ra au fost atât tipurile şi garniturile de podoabă
specific regionale, cât şi riturile de depunere
legate de credinţele religioase.
19. Lipsesc argumentele pentru ipoteza că,
depunerile au fost provocate de evenimente
politice sau întreceri de prestigiu. Se pare că,
majoritatea depozitelor a ajuns în pământ (sau
în apă) din motive religioase. Este însă de sta
bilit dacă depunerile gândite fie ca ofrande
pentru zeităţi, fie ca dotări pentru morţi, au
fost cele mai importante sau dacă au predomi
nat alte motivaţii. Paleta posibilelor dife
renţieri ale credinţei şi ale riturilor şi obi
ceiurilor este practic nelimitată.
Dintre concluziile prezentate, importante şi
pentru cercetarea fenomenului depu neri lor de
bronzuri în zona sud-est e u ropean ă mai ales în
con iexiul discutillor cu prlvl re ia semniiicaţl a
aceslora, sunt cele cu privire la imposibilitatea
,

-

HB2 (C l )-BC(C2), BD, HAl , I IA2 - sunt ilus-
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stabilirii, în marea maJontate a cazurilor, a
unor " orizonturi de depozite " cronologic limi
tate, anumite tipuri de depozite extinzându-se
chiar pe mai multe perioade. Situaţia este si
milară cu cea constată în spaţiul carpatic, şi aici
depozitele de un anumit tip reprezentând
depuneri succesive într-un anumit areal cultu
ral determinat şi într-un interval de timp mai
îndelungat. Astfel, de exemplu, depozitele de
tip Uriu-Opâlyi, aflate în conexiune cu evoluţia
culturii Suciu de Sus, precum şi cu fenomenele
culturale înrudite cu aceasta (Lăpuş, Berkesz
[?]) au fost depuse într-o lungă perioadă de
timp, ce a început sigur mai repede decât peri
oada corespunzătoare cu faza Reinecke BD şi
s-a prelungit, foarte probabil, pe un anumit
parcurs şi în etapa cronologică ulterioară aces
tei perioade. Iar dacă se admite că depunerile
au avut loc succesiv, trebuie să se admită şi fap
tul că depozitele, în marea lor majoritate, nu au
caracter profan, semnificaţia lor trebuind să fie
căutată în lumea de idei şi credinţe religioase.
O interesantă concluzie a autorului este cea
cu privire la legăturile dintre centrele metalur
gice din teritoriile poloneze şi cele din Bazinul
carpatic. Aceste legături nu sunt negate, pre
supunându-se totuşi că ele nu sunt nemijlocite.
Pentru judecarea acestei probleme, cred că ar
trebui avut în vedere ansamblul de descoperiri
de bronzuri, deci şi cele ce provin din morminte
şi din aşezări. Dacă se realizează o astfel de

analiză, tabloul relaţiilor se modifică, ele fiind
în realitate, se pare, mai consistente, unele
fiind chiar directe. Reamintesc doar prezenţa
în mai multe morminte Lausitze din Polonia,
precum Kietrz, Jordan6w Sl�ski, Wroclaw
Ksi�ze, Smokovice, a unor pandantive semi
lunare ajurate cu tijă perforată, aşa-numitele
"
" apărătoare de ace , care sunt în mod cert pro
duse specifice lgriţa, deci ele ajung în nord din
spaţiul transilvănean sau sunt, eventual, imi
taţii locale ale unui tip de piesă provenit din
acest spaţiu.
Un merit deosebit al cărţii este acela că ea se
bazează pe un fond de piese desenat cu exacti
tate în cea mai mare parte fie de autor (53% ),
fie de colegii lui din Cracovia (16% ). Î n felul
acesta, s-au putut remarca o multitudine de
caracteristici ale pieselor, s-au precizat secţiu
nile lor, s-au remarcat intervenţiile pe care le
au suferit înainte şi în momentul depunerii.
Toate aceste date sunt semnificative atât din
analizele tipologice şi cronologice, cât şi din
interpretarea depunerilor.
Probabil că rezultatele cercetării ar fi fost şi
mai concludente, dacă analiza s-ar fi extins şi la
descoperirile izolate, dintre care unele repre
zintă cu siguranţă depuneri de o singură piesă
(Einzelstuckdeponierungen ), valoarea probato
rie a acestora fiind similară depunerilor de mai
multe piese (Mehrstilckdeponierungen ).

Carol Kacs6
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leasă, pe de o parte, ca ceva efemer, pe de alta,
ca ceva imuabil, dar în ambele cazuri identi
"
tatea " reprezentând bilanţul trecutului istoric al
unui grup etnic şi al unor norme sociale sta
bilite. Î n această discuţie, P. Heather se sprijină
pe definiţia antropologului Dragadze3, pentru
care o unitate etnică " funcţională este un
"
colectiv bine determinat de oameni, stabilit
istoric pe un anumit teritoriu, care posedă în
comun particularităţi relativ stabile de limbă şi
cultură şi îşi recunosc unitatea şi diferenţierea
de alte formaţiuni etnice; o unitate " se distinge
"
în primul rând prin numele ce-l poartă.
Partea I a lucrării, cu capitolele 2-3, este
dedicată sec. I-III d.Chr. Capitolul 2, De la
"
Marea Baltică la Marea Neagră " (p. 1 1-50), şi
vizează originea goţilor, primele lor interacţi
uni cu romanii, precum şi particularităţile "
"
expansiunii gotice. Pentru a elucida prove
nienţa goţilor, autorul juxtapune izvorul său
principal, Getica " lui Iordanes, cu rezultatele
"
investigatiilor arheologice, urmând un itinerar
cronologic retrospectiv, începând cu sec. a l
I V- l e a , perioada d e maximă putere a goţilor
în regiunea dintre Dunăre şi Don. Autorul, pe
bună dreptate, identifică perioada şi spaţiul
geografic pe plan arheologic, cu realităţile pro
prii culturii Sântana de Mureş-Cernjahov, deşi
aminteşte această cultură sub numele impro
priu, cel puţin Ia nivelul actual al cercetării, de
cultura "Cernjachov"4• Două dintre particula
rităţile esenţiale " ale acestei culturi, biritualis
"
mul şi lipsa armelor în morminte, sunt atestate
şi în cultura Wielbark, sau, după cum se expri
mă autorul, îşi au originea în cultura Wielbark "
"
. . . în perioada de existenţă şi aria de răspândire
"
în care sursele din nou îi atestă pe goţi ". Aceste
două particularităţi sunt în viziunea autorului,
nu o simplă răspândire a anumitor obiecte izo
late, ci una a tradiţiilor sau normelor sociale,
care ar lega aceste două culturi. Î n fine, P.
Heather conchide că este vorba de o mişcare a
unor etnii, inclusiv a celei gotice, din regiunile
aflate azi în nordul Poloniei spre sud-est, adică
spre zonele învecinate Pontului Euxin.

Dintotdeauna, ştiinţa istorică caută adevărul,
având la temelie o imensă diversitate de surse.
Interpretările acestora sunt diverse - de unde şi
dificultatea, sau alteori simplitatea, descope
ririi adevărului istoric. Epocii antice i-au fost
dedicate nenumărate dispute istorice, cu te
matici dintre cele mai diverse. Una dintre ele a
fost cea legată de populaţia gotică, subiect
reflectat într-o bogată literatură de specialitate.
Dezbaterile în ceea ce priveşte identitatea
acestui grup etnic au antrenat şi participarea
cercetătorul englez Peter Heather. Lucrarea
semnată de acesta a apărut în seria The
"
Peoples ofEurope ", dedicată istoriei popoarelor
europene, şi a fost retipărită de către editura
Blackwell Publishers în 19981•
Autorul lucrării îşi propune, aşa cum de alt
fel precizează în Prefaţă (p. XII), să explice
goticismul " caracteristic sec. III-IV d.Chr., ca
"
fiind un atribut specific doar unei categorii
sociale particulare a goţilor", care nu repre
"
zenta mai mult de jumătate din numărul popu
laţiei, procent numit de Procopius "notabilii':
"distinşii " sau chiar cei mai buni dintre goţi ".
"
Lucrarea, alcătuită din 3 părţi (I - În căuta
"
rea goţilor" p. 9-93; II - " Goţii, Hunii şi Romanii "
Regatele Coţilor" p. 179-326),
p. 95-178; III
"
îşi propune să exploreze natura şi semnificaţia
identităţii goţilor în patru contexte principale,
pe care P. Heather le jalonează în spaţiu
(Nordul Poloniei, Europa centrală şi de sud
est, Nordul Pontului Euxin, Europa occiden
tală) şi timp (sec. II-VII d.Chr.).
Cercetătorul englez, un bun cunoscător al
izvoarelor antice, mai ales a celor legate de
istoria relatiilor dintre goţi şi romanF, explică
anvergura interesului pentru istoria goţilor prin
prisma rolului jucat de acest popor în primele
şapte secole ale erei creştine ( Problema
"
Gotică ", p. 1-7): goţii au fost cei ce au consti
tuit primul grup autonom de imigranţi, care au
forţat frontiera Imperiului, tot ei fiind răspun
zători de înfrângerea armatei romane la Adria
nopol, primii care, în antichitate, au cucerit
Roma, fondatorii a două state europene etc.
-

D i s p u te l e in

tate depind şi

imhin<�rea de

Convins

de faptul că sch i rnhiirile culturii
nu cauza ci rezultatul apa
riţiei frontierelor social e P. Hcather plasează
"proto-patria " goţilo r în regiunea Vistulei.

problema got ilo r pot înce pe de
de a căror diversi
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concluziile finale.
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De exemplu,

identitate etnică ", in te-
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Începutul istoriei goţilor pare a fi destul de
tenebros, în a doua jumătate a sec. al II-lea,
perioadă a cărei eveniment principal I-au con
stituit războaiele marcomanice, în care goţii conform surselor antice - nu au fost implicaţi
direct. Ea este marcată de schimbări substan
ţiale în tabloul etno-istoric şi "arheologic " al
teritoriului Poloniei de azi. Expansiunea cul
turii Wielbark este legată indiscutabil de răz
boaiele marcomanice. Nu este cert însă dacă
aceasta a fost cauza sau urmarea acestui con
flict. Pentru sec. III d.Chr., autorul, în pofida
predilecţiilor moderne pentru minimalizarea
importanţei migraţiilor, remarcă faptul că,
dacă în anul 100 d.Chr. grupurile germanice,
inclusiv gotii, îşi aveau centrul de putere în
Pomerania şi nordul Poloniei, către anul 250
d.Chr. aceste popoare devin protagonistul prin
cipal al evenimentelor din regiunile Carpato
Danubiano-Pontice. Autorul încearcă să scoată
în evidenţă principalele particularităţi ale
expansiunii culturii Wielbark. El afirmă că, în
primul rând, în această mişcare s-au implicat
un număr mare de grupuri germanice; în al
doilea rând, mişcarea s-a realizat de un număr
mare de oameni, fapt dovedit de luptele din
secolul III d.Chr.: presupusa supunere a sarma
ţilor, atacurile asupra polisurilor greceşti de pe
litoral şi larga răspândire a biritualismului; în al
treilea rând, creşterea demografică din arealul
culturii Wielbark, condiţiile geografice neprielnice
din nordul Poloniei, mai apoi importanţa şi
bogăţia oraşelor greceşti, ce au servit drept miză
acestor mişcări - toate acestea ar fi generat schim
bările demografice majore din sec. III d.Chr.
Un interes deosebit îl prezintă capitolul 3,
Regatele
din secolul al IV-lea " (p. 51-93), în
"
care autorul defineşte "goticismul " perioadei
respective. De la început, el neagă ideea larg
răspândită în literatura de specialitate, precum
că, grupurile, pe de o parte ale viiigoţilor, pe de
altă parte ale ostrogoţilor, pot fi identificate cu
certitudine în sec. IV d.Chr. Heather consideră
că despre aceste grupuri etnice separate putem
vorbi abia din sec. al V-lea d.Chr. Totodată,
autorul nu acceptă afirmaţia conform căreia
aceştia ar proveni de la tervingi (vizigoţii) şi de la

meste " Imperiul lui Ennanaric ". Autorul aduce
următoarele argumente: informaţia lui Clau
dian despre " ostrogoţii amestecaţi cu greu
tungii ", caracterul vag al relatărilor izvoarelor
scrise despre acest aşa-zis Imperiu; identifi
carea, pe bază " de dimensiuni, fortificaţie şi
topografie " a 6 aşezări, care ar fi servit drept cen
tre ale unor formaţiuni politice independente
mai mici: " Bashmachka" , ·�exandrovka" ,
"
"
"Novie Gorodok , " Rumarov''(!?), "Sovari ( ! ?)
"
şi "Pietroasa (p. 55)l. O astfel de apreciere a
unei serii de aşezări din arealul culturii Sântana
de Mures-Cernjahov nu este nouă. Aceasta nu
aparţine lui M. Kazanski sau B.V. Mago
medoV', la lucrările cărora autorul face trimi
tere. Pentru prima dată, într-o formă cât de cât
in extenso, întâlnim această idee în studiul sem
nat de A.V. Kropotkin încă în anul 1984'. Cu
toate acestea, analiza aşezărilor fortificate, în
cuprinsul cărora a fost descoperit un inventar
arheologic specific culturii Sântana de Mureş
C emjahov (Ba5macka, Aleksandrovka, Novyj
Gorodok şi Pietroasele ), arată că în nici unul
dintre cazurile prezentate, construirea fortifi
caţiei nu poate fi pusă cu certitudine pe seama
purtătorilor acestei culturi. Prezenţa inventaru
lui arheologic menţionat, reflectă mai degrabă,
refolosirea acestor staţiuni mai vechi de către
populaţia culturii Sântana de Mureş-Cemjahov
în sec. al IV-lea - începutul sec. al V-lea d.Chr.,
când fortificaţia era probabil deja abandonată8•
Refolosirea construcţiilor romane mai vechi
pare să fie, în aceeaşi ordine de idei, un
fenomen larg răspândit la " barbarii " de la
graniţele Imperiului Roman, cel mai apropiat
fiind chiar cazul aşezării Komarovo9, amintit de
asemeni de Heather. Semnificaţia acestui sit
arheologic constă în existenţa aici, a resturilor
unui edificiu cu fundaţii de piatră şi a unui ate
lier de sticlărie, construit, din câte se pare,
cândva în sec. al III-lea d.Chr. Purtătorii cul
turii Sântana de Mureş-Cemjahov, a căror
aşezare aici datează în principal din sec. IV
d.Chr., au fost cei care au " refolosit " acest edi
ficiu10. Nici un criteriu amintit de autor, în
încercarea sa de a susţine un statut social cu
totul deosebit al locuitorilor aşezării de la
Kom arovo, în perioada sec. IV d.Chr., nu poate

(ostrogoţii), considerându-le mai de
grabă drept un amalgam de popoare germanice.
Un alt moment important, abord a t de P.
Heather în lucrarea sa, îl reprezintă problema

greutungi

fi

considerat valabil. Ultimu l dintre pum:Lelc

am int i t e în luc ra rea

zarea de la Sobari,

organizării celor 12 grupări gotice amintite de

lui P. H e ath er,
care se d istinge

ar fi aşe
mai m ul t

p rin caradt:rul descope ririlor, adică o construc
ţie de piatră, ce reprezintă probahil o rep rodu 

sursele narative. Autorul respinge teza existen
ţei, în sec. al I V-lc:a, a unei cond u ce ri centra
lizate , a unui regat, sau a ceea ce: IunJa nes n u -

cere " barbarizată
roman (construcţie
..
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a unui model arhitectural
de piatră cu pcristil din 16

PETER HEATHEr, The Gots (The Peoples Of Europe)
coloane, material de construcţie de factură
romană, incintă de piatră etc.), care a fost " im
plantat " în cuprinsul unei aşezări de tip Sântana
de Mureş-Cemjahov de dimensiuni mari11•
Importantă pentru autor este sesizarea - în
sec. IV d.Chr. - a unei elite gotice - " reilcr ". El
le atribuie reprezentanţilor acesteia detaşa
mentele militare "personale ". Ca argumente
arheologice ale existenţei unor astfel de elite,
autorul aduce orizonturile arheologice ale aşa
numitelor înmormântări princiare, chiar dacă
acestea ( Liibsow" si Leuna-HaBieben"),
"
"
după cum notează şi autorul, datează din
sfârşitul sec. I d.Chr. şi, respectiv, sfârşitul sec.
II d.Chr. Însă paralelele între elita gotică din
sec. al IV-lea d.Chr. şi aceste orizonturi arheo
logice de morminte princiare par uşor forţate.
Un rol deosebit în " explozia demografică "
impresionantă, reflectată în cele cea. 5000 de
puncte cu descoperiri ale culturii Sântana de
Mureş-Cernjahov cunoscute Ia ora actuală12, 1-a
jucat saltul economic, în special prin " introdu
cerea unor noi metode de menţinere a fertilităţii
solului "(!?). Tocmai în lumina acestor transfor
mări, P. Heather relevă noţiunea de "goticism "
atribuită atât cvasi-nobilimii, cât şi " imigran
ţilor" liberi, toţi aceştia asigurând suflul rega
telor gotice.
Următoarele trei capitole sunt incluse în cea
de-a doua parte a cărţii, în care autorul încear
că să evoce schimbările ce au survenit de pe
urma influenţei asupra triburilor gotice din
partea hunilor şi romanilor, Ia cumpăna seco
lelor IV si V.
"Revoluţia Hunică" (capitolul 4, p. 97-129)
este un titlu adecvat întocmai situaţiei " lumii
gotice ". De la sfârşitul sec. IV d.Chr. până Ia
lupta de Ia Nedao, când, deşi învinşi, bunii nu
dispar subit de pe arena istorică, ordinea poli
tică în regiune a fost grav perturbată. Î n acest
capitol, autorul abordează o serie de subiecte
controversate, ca de exemplu:
- dacă trecerea Dunării de către goţi a avut
loc înainte sau după pătrunderea hunilor?
Acest eveniment este considerat de P. Heather
drept o retragere sub presiunea hunilor;
- convulsia anului 405/406 este descrisă ca o
reluare a mişcării din anul 376. Î n ambele cazuri,
autorul consideră că, pătrunderea goţilor în
Imperiu a fost generată de înaintarea hunilor
din afara graniţelor Europei spre inima acesteia;
- a constituit sau nu prima jumătate a sec. al
V le a d.Ciu. sfii rşitul cul tu ri i Sântana de Mureş

Carpaţi? Una dintre problemele de care auto
rul este preocupat, este dacă acei goţi, care
n-au trecut Dunărea la 376 d.Chr., au rămas la
est de Carpaţi până în anul 450 d.Chr., sau au
plecat spre vest înaintea acestei date?
P. Heather însă formulează întrebarea altfel:
mişcările spre vest din arealul culturii Sântana
de Mureş-Cemjahov, din perioada bunică, au
antrenat toată populaţia sau doar o parte? Î n
literatura arheologică, problema este discutată
ce mai mult timp, existând mai multe opinii.
Nu toţi cercetătorii percep existenţa unor aşe
zări în prima jumătate a sec. al V-lea d.Chr.
(Ripnev Il, Iaşi-Nicolina, Kamenka-Ancekrak,
Aleksandrovka, Sobari ş.a.) drept dovadă a
vitalităţii culturii. După opinia unora dintre ei,
aceste resturi de locuire aparţin deja fazei tim
purii a perioadei migraţiilor; din punct de
vedere istoric, dispariţia culturii Sântana de
Mureş-Cernjahov poate fi pusă pe seama insta
lării dominaţiei hunilor13• Cu toate acestea,
continuarea vieţii în unele dintre aşezările cer
cetate până acum nu poate fi negată14 • În acest
fel, problema se reduce doar la definirea feno
menului din punct de vedere terminologie: fie
ca fază finală a culturii Sântana de Mureş
Cemjahov, fie ca fază timpurie a perioadei
migraţiilor, căreia îi sunt specifice unele ele
mente ale acestei culturi.
Cercetătorul englez se dovedeşte a fi adept
al ideii prezenţei unui număr de goţi la est de
Carpaţi până spre anul 450 d.Chr.: " hunii au
fost cei care au zdruncinat o orânduire deja sta
bilită a lumii gotice, însă necesitatea de a rezista în
faţa Imperiului Roman a dat naştere alteia "(!?).
Î n capitolul Goţii şi Romanii. Refacerea
"
lumii gotice " (p. 130-165) sunt prezentate eve
nimentele premergătoare apariţiei formaţiu
nilor politice ale vizigoţilor şi ostrogoţilor.
Autorul descrie situaţia precară de la frontierele
dunărene ale Imperiului din a doua jumătate a
sec. IV d.Chr., în care au loc raidurile tervingilor,
degenerate în conflicte sângeroase cu romanii.
Nu lipsesc nici evenimentele din 378, şi mai
apoi cele din 401, 402, 410 d.Chr., perioadă în
care goţii se aflau sub conducerea lui Alaric.
După moartea acestuia, are loc reorientarea
strategiei gotice, punctul ţintă devenind Galia.
Acestei noi aspiraţii îi este caracteristică o evi
dentă instabilitate, care se încheie cu preluarea
controlului suprem de către Teodoric I, în anii
41 7/418. Even im entul în cauză încheie după
părerea lui P. Heather, revoluţia societăţii
gotice, începută de către huni cu jumătate de
veac înainte; din acest zbucium se va naşte o

-

- Cernjahov? Respectiv. când au plecat (sau au

dispărut) purtătorii acestei culturi de la est de
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nouă " unitate etnică " - cea a vizigoţilor - con
dusă deja de o nouă dinastie regală.
Autorul începe expunerea problemei ostro
goţilor cu prezentarea a două grupări etnice: a
goţilor "panonnici " şi a goţilor "tracici ", precum
şi relaţiile dintre ele, care alternau între pace şi
rivalitate. Soarta acestor două grupări a fost
hotărâtă, până la urmă, de doi Teodorici: Amal
şi Strabo, ultimul fiind, de fapt, înlăturat de la
putere. Astfel, Teodoric Amal, liderul goţilor
"
"panonnici , căruia i s-au alăturat şi o mare
parte a goţilor " tracici ", va realiza visul său şi al
tatălui, de a cuceri Italia. Din rândurile celor
care I-au urmat, se va constitui nucleul popula
ţiei ostrogotice.
Următorul capitol, " Transfonnarea goţi/or între
376-484" (p. 166-178), este dedicat eminamente
primordialităţii rolului Imperiului Roman în
constituirea vizi- şi a ostro-goţilor drept grupări
etno-sociale, care depăşiseră deja stadiul unor
simple detaşamente militare. Î n acelaşi timp,
Heather aminteşte cu insistenţă şi de nobilimea
şi de familiile regale care, în calitate de liant al
societăţii, ar fi asigurat, cel puţin în viziunea
autorului, continuitatea seminţiilor gotice între
sec. IV şi V d.Chr.
Capitolul 7, " Primul stat succesor gotic " (p.
181-215) este consacrat destinelor Regatul
Vizigot a născut, după cum menţionează auto
rul, drept "o coeziune dintre forţele venite şi cele
ale vârfurilor locale, care au fost nevoite să se
adapteze condiţiilor impuse ". La început, stabi
liţi în sudul Galiei, ei au tins permanent spre
Spania - bogată şi adăpostită, unde au şi ajuns
în jurul anului 480. Ca urmare, s-a constituit
Regatul Vizigot, ce va purta stindardul istoric
până la campania lui Clovis. După părerea lui
P. Heather, acţiunea lui Clovis nu a putut avea
caracterul unei cruciade pentru eliberarea
creştinătăţii din sudul Galiei, deoarece propri
etarii gala-romani au luptat de partea regelui
vizigot, Alaric Il, arian de credinţă; însăşi epis
copii creştini se rugau pentru el, chiar şi după
moartea lui.
Dispariţia vizigoţilor a fost prevenită de
intervenţia celei de-a doua puteri gotice:
Regatul Italian al ostrogoţilor, al cărui făuritor
este considerat Teodoric Amal. Acesta, cu inte

tendinţa spre continuitate a vechiului Imperiu,
prin instaurarea hegemoniei lui Teodoric. În
pofida succeselor obţinute, Teodoric nu s-a
proclamat Împărat, rămânând Ia titulatura de
rege. Tulburările care survin după moartea sa,
au generat crizele politice de care s-a folosit
Estul. Balanţa de forţe, înclinată spre bizantini,
a cauzat dispariţia ostrogoţilor de pe arena
istorică. Rezultatul, deşi manifestat cu mult
mai târziu şi într-o altă conjuctură, a fost ace
laşi şi pentru vizigoţi. Toate aceste momente
sunt prezentate de Heather în capitolul 9, inti
tulat " Crizele secolului al VI-lea şi perioadele
unnătoare " (p. 259-298). Astfel, este relatat
sfârşitul ambelor regate gotice: unul (cel
Ostrogot) în jurul anului 500, celălalt (Vizigot)
în jurul anului 700 - acelaşi deznodământ, pro
vocat de factori diferiţi: în primul caz - externi,
în al doilea - interni.
Capitolul 10, ,,Simboluri, mecanisme, continu
itate " (p. 299-321), cuprinde argumentele de
ordin arheologic şi narativ ale autorului în
favoarea următoarei teze: pe parcursul sec. III
VII, "goticismul" a operat ca o puternică forţă
politică, căreia îi sunt proprii două etape. Prima
etapă, cea a sec. III-IV, este una a elitei pur
gotice, iar în cea de-a doua, - sec. V-VII - a unei
elite ce încorpora şi elemente romane sau gala
romane cointeresate în păstrarea poziţiilor sale.
P. Heather este adeptul ideii trasării unei
linii neîntrerupte a istoriei goţilor, istorie
cristalizată practic în primii 700 de ani ai erei
creştine. El afirma că cineva poate sublinia
continuitatea sau discontinuitatea unui popor,
ambele fiind esenţiale, însă fără continuitate nu
ar exista istorie.
Lucrarea mai include două anexe G,Proco
pius and the Gothic Elite " - p. 322-326, şi " Non
Goths in the Anny of Toti/a " - 327-328), o listă
bibliografică structurată ierarhic (Primary
Sources, Secondary Sources, The Wielbark and
Cemjachov Cultures), precum şi un indice. Cu
regret, trebuie spus că ultimele două comparti
mente se remarcă printr-o serie de lacune şi
scăpări. Fară a încerca să căutăm cauzele apa
riţiei acestora, sau, cu atât mai mult, de a pune
un accent deosebit pe existenţa lor, remarcăm în
primul rând transliterarea scrisului chirilic atât
în stil anglo-amcrican, d'tt şi în cel acceptat în l it
eratura germană, sau în nid unul din aceste " sti
luri"". in al doilea rând, observăm că unde
nume de localităţi ami n ti t e în textul lucrării nu
apar in indice••. Ue asemenea, nu rareori
observăm erori în scrierea textelor preluate din
limbile sud-est-europene". Toate aceste lacune

resele sale definite de P. Heather in capitolul
" Italia Ostrogotă: Regat şi lmperiu " (p. 2 16-258),
reuşeşte să unească mai mult de 1/3 din terito
riul fostului Im periu Roman de Apus. Dezi
deratul lui Tcodoric Amal consta în egalarea
statutului său cu cel al împăratul u i bizantin.
Tendinţa spre Romanitas " este explicată prin
..
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PETER HEATHEr, The Gots (The Peoples Of Europe)
le lăsăm pe seama nu a istoricului P. Heather, ci
a editurii Blackwell Publishers, care le-ar fi putut
evita în cadrul pregătirii lucrării pentru tipar.
Cu toate acestea, lucrarea prezentată mai
sus rămâne de salutat şi este binevenită pentru

cititorul interesat, nu în ultimul rând ca un
îndemn la noi reflecţii şi discuţii asupra
problemelor mult dezbătute ale arheologiei şi
istoriei primului mileniu al erei creştine.

Note
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romană târzie şi cea a migraţiei popoarelor utilizează
numele dublu Sântana de Mureş-Cemjachov sau Cem
jachov/Sântana de Mureş-Cernjachov, care vine să
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Komarovo, Sobari şi Pietroasele. Este regretabil faptul
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pagina 55 şi discutate de noi mai sus, doar 'J4.lemndrovka "

(transliterarea corectă ar fi totuşi "Aieksandrovka )
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17. Fără a insista asupra acestei categorii de erori, repro
ducem drept exemple doar următoarele titluri: BLOSIU,
C., La n�cropole de Leţcani (dep. de Jassy) datant du W
e siecle de n.e. ... ; DIACONU, GH. AND A'IGHELESCU, N.,
"
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150 ANI DE LA NAŞTEREA UJI ION SURUCEANU
Numele lui Ion Surucean este cunoscut,
probabil, doar arheologilor generaţiei vechi,
care I-au întâlnit în paginile revistelor de Ia
sfârşitul secolului al XIX-lea. Colecţionar
împătimit de antichităţi şi cercetător energic al
vestigiilor arheologice, el a fost una dintre cele
mai impresionante personalităţi, care au con
tribuit substanţial la clădirea temeliilor arhe
ologiei şi muzeologiei din Basarabia şi sudul
Ucrainei. Viaţa sa scurtă - doar 45 de ani -,
însă foarte intensă, a dat rezultate strălucite,
care, din păcăte, au fost pierdute sau uitate.
În anii '80 ai sec. al XIX-lea, el a reuşit înfi
inţarea unui " Muzeu al antichităţilor Pontului
Scitic /. C. Surucean din Ch�inău ". Activitatea
lui Ion Surucean a fost apreciată de contempo
ranii săi: a fost ales membru onorific al
Academiei Române, membru activ al Societăţii
Arheologice din Sanct Petersburg, membru al
Societăţii de Istorie şi Antichităţi din Odessa,
precum şi al Societăţii de Arheologie a Acade
miei Ecleziastice din Kiev. Destinul, aspiraţiile
şi căutările sale ştiinţifice au fost legate nu
numai de Basarabia, dar şi de Ucraina şi, mai
ales, de Odessa, Nejin şi Kiev.
Ion Surucean s-a născut la 19 decembrie ·
1 85 1 , dintr-o cunoscută familie d e boieri
moldoveni. Mama sa, Maria Lomătescu, a fost
fiica unui general român. Tatăl, Casian
Surucean, a fost nepotul lui Casian Surucean
(1750-1829) care, pe banii săi, a întemeiat pe
propria moşie două schituri, două biserici de
piatră, iar în anul 1785, împreună cu călugarul
Iosif a deschis mânăstirea de la Suruceni. Din
aceiaşi familie provine şi cunoscutul istoric
D.D. Surucean (1856-1902).
Tatăl său a fost ofiţer al armatei ruseşti, iar
după ce s-a îmbolnăvit, a fost trecut în rezervă
şi în curând a murit. După moartea primului
soţ, mama lui Ion Surucean s-a căsătorit cu un
ofiţer al armatei ruseşti, P.M. Sumskij, un om
cultivat, interesat de istoria şi antichităţile
Basarabiei. Probabil, acesta a fost unul dintre
motivele pentru care el a fost însărcinat cu apli
carea ordinului guvernatorului Novo rosiei şi
nasarabici, ge n t!ra l u l P. I. Fc dorov, p riv i n d

În anul 1961, Ion este înscris la gimnaziul din
Chişinău, apoi este transferat la cel din Odessa,
ca după aceea să fie înscris la Liceul din Nejin
al cneazului Grigorij Bezborod'ko, aceeaşi
instituţie de învăţământ pe care a absolvit-o
cândva şi celebrul scriitor rus N.V. Gogol. Este
interesant că încă din perioada studiilor la
liceul din Nejin, Ion Surucean devine interesat
de vestigiile Olbiei antice, ale cărei ruine se
aflau în satul Parutino, proprietatea familiei
Bezborod'ko. Contemporanii mărturiseau că
Ion Sururucean a început să colecteze anti
chităţi încă din copilărie.
După absolvirea liceului, Ion Surucean s-a
ocupat exclusiv de colecţionarea antichităţilor,
de săpături arheologice şi de studierea istoriei
vechi a spaţiului Nord-Pontic. El este preocu
pat de căutarea şi achiziţionarea antichităţilor
din sudul Ucrainei, de la diverşi colecţionari. În
casa sa din Chişinău se aduceau, din diverse
locuri, antichităţi: monumente funerare gre
ceşti şi romane, stele funerare de piatră din
tumulii nomazilor, monede antice şi medievale,
amfore, diverse vase antice pictate, precum şi
multe altele.
Ion Surucean nu se mulţumea doar cu achi
ziţionarea antichităţilor. EI a efectuat perie
gheze între Dunăre şi Nistru, iar în 1886, a con
dus săpături arheologice la Olbia, susţinute
financiar de Comisia Arheologică. S-au cerce
tat atunci şi câţiva tumuli şi o parte a zidului de
fortificaţie. În tumuli au fost găsite morminte
jefuite, din care s-au recuperat un opaiţ, un vas
de alabastru, o brăţară de aur, câteva monede
şi vârfuri de săgeţi din bronz. Tot în aceeaşi .
perioadă, Ion Surucean începe primele săpă
turi la Tiras din Akkerman (Cetatea Albă,
astăzi Belgorod-Dnistrovskij). În colecţia sa se
aflau monede din argint şi aur, o colecţie de
toarte ştampilate şi amfore antice întregi,
ceramică cu firnis negru şi roşu, fragmente de
plăci din marmură cu inscripţii greceşti şi
latineşti din Tiras. În anul 1895, el a efectuat
săpături arheologice pe malul stâng al
Nis t ru lui , lângă Bugaz. Aşteptările

sale de a
aici nccropola Tirasului, nu s-au adeverit:
acolo s-au găsit 11\lmai morminL(; ale nomazilor

găsi

colectarea antiehităţilor şi a altor vestigii
istorice din Basarabia. Fără îndoială, aceste
preocu pări ale tatăl u i său vi t reg au con t ribu it la

medievali.

Un

eve ni m e n t

Surucean

fu rrnarea intereselor l u i Ion Surucean.

a

important în v i a ţ a lui Ion
la lucrările celui

fost participarea
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antichităţi. Foarte interesat de acest muzeu a
fost încă tânărul atunci V.l. Goskevic, cel care,
mai târziu, urma să organizeze Muzeul de
Antichităţi din Cherson. V.V. Latysev caracte
riza muzeul lui Surucean ca , .. o remarcabilă
colecţie de antichităţi " , iar Societatea Rusă de
Arheologie l-a trimis pe G. Sysoev să deseneze
toate ştampilele de pe amforele antice din
colecţia acestui muzeu. În anul 1894, la Peters
burg, apare un articol semnat de 1. Surucean şi
V. V. Latysev ,,Novye greceskie i /atins/de nadpisi
(1889-1894) iz muzeja Surucana v KiSineve"
(Noi inscripţii grecesti şi latineşti (1889-1894) din
muzeul lui Surucean din Chcyinău ). Trebuie
menţionat că în muzeul lui Surucean, au ajuns
şi un număr mare de falsuri care, în acea
perioadă, se confecţionau în scopuri comer
ciale în multe oraşe din sudul Ucrainei. Printre
ele apărea şi copia cunoscutei cupe a regelui
scit Saitafarn, ajunsă la Luvru, confecţionată de
bijutierul 1. Rahomovskij din Odessa. O.L.
Berthie Delagard menţionează totodată şi alte
falsuri, printre care o placă de aur cu imaginea
unui centaur, o coroană din aur şi altele.
În toamna anului 1897, 1. Surucean efectua
săpături arheologice în câţiva tumuli din sudul
Basarabiei. În acea perioadă i s-a accentuat
tuberculoza, de care suferea de mai mulţi ani,
iar pe 1 decembrie (18 noiembrie pe stil vechi),
el a murit. În acel an se pregătea să participe Ia
lucrările celui de-al XI-lea Congres de Arheo
logie din Kiev, care urma să aibă loc în 1899.
Soarta colecţiilor muzeului său, precum şi cea a
bibliotecii sale mari, pe care a adunat-o toată
viaţa, a fost tristă. Comisia pentru ştiinţă şi
arhive din Basarabia a încercat să achiziţioneze
colecţiile muzeului (peste 90 mii de piese), însă
la vremea respectivă nu s-au găsit persoane cu
pregătire profesională în domeniul antichi
tăţilor. Moştenitorii lui Ion Surucean, la scurt
timp, au vândut clădirea din Chişinău şi au
cumpărat o casă în satul Săulcani, de lângă
Vadul lui Vodă. Acolo au fost mutate colecţiile
şi biblioteca. Ei au început să vândă piesele
muzeului diferiţilor colecţionari, iar în timpul
primului război mondial şi a revoluţiei
bolşevice, restul obiectelor au dispărut fără

de al VI-lea Congres de Arheologie, care a avut
loc la Odessa în anul 1884. La şedinţele acestu
ia au participat toţi arheologii importanţi ai
Imperiului Rus. Ion Surucean a pregătit pentru
participanţii Congresului o expoziţie specială a
colecţiei sale, a cărei catalog a fost publicat
separat, ca supliment la " Trudy VI Arheolo
giceskogo s'ezda " (Materiale ale celui de-al VI-lea
Congres de Arheologie). El participă activ şi la
şedinţele congresului, iar una dintre comu
nicările sale " Opyt dokazatel'stva mestona
hoidenija skifskogo ukreplenija Alektor i
Zolotogo Berega Konstantina Bagrjanorodnogo "
(O încercare de localizare a fortificaţiei scitice
Alektor şi a Ma/ului de Aur al lui Constantin
Porfirogenetul) a trezit interesul deosebit al par
ticipanţilor. Cercetătorul a folosit nu numai
atestările autorilor antici, dar şi datele peri
eghezelor sale din zona limanului Bugo
Niprean, precum şi a celor din zonele adia
cente.
Probabil, la scurt timp după organizarea
expoziţiei colecţiei sale în cadrul congresului
arheologic din Odessa, el a inaugurat muzeul
său: ,,Muzei Drevnostej Ponta Skifskogo l.K.
Surucana v KiSineve " (Muzeul de Antichităţi al
Pontului Scitic al lui /. C. Surucean din
Chişinău), unul dintre primele muzee din
Basarabia. Înaintea lui a mai fost cunoscut un
alt muzeu, ,,Muzei Drevnostej Natalji Sikard v
Vadului Voda " (Muzeul de Antichităţi al Nataliei
Sikard de la Vadul lui Vodă), care a fost înfiinţat
la mijlocul anilor '70 şi a funcţionat până la
începutul sec. al XX-lea, când proprietara aces
tuia s-a mutat la Verona. În anul 1 880,
Surucean a scris despre acest muzeu un articol
publicat în Besarabskie Gubemskie Vedomosti.
Muzeul lui Ion Surucean se afla în strada
Seminarskaja, în clădirea nr. 37, unde astăzi se
află Biblioteca " Bogdan Petriceicu Hajdeu" .
Numărul exponatelor muzeale era foarte mare.
Colecţia antichităţilor egiptene ocupa două
camere, o cameră separată ocupând colecţia
amforelor ştampilate şi a ceramicii cu firnis
negru şi roşu, precum şi diversele obiecte din
sticlă, bronz, argint sau aur. Colecţia numis

,.

m atică cun �inca aproximativ 1 2 mii de monede
antice, precum şi un număr considerabil de
monezi t ătaro-genovcze din Kafa.
La foarte scurt timp, Muzeul lui Ion
Surucean a deve n it foarte cun oscu t şi s-a h u cu 
rat de un real interes, mai ales din partea
cercetătorilor. El a fost vizitat de V. V. La�ev,
B.A Thraev, V.V. S ko rp i l E.P. Schtcrn, F.G.
Mgtenku �i mulţi alţi specialişti eminenţi in

urmă. Aşa s-a stins un muzeu important, fără a
lăsa vreo u r m ă într-unul din mu:.!:eclc din
Chişinău, sudul Ucrainei sau din România. Din
păcate, la sfârşitul sec. al XIX-lea, la Chişinău ,
nu exista încli un mediu cultural-ştiinţific cupa .
bil să genereze o preocupare serio asă pentru

,

destinul muzeului lui Surucean.
În ciuda soartei triste a c::ol ecţ i i l o r
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150 de la naşterea lui Ion Surucean
Surucean, activitatea sa privind cercetarea isto
riei vechi a spaţiului Nord-Pontic şi adunarea
colecţiilor muzeale şi-a lăsat totuşi amprenta în

dezvoltarea arheologiei şi muzeologiei din
Ucraina, Basarabia şi România.

Abstract

150 Yearsfrom Ion Suruceanu's Birth
Ion Suruceanu's name is probably known only to the old generation archaeologists, who met him in the edition's pages
from the end of the 19th century. Fond antiquities antiquary and energic researcher of the archaeological vestiges, he was
one of the most impressive personality, who substantially contributed to the archaeology roots from Basarabia and southem
Ucraina. Its short life - only 45 years - but very intense, offered remarcable results, which, unfortunately were lost or forgo
tten.
nanslated by Liliana Lazea

lvan Cernjakov
Ivan Lezuh
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1. C. Surucean (1851-1897)

Membru onorific al Academiei Române (1888).
Honorary member of The Romanian Academy (1888).
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CRONICA ACTMTĂŢII
ÎN DOMENIUL ARHEOLOGIEI PE ANII 2000 - 2001
3. Păuleni-Ciomortan. Aşezare fortificată.
Urme de locuire din eneolitic (culturile
Cucuteni şi Bodrogkeresztur); perioada de tranz
iţie la epoca bronzului (cultura Coţofeni); perioa
da mijlocie a epocii bronzului (culturile Costişa
Ciomortan şi Wietenberg); urme sporadice de
locuire dacică.
Loc de desfăşurare: satul Şoimeni corn.
Păuleni-Ciuc, jud. Harghita.
Perioada: 10 iulie - 24 octombrie 2000.
Resposabil: V.Cavruc; colectiv: Gh. Laza
rovici, D.Buzea, Gh.Dumitroaia, M. Rotea,
Galina Cavruc (conservator), Bartha 1. (desenator).
Au fost continuate cercetările sistematice în
sectorul de NE al aşezării. Au fost descoperite
şi cercetate 2 locuinţe din eneolitic (Cucuteni
A2); un sălaş din perioada de tranziţie la epoca
bronzului (Coţofeni 1); valul de apărare, un
complex uşor adâncit şi poarta aşezării din
debutul bronzului mijlociu (aspectul cultural
Ciomortan); o locuinţă a culturii Wieten
berg.
Titular: Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
în colaborare cu Muzeul Naţional de Isto
rie a Transilvaniei ş i Complexul Muzeal
Judeţean Neamţ.
Finanţarea: M i n isterul Culturii şi
Cultelor, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni;
Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.

Anul 2000
1. Şantiere arheologice
1 . Zoltan. Aşezare. Urme de locuire din cul
turile Cucuteni, Coţofeni, Schneckenberg; grupul
Zoltan (finalul epocii bronzului timpuriu);
perioada mijlocie a epocii bronzului cu elemente
de tip Costişa, Monteoru, Wietenberg şi Tei (?);
cultura Noua, evul mediu târziu.
Loc de desfăşurare: satul Zoltan, corn.
Ghidfalău, jud. Covasna.
Perioada: 16 iunie-16 iulie 2000.
Responsabil: V.Cavruc; colectiv: D.Buzea
(muzeograf-arheolog), Galina Cavruc (conser
vator), Bartha Istvan (desenator).
Săpături sistematice. Trei secţiuni noi în
partea central-sudică a aşezării, unde au fost
descoperit� şi cercetate numeroase gropi
menajere. In partea de sud-vest a aşezării au
fost continuate lucrările de demontare a pro
filelor stratigrafice ale "cenuşarului" şi de
delimitare stratigrafică a materialului arheo
logic din cele 13 depuneri succesive ale acesuia.
Titular: Muzeul Carpaţilor Răsăriteni.
Finanţarea: Muzeul Carpaţilor Răsăriteni.
2. Covasna-Cetatea Zânelor. Aşezare fortifi
cată: urme de locuire din epoca bronzului
mijlociu (cultura Wietenberg), prima epoca a
fierului, locuirea principală dacică (sec. II î.Hr.
-1 d.Hr.).
Loc de desfăşurare: oraşul Covasna, jud.
Covasna.
Perioada: 10 iunie-20 iulie 2000.
Resposabili: Valeriu Sârbu (Muzeul Brăilei),
Viorica Crişan (Muzeul National de Istorie a
Transilvaniei); colectiv: Monica Mărgineanu
Cârstoiu (Institutul de Arheologie " Vasile
Pârvan"), Cristina Popescu şi Bato.A (Muzeul
Carpaţilor Răsăriteni).
S-a cercetat sistemul de fortificaţie şi incinta
aşezării. A fost efectuată ridicarea topografică.
Au fost deschise două suprafeţe - S.7 şi S.8,
cercetându-se astfel, o suprafaţă totală de 99 mp.
Titular: Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, în
colaborare cu Muzeul Brăilei şi Muzeul
Naţional de Istoric a Transilvaniei.

II. Valorificarea patrimoniului arheologic.
11.1. Expoziţii:
- Noi descoperiri arheologice în sud-estul
Transilvaniei. Loc de desfăşurare: Muzeul
Spiritualităţii Româneşti din Sfântu Gheor
ghe. Perioada: 01 octombrie - 30 decembrie
2000. Responsabil: V.Cavruc. Colectiv: Galina
Cavruc, Bato A., Bartha 1. Titular: Muzeul
Carpaţilor Răsăriteni. Finanţarea: Muzeul
Carpaţilor Răsăriteni.

11.2. Publicaţii.
1. ANGVSTIA, 5 1 Arheologie. Redactor
responsabil V.Cavruc.
2. Repertoriul arheologic al judeţului Harghi
ta. Sfântu Gheorghe, Editura " Carpaţii Răsă
riteni", 2000. Rcd. V.Cavruc.
3. Viorica Crişan, Dacii în estul Transilvaniei,
Sillnlu Gheorghe, Fditura "GIIJ:Utii Răsăritcni", 2000.

Finanţarea: Ministerul Culturii şi Cultelor.
Sponsori: S.C. Tu rism Covasna S.A, S .C.

..

Ardealul S.A, Hotel "Daci a " .
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II. 3. Manifestări ştiinţifice organizate de

11.3. Participarea la manifestările ştiinţifice.

Muzeul Carpaţilor Răsăriteni.

1 . Cea de-a XXXIV-a Sesiune de rapoarte
arheologice. Campania 1999, Deva, 24-28 mai
2000.
V.Cavruc, Cercetările arheologice de la Cio
mortan - " Dealul Cetăţii ".
2. Sesiunea ştiinţifică anuală a Complexului
Muzeal Judeţean Neamţ, Muzeul de Istorie
Roman, 17-18 Noiembrie 2000 .
V.Cavruc; Gh.Dumitroaia, Raporturile dintre
Transilvania şi Moldova în epoca bronzului
mijlociu.

1. Simpozion Naţional de comunicări ştiinţi
fice Românii în sud-estul Transilvaniei. Istorie,
Cultură, Civilizoţie. EdiţiQ a VI-a. Secţiune de
arheologie.
Moderator - P.Roman.
Comunicări prezentate:
S.A.Luca, Universitatea Lucian Blaga, Sibiu,
Cultura Vinca în Transilvania.
Gh. Lazarovici, M. Meşter, Muzeul Naţional
de Istorie a Transilvaniei, Noi contribuţii la cu
noaşterea neoliticului din sud-estul Transivaniei.
Zoia Maxim, Muzeul Naţional de Istorie a
Transilvaniei, Utilajul litic cioplit din aşezarea
neolitică de la Leţ.
V.Cavruc, D.Buzea, Muzeul Carpaţilor Răsă
riteni, Gh.Lazarovici, M.Rotea, Muzeul Naţi
onal de Istorie a Transilvaniei, Gh. Dumitroa
ia, Complexul Judeţean Muzeal Neamţ, Rezul
tatele cercetărilor arheologice în aşezarea Păuleni
(Ciomortan).
Szekely Zs., Institutul Român de Tracologie,
Descoperirile aparţinând Culturii Coţofeni de la
Ciomortan - Păuleni-Ciuc.
Cr.Schuster, Institutul Român de Tracolo
gie, Legăturile bronzului timpuriu din Muntenia
cu cel din Transilvania.
Gh.Dumitroaia, Complexul Judeţean Muze
al Neamţ, Raporturile dintre estul Transilvaniei
şi vestul Moldovei la începutul bronzului mijlociu.
Anca Popescu, Ceramica striată în cadrul
culturii Costişa.
V. Cavruc, Rezultatele cercetărilor arheologice
în aşezarea Zoltan în a. 2000.
Szekely Z., Sfântu Gheorghe, Câteva preci
zări despre aşezarea din epoca bronzului de la
Zoltan.
M.Wittenberger, Muzeul Naţional de Istorie
a Transilvaniei, Cluj Napoca, Diferenţe tipolo
gice în aria culturii Noua.
C.Kacso, Muzeul Judeţean Maramureş,
Descoperirile din epoca bronzului în Peştera
Valea Rea de la lt'alenii Şomcuţei.
V.Sârbu, Muzeul Brăilei, Brăila, Viorica Cri
şan, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei,
Cluj Napoca, Cetatea dacică Covasna - " Valea

Anul 2001
1. Şantiere arheologice
1. Olteni-Nisipărie. Aşezare. Urme de
locui re din neolitic (culturile Boian şi Precu
cuteni), perioada târzie a epocii bronzului (cul
tura Noua), sec. IV (cultura Sântana de Mureş
- Cemeahov).
Loc de desfăşurare: satul Olteni, corn.
Bodoc, jud. Covasna. Se află la intrarea din sud
în satul Olteni şi are suprafaţa de cea. 1 ha.
Suprafaţa cercetată prin săpături: cea. 500 mp.
Perioada: 7 mai - 2 iulie 2001.
Responsabil: V.Cavruc; colectiv: D.Buzea şi
Ianovics 1. (muzeografi), Galina Cavruc (conser
vator), Bartha 1. (desenator).
Săpături de salvare.
Au fost descoperite: o locuinţă şi 18 gropi
menajere din sec. IV, 8 gropi menajere
aparţinând culturii Noua, material ceramic de
tip Boian şi Precucuteni.
Titular: Muzeul Carpaţilor Răsăriteni.
Finanţarea: S.C. DOMARKT S.R.L.

2. Zoltan. Aşezare. Urme de locuire din cul
turile Cucuteni, Coţofeni, Schneckenberg; grupul
Zoltan (finalul epocii bronzului timpuriu);
perioada mijlocie a epocii bronzului cu elemente
de tip Costişa, Monteoru, Wietenberg şi Tei (?);
cultura Noua, evul mediu târziu.
Loc de desfăşurare: satul Zoltan, corn.
Ghidfalău, jud. Covasna.
Perioada: 3 - 20 iulie 2001.
Responsabil: V. Cavruc; colectiv: D. Buzea şi
Janovics 1., Galina Cavruc (conservator),
Bartha I. (desenator).

Zânelor".

FI.Costea, Muzeul de Istorie Braşov, Forti

Săpături sistematice. Demontarea profilelor

ficaţiile dac1 ce de In Racoş.
Jooovics 1., M iercurea Cine, l.�toricul cerce

straLigrafice ale "ct:nll!;iarului", delimitarea strati

grafică a materialului arhe.ologic din cele 1 3

tărilor arheologice din Depresiunea Ciucului

depuneri stratigrafice succesive ale culturii Noua.
Titular: Muzeul Carpaţilor Răsăriteni.
Finan �area: Muzeul
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Carpa ţilor

Răsăriteni.

Cronica activităţii în domeniul arheologiei ...
Finanţarea: Ministerul Culturii şi Cultelor,
Muzeul Carpaţilor Răsăriteni.

3. Covasna - Cetatea Zânelor. Aşezare forti
ficată: urme de locuire din epoca bronzului mij
lociu (cultura Wietenberg), prima epocă a fieru
lui, locuirea principală dacică (sec. 1/tHr. - 1 dHr.).
Loc de desfăşurare: oraşul Covasna, jud. Co
vasna.
Perioada: 10 iunie - 27 iulie 2001.
Resposabili: V.Sârbu (Muzeul Brăilei),
Viorica Crişan (Muzeul Naţional de Istorie a
Transilvaniei); colectiv: Monica Mărgineanu
Cârstoiu (Institutul de Arheologie "Vasile
Pârvan "), Cristina Popescu (Muzeul Carpaţilor
Răsăriteni).
S-a cercetat sistemul de fortificaţie şi incinta
aşezării.
Titular: Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, în
colaborare cu Muzeul Brăilei şi Muzeul Naţi
onal de Istorie a Transilvaniei.
Finanţarea: Ministerul Culturii şi Cultelor,
Muzeul Carpaţilor Răsăriteni.
Sponsori: S.C. Turism Covasna S.A, SC
Ardealul S.A, Hotel "Dacia " .

5. Documentarea În vederea elaborării unui
proiect de cercetatare româno-britanic privind
exploatarea preistorică a resurselor de sare În
Carpaţii Răsăriteni. Octombrie 2001 . Praid,
Mărtiniş, Sânpaul (jud. Harghita); Lunea Poiana Slatinei, Piatra-Neamţ (jud. Neamţ);
Cacica, (jud. Suceava); Buzău, Sărata
Monteoru, Bisoca, Lopătari (jud. Buzău).
Colectiv: A.Harding (Universitatea Dur
ham, Marea Britanie), V.Cavruc (MCR),
Gh.Dumitroaia (Complexul Muzeal Judeţean
Neamţ), I.Mareş (Muzeul Naţional de Istorie a
Bucovinei), Doina Ciobanu (Muzeul Judeţean
Buzău).
II. Valorificarea patrimoniului arheologic.
II.l Expoziţii
Cultura Costişa în contextul epocii bronzului
din România.
Loc de defăşurare: Muzeul de Istorie Piatra
Neamţ ( 12 septembrie-10 noiembrie 2001),
Muzeul Spiritualităţii Româneşti din Sfântu
Gheorghe (20 octombrie 2001 - 30 ianuarie
2002).
Coordonatori: Gh.Dumitroaia şi V.Cavruc.
Colectiv: D.Buzea, Elena Roxana Munteanu,
D.Nicola, N.Bolohan.
Titulari: Complexul Muzeul Judeţean
Neamţ, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni.
Finanţarea: Ministerul Culturii şi Cultelor,
Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Muzeul
Carpaţilor Răsăriteni.

4. Păuleni-Ciomortan. Aşezare fortificată.
Urme de locui re . din eneolitic (culturile
Cucuteni şi Bodrogkeresztur); perioada de tran
ziţie la epoca bronzului (cultura Coţofeni);
perioada mijlocie a epocii bronzului (culturile
Costişa-Ciomortan şi Wietenberg); urme spo
radice de locuire dacică.
Loc de desfăşurare: satul Şoimeni corn.
Păuleni-Ciuc, jud. Harghita.
Perioada: 20 august - 1 1 octombrie 2001.
Resposabil: V.Cavruc; colectiv: Gh.Lazaro
vici, D.Buzea (muzeograf), Galina Cavruc (con
servator), Bartha 1. (desenator).
Au fost continuate cercetările sistematice.
Săpăturile au fost extinse în sectorul de est al
aşezării. S-au cercetat 4 locuinţe ale culturii
Cucuteni, valul şi şanţul de apărare, precum şi
un complex ritual (Cmp 13) aparţinând culturii
Costişa-Ciomortan, 3 locuinţe şi 2 gropi mena
jere ale culturii Wietenberg. S-a precizat
cronologia relativă a valului de apărare: s-a
ajuns Ia concluzia că acesta are două etape de
construcţie din perioada culturii Costişa
Ciomortan, un nivel de reamenajare din timpul
Iocuirii Wietenberg şi - posibil - un nivel de
reamenajare a valului din perioada dacică.
Prof. D.Ursuţiu de Ia Muzeul Naţional de
Istorie a Transilvaniei a efectuat ridicarea
topografică.

II.2. Publicaţii.
1 . Cultura Costişa în contextul epocii bronzu
lui din România. Catalog de expoziţie, Piatra
Neamţ, Editura "Constantin Mătasă", 2001.
138 pagini, 81 planşe, o hartă. Redactor Gh.
Dumitroaia. Coordonatori: V.Cavruc şi Gh.
Dumitroaia.
II. 3. Manifestări ştiinţifice organizate de Mu
zeul Carpaţilor Răsăriteni.
Colocviul Internaţional " Cmpaţii RăsăriJeni în epoca
bronzului. Complexul cultural Costi.$a - Komarov ".
Organizatori: Complexul Muzeal Judeţean
Neamţ, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni. Piatra
Neamţ, Costişa, Poduri, Miercurea-Ciuc,

Titular: Muzeul Carpaţi lor Răsăriteni în co
laborare cu Muzeul N a ţional de Istorie a Tran

Păuleni-Ciumortan.
Pc rioad<.a:

1 2 septembrie:

silvaniei.
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1 2-15

se p tcmhric

200 1 .

CAVRUC VALERIU, BUZEA DAN
17D<qgoo - Vizitarea Muzeului de istorie
Piatra - Neamţ
1800-2()00 Vemisajul expoziţiei şi lansarea
catalogului: Cultura Cost4a în contextul epocii
bronzului din România.
13 septembrie
900-930 - Deschiderea colocviului (Ia Muzeul
de Istorie Neamţ)
930-1430 - Comunicări
1630-2030 - Comunicări şi discuţii
14 septembrie:
930-1500 Vizită documentară pe traseul
Costişa - Borleşti - Tescani - Poduri
15 septembrie:
900- 1200, Miercurea-Ciuc. Comunicări
1200-1 500 Vizită la şantierul arheologic
Păuleni-Ciomortan Uud. Harghita)

cunoaşterii bronzului mijlociu din Carpaţii Ră
săriteni
Szekely Zs. (Sfântu Gheorghe), Interferenţe
şi întrepătrunderi etno-culturale în sud-estul
Transilvaniei în epoca bronzului
C.Kacso (Baia Mare), Observaţii în legătură
cu influenţele răsăritene din epoca bronzului în
regiunea Tisei superioare.
V.Cavruc (Sf. Gheorghe), Contribuţiile noilor
cercetări arheologice de la Păuleni, jud. Harghita
la cunoaşterea bronzului mijlociu în Carpaţii Ră
săriteni

-

2. Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice
ROMÂNII DIN SUD-ESTUL TRANSILVANIEI
ISTORIE - CULTURĂ - CMLIZAŢIE
IAiiţia a VII-a
23-24 Noiembrie 2001
Secţiunea ARHEOWGIE

Lista comunicărilor:

V. Sârbu, Muzeul Brăilei, Viorica Crişan,
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei,
Cristina Popescu, Muzeul Carpaţilor Răsări
teni, Cetatea dacică Covasna - Valea Zânelor,
campania arheologică din anul 2001.
M. Ciută, Universitatea " 1 Decembrie" , Ne
olitizarea Europei de sud-est. O perspectivă nord
pontică.
Adriana Radu, Muzeul Judeţean Reşiţa,
Ceramica pictată în complexul cultural Sălcuţa Bubanj Hum.
V. Cavruc, D. Buzea, Muzeul Carpaţilor Ră
săriteni, Gb.Lazarovici Muzeul Naţional de Is
torie a Transilvaniei, Campania arheologică din
anul 2001, de la Păuleni, jud. Harghita.
Gb. Dumitroaia, Complexul Judeţean Mu
zeal Neamţ, Cercetări arheologice de la Sil4tea,
jud. Bacău.
P. Roman, Institutul Român de Tracologie,
Bucureşti, Unele probleme ale cercetărilor epocii
bronzului în sud-estul Transilvaniei.
I. Mareş, B. Niculică, Muzeul Naţional al
Bu-covinei, Suceava, Rezultate ale cercetărilor
arheologice din necropla tumulară aparţinând
cultu-rii Cosf4a - Komarov de la Adâncata punctul Imaş. Campania 2001.
V. Cavruc, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni,
Sfântu Gheorghe, Aşezarea culturii Noua de la
Zoltan jud. Covasna.

Al. Vulpe (Bucureşti), Bronzul mijlociu de la
est la vest de Carpaţii Răsăriteni
Larisa Krusel'nicka (Lvov), Date noi privind
sfârşitul bronzului timpuriu şi începutul bronzului
mijlociu în zona subcarpatică a Ucrainei
Sofia Berezanska (Kiev), Un nou tip de
descoperiri în cultura Trzciniec- Komarov
N.Ursulescu (Iaşi), Observaţii cu privire la
ritul şi ritualulfunerar în cadrul camplexului cul
tural Cost4a-Komarov-Bialy Potok
Marilena Florescu (Iaşi), Comunităţile tri
bale din bronzul mijlociu din Moldova - legături
şi interferenţe
F. Burtănescu (Botoşani), Despre posibila
prezenţă a ceramicii şnurate podolo-volhyniene
în epoca bronzului din nordul Moldovei
Anca Popescu, R.Băjenaru (Bucureşti), Date
preliminare privind cercetările arheologice de la
Cost4a - Cetăţuia, campania 2001
N. Boloban (Iaşi), Elena Roxana Munteanu
(Roman), Aşezarea culturii Cost4a de la Sili
ştea, com Români, jud. Neamţ
Victoria Parascbiva Batariuc (Suceava),
Descoperirile din bronzul mijlociu de la Mihoveni,
jud. Suceava
B. Niculină, D.Boghian, I.Mareş (Suceava),
Date preliminare privind necropola tumulară din
epoca bronzului de la Adâncata, jud. Suceava
V. Dergacev (Chişinău), Considera ţii asupra

,

culturii Komarov din arealul Prut-Nistru.

Gh. Dumitroaia (Piatra

Georgcta El Susi, Institutul Român de Tra

- Neamţ), A şezarea

cologie, Bucureşti, Fauna din aşezarea culturii
Noua Zoltan, jud. Covasna.
Universitatea "Dimitrie
Reldiman,
C.
Cantemir", Bucureşti, Industria osului şi cornului

din bronzul mijlociu de la Lunea-Poiana Slatinei

Gh. Lazarovici (Cluj-Napoca), Orizontul cu
ceramică

striatii de la sfârşitul bronzului timpuriu

î11 aşezarea culturii Noua Zoltan, jud.

din Transilvania si implicaţiile acr.stuia asupra
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Covasna.

Cronica activităţii în domeniul arheologiei ...
2 Cea de-a XI-a întrunire a Comisiei Internaţio
nale pentru promovarea studiilor indo-europene şi
trace, Mangalia, 28 mai - 1 iunie, 2001 .
V. Cavruc.
3. Sesiunea ştiinţifică Fenomene culturale
ale epocii bronzului în spaţiul carpatic. Rela
ţiile cu regiunile învecinate. Simpozion omagia!
dedicat membrului corespondent al Academiei
Române, director al Institutului de Arheologie
"
" Vasile Pârvan , prof. Alexandru Vulpe la
împlinirea vârstei de 70 ani, Baia Mare 10 - 13
octombrie, 2001 .
V. Cavruc: Contribuţiile noilor cercetări de la
Păuleni-Ciomortan la CU/U}(l$terea relaţiilor dintre
Transilvania şi Moldova in ep:x:a bronzului mijlnciu.
4. Colocviul ştiinţific "Ateliere antice", Mu
zeul Judeţean Bistriţa, 8-10 noiembrie 2001 .
Cristina Popescu: Cuptoare de olari în sud
estul Transilvaniei în sec. III a. Chr. - inceputul
sec. II p. Chr.
5. Sesiune Ştiinţifică "Un secol de muzeo
grafie braşoveană. 50 de ani ai Muzeului de
Istorie" , 22-23 noiembrie 2001.
V. Cavruc: Relaţiile dintre Transilvania şi Mol
dova în epoca bronzului.
6. Sesiunea ştiinţifică Milenii Tezaurizate.
Creaţie şi spiritualitate, Buzău, 17-18 mai, 2001.
V. Cavruc: Cultura Coslogeni în lumina noilor
cercetări..

Szekely Zs., Institutul Român de Tracologie,
Bucureşti, Noi descoperiri arheologice din epoca
bronzului târziu, de la Cemat, Jud. Covasna.
Cristina Popescu, Muzeul Carpaţilor
Răsăriteni, Sfântu Gheorghe, Ateliere de olar
din Transilvania, în sec /. a. Chr. - /. p. Chr.
Cristina Popescu, Muzeul Carpaţilor Ră
săriteni, Sfântu Gheorghe, Viorica Crişan,
Zoia Maxim, Muzeul Naţional de Istorie a
Transilvaniei, Cluj Napoca, Cercetări arheolo
gice de la Jigodin.
D. Buzea, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni,
Sfântu Gheorghe, ŞantierulArheologic de salva
re, de la Olteni - Cariera de nisip, jud. Covasna.
Doina Ciobanu, Muzeul Judeţean Buzău,
Probleme generale privind exploatarea sării în
spaţiul Carpato - Dunărean în mileniul /.
R. Ştefănescu, Muzeul Judeţean de Istorie
Braşov, Propunere privind integrarea în circuitul
turistic muzeal a laturii de sud-est a cetăţii me
dievale Braşov.
11.3. Participare la alte manifestări ştiinţifice
1. Cea de-a XXXV-a Sesiune Naţională de
Rapoarte Arheologice, Suceava, 23 - 27 mai.
V. Cavruc:
- Săpăturile arl1eologice de la Şoimeni (Ciomortan)
com Păuleni, jud. Harghita. Campania 2()(X).
- Săpăturile arheologice de la Zoltan, corn.
Ghidfalău, jud. Covasna

Valeriu Cavruc
Dan Lucian Buzea
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ABREVIERI

ACMIT
ACTMN
Alu ta
Amm. Marcellinus
AMN
Analele Ştiinţifice ale
Univ. ,,AI. 1. Cuza"
Angustia
Apulum
Arheologia Moldovei
AUCDC
Banatica
BCW
BMG
BR-GK
Carpica
C.N.R.S.
CEDARC
CIMEC
Cumidava
Dacia
Dacia, N.S.
Danubius
GMSB
Helis
lstros
JDA
JFA
Marisia
RAE

Rep.Arh.Cv.
Rep.Arh.Hr.
Sargetia
SCA
SCIV
SCIVA
Slov. Arch.
Thraco-Dacica
Thracia
WA
Mem. Antiq
Materiale
Kozl.

Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice, Secţia pentru Transilvania.
Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca.
AJuta. Studii şi comunicări. Muzeul judeţean Covasna, Sf. Gheorghe.
Ammianus Marcellinus, Rerum gestarum !ibri XXXI .
Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca.
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza, laşi.
Angustia. Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, Sf. Gheorghe.
Acta Musei Apulensis, Alba Iulia.
Arheologia Moldovei. Institutul de Arheologie, Iaşi.
Analele Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir", Bucureşti.
Banatica. Muzeul Judeţean Caraş - Severin, Reşiţa.
Bulletin des Chercheurs de Wallonie, Namur.
Buletinul Muzeului Judeţean "Teohari Antonescu", Giurgiu.
Berichten der Rămisch-Germanischen Kommission, Frankfurt am Main.
Carpica. Muzeul de Istorie şi Artă lulian Antonescu, Bacău.
Centre National de la Recherche Scientifique, Paris.
Centre de Documentation Archeologique, Musee du Malgre-Tout.
Institutul de Memorie Culturală, Ministerul Culturii, Bucureşti.
Cumidava. Muzeul de Istorie Braşov. Braşov.
Dacia. Recherches et decuvertes archeologiques, Bucarest.
Dacia Nouvelle serie. Revue d'archeologie et d'histoire anciennes, Bucarest
Danubius. Muzeul de Istorie Galaţi. Galaţi.
Godisnik na muzeite v Serverna Balgarija.
Helis, Sofija.
Istros. Buletinul Muzeului Brăilei, Brăila.
Journal of Danish Archaeology, Odense.
Journal of Field Archaeology, University of Boston, Boston.
Marisia. Studii şi materiale de arheologie, istorie şi etnografie. Muzeul
Judeţean Mureş, Targu Mureş, 1 (1971) şi urm.
Revue Arcbeologique de !'Est el du Centre-Est, C.N.R.S., Paris.
Repertoriul Arheologic al judeţului Covasna, Sf. Gheorghe, 1998.
Repertoriul Arheologic al judeţului Harghita, Sf. Gheorghe, 200). Red. V.Cavruc.
Sargetia. Acta Musei Regionalis Devensis, Deva.
Studii şi cercetări de Antropologie, Bucureşti.
Studii şi cercetări de istorie veche, Bucureşti, 1 (1950) - 24 (1973).
Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie, Bucureşti, 25 (1974) şi urm.
Slovenska Archeologija, Nitra.
Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie, Bucureşti.
Thracia. Institut po Trakologija, Sofija.
World Archaeology, London.
Memoria Antiquitatis. Acta Musei Petrodavensis, Piatra Neamţ.
Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti.
Kăzlemenyek az Erdelyi Nemzeti Muzeum erem - es Regisegtârâb61,
Cluj-Napoca.
Dolgo:.mtuk tl.2 eta8lyi Nemzeti Mozcum 6s R�gis�gi:ădb6 Travaux de
la Sl:t.:Liun Numismatique el Art.:heulogiquc Llu Musee National de la
-

Musalos

Transilvanie, Cluj -Napoca.
Musaios, �uză u .
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