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Cuvânt înainte
Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, o instituţie de importanţă naţională

deja două locatii principale, la Sfintu Gheorghe
(jud. Covasna) şi Miercurea-Ciuc (jud.
Harghita), la care adăugăm si Casa Memorială
"Romulus Cioflec" din localitatea Araci,
judeţul Covasna.
Dezvoltarea Muzeului Carpaţilor Răsăritcni
s-a datorat nu numai sprijinului continuu acor
dat de către Ministerul Culturii şi Cultelor, ci şi
sprijinului primit de la societatea civilă din
zonă, de la prieteni ai muzeului precum şi
de la Asociaţia cultural-ştiinţifică "Carpaţii
Răsăriteni".
De nenumărate ori, membri ai comunităţii
româneşti din zonă au făcut demersuri către
organismele centrale pentru sprijinirea
muzeului.
Cu aceste eforturi, cu eforturile depuse per
manent de către conducerea şi colectivul
muzeului, au fost realizate multe dintre
obiectivele instituţiei.
Astăzi, muzeul este pe cale să preia colecţi
ile de etnografie de la Topliţa şi, de asemenea,
să fie preluată în administrare, pentru expozitii
şi alte activităţi de profil, o clădire în orasul
Covasna.
Să nu uităm că în aceşti ani muzeul a luat
deseori iniţiativa unor cercetări complexe în
zonele în care s-a prelucrat sarea, coordonând
sau lucrând împreună atât cu specialişti din
străinătate (Anglia) cât şi cu specialişti de la
muzeele din Buzău, Reghin, Bistriţa, Piatra
Neamţ, Braşov etc.
Suntem convinşi că aceste cercetări vor con
tinua, vor strânge atâta material încât să se
poată scrie o lucrare ştiinţifică de profil şi să se
realizeze o expoziţie în acest sens.
Colaborarea muzeului cu oamenii din zonă,
cu comunităţile locale, s-a soldat şi cu
deschiderea unei expoziţii etnografice la
Poiana Sărată, care credem că se va dezvolta în
viitor, ajungând până la înfiinţarea aici a unui
muzeu istorica-etnografic al Văii Oituzului.
Proiectele şi programele viitoare includ
cercetări arheologice si etnografice în zone ale

Muzeul Carpatilor Răsăriteni a fost înfiinţat
prin Hotărîrea Guvernului României nr. 1365/
27. 12. 1996 după mai multe dezbateri publice,
note de fundamentare si memorii adresate
tuturor organismelor centrale. Prin acest act se
încheiau aproape 5 ani de demersuri, de
proteste şi de încercări de a lămuri opinia pub
lică despre rostul cercetării, protejării si valori
ficării patrimoniului cultural-istoric românesc
din S-E Transilvaniei, despre rostul înfiinţării
unei instituţii de rang naţional care trebuie să
coordoneze aceste activităţi.
Î nfiinţat ca instituţie în subordinea Minis
terului Culturii (astăzi Ministerul Culturii si
Cultelor), Muzeul Carpatilor Răsăriteni,
potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1 365, trebuie
să aibă filiale în judeţele Covasna si Harghita.
După mai multi ani de aşteptare a unor
decizii la nivel înalt, ani în care activitatea insti
tuţiei nou create a fost apreciată atât în ţară
cât şi peste hotare, s-a ajuns, cu emoţii, cu
memorii peste memorii, chiar eforturi, la ceea
ce trebuia să fie de la început, adică la o pro
prie identitate, la o proprie adresă şi la o acti
vitate complexă privind cercetarea şi valorifi
carea patrimoniului cultural.
De abia acum, la sfârşit de an 2005, muzeul
s-a mutat în propriul sediu, după ani de
aşteptare.
Î n sfârşit, putem să spunem că eforturile
depuse de organismele româneşti din zonele
Covasna şi Harghita, de intelectualii români de
aici şi din alte părţi ale ţării, de reprezentanţii
Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei,
s-au materializat prin aparitia deja de 9 ani a
unei instituţii sub coordonare centrală capabilă
să gestioneze activitatea ştiinţifică şi culturală
desfăşurată pe şantierele arheologice, în cerce
tările etnologice şi istorice din această zonă de
curbură a Munţilor Carpaţi, zona Carpaţilor
Răsăriteni, pe ambii lor versanţi.
Î ncă din actul de înfiinţare acest muzeu a
fost numit muzeu de importantă naţională,
având o activitate complexă în domeniile arhe
ologic:, istoric, etnografic, artă şi m cmori a l i s 

Carpaţilor

Li�;fl, "�;LiviLil�i u��{il�uruLc; pc; t�rjţqfil}! m�i
multor judete ale tării si av�\nd acum, stabile,

Răsăriteni,

pe
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lnale demersurile sale, Muzeul Carpatilor
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MIHAIL ION GORGOI
Răsăriteni este preocupat de cercetarea şi
valorificarea creaţiei şi civilizaţiei româneşti
din zonele respective, dar şi de cea a celorlalţi
locuitori, indiferent de naţionalitate, împli
nindu-şi astfel menirea pentru care a fost
constituit.
Niciodată declasarea acestui muzeu de la
rang naţional la zonal sau local, nu va fi în
favoarea dezvoltării sale, nu va fi în spiritul
actului său de înfiinţare. Orice tendinţă de
revizuire a unor liste privind importanţa unor

instituţii muzeale, promovarea sau declasarea
lor, indiferent de cine este făcută, nu poate fi
întotdeauna drumul spre o recunoastere reală
a unui patrimoniu şi a unor activităti tinzând să
fie considerate subiective.
Avem convingerea că toţi cei care sunt în
slujba patrimoniului cultural naţional simt şi
gândesc în folosul acestuia si vor păstra pentru
generaţiile viitoare instituţii cultural-stiinţifice
naţionale care sunt în plină dezvoltare, aşa cum
este şi cazul Muzeului Carpaţilor Răsăriteni.
Mihail Gorgoi

8
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Prăhistoriche Boote/Schiffe im Nordlichen Balkanraum.
Erwăgungen zu ihren Abbildungen
1.2. Bronzezeitliche Abbildungen:

1. Zu den Abbildungen:

In Razlog, Blagoevgrad Bezirk, im
Siidwesten Bulgariens, in einer spătbronze
zeitlichen Siedlung, die sich in der Năhe des
Flusses Mesta und nicht weit vom Flul3 Struma
befand, wurden Steinplatten, auf denen
Abbildung von Schiffen eingeritzt sind, ent
deckt (Taf. III)6. Die Stelen gehăren sehr
wahrscheinlich einem Heiligtum aus dem 14.13. v.Chr.7 an. Die dargestellten Schiffe sind in
zwei Gattungen einzuteilen. Neben dem ersten
Schiff (Taf. III/3), das eine Sanne zu transpar
tieren scheint, befindet sich ein ithyphalischer
Mann (Taf. III/4). Es handelt sich wahrschein
lich, sa wie B. HănseJ8 meint, ader um einen
Verehrer ader eber um einen Gatt, der Wellen
erzeugt, die das Schiff in Bewegung setzen.
Das zweite Schiff van Razlog (Taf. III/1-2) ist
van sieben Ruderer, die schematisch
dargestellt sind, angetrieben. Gebunden an
diese Darstellungsart, ist der Unterkiefer eines
Stieres, der in Putvil (Taf. V/4)9, in der
Nardukraine, zu nennen. Auch dieser trăgt
schematische Einritzungen, die genausa wie in
Razlog u.a. auch Schiffe mit Rudereri O
darstellen. J. Lichardus ist der Meinung, dass
im Fali Putvil van einem mykenischen Einflul3
gesprochen werden muf3 1 1 .

Abbildungen von Booten oder Schiffen sind
in dem von uns ins Auge gefaBten Raum eher
eine Seltenheit. Als Grundlage fiir die
Darstellungen der Wasserfahrzeuge wurden
Tongefăl3e, Steinplatten wie auch Spondylus
Schalen verwendet. Die Abbildungen wurden
eingeritzt und sind sowohl dem Neolithikum
als auch der Bronzezeit eigen.
O ber die Problematik der Schiffahrt an der
Unteren Donau und an der Westkiiste des
Schwarzen Meeres haben wir uns mit anderen
Gelegenheiten beschăftigt1 . So wurde die
nătige Aufmerksamkeit den Einbăumen und
Bretterbooten, den tănernen Modellbooten,
den Ankern, den wahrscheinlichen Handels
routen und, gebunden an diese, dem
Warentausch, und letztendlich dem Fischfang
gewidmet2.
1.1. Neolithische Abbildungen:

a. Im Turdaş-Kulturniveau der Siedlung von
Cluj-Napoca , wurde der U nterteil ei nes
Gefăl3es entdeckt, das auf der Au13ense ite sein
er Standflăche die Abbildung eines Schiffes mit
Zentralmasten, doppeltem Segel und Rudern
eingeritzt trăgt (Taf. 111)3. Nach N. Vlassa
wurde dieses Schiff auf dem Someş-Fiul3 ver
wendet und stellt das Vorbild der Wasser
fahrzeuge die spăter in der Ă găis und moglich
im Scharzen Meer beniitzt wurden, dar.

II. Besprechung:

Die aben erwăhnten nealithischen Abbil
dungen erheben mehrere Probleme. Erstens ist
auf den Fundart hinzuweisen. Die Turdaş
Siedlung van Cluj-Napoca liegt am Sameş.
Zbradila befindet sich an der Donau und
Mostonga IV in einem Sumpfgebiet nicht weit
entfernt von der Danau, im serbischen Banat.
Lagischerweise war die Danau das geeigneste
Gewăsser zum Befahren. Aber, trotzdessen, ist
das von Cluj-Napoca dargestellte Boat das
einzige welches Masten und Segel besitzt.
Măglich, dass der Sameş-FluB mit sa einem
Fahrzeugtyp in der damaligen Zeit befahrbar
war, aber, dass die neolithischen Turdaş
Menschen salche Baate bauten, ist zum
staunen.

b. An der donauaufwărts von Korbovo
liegenden serbischen Siedlung von Zbradila,
die der Zeitspanne Vinca-Turdaş II - Vinca
Piocnik II angehărt, wurde die Standflăche
eines Gefăl3es, welche auch mit dem Bild eines
Bootes verziert ist4, entdeckt (Taf. I/2). Nach
der Form gehort dieses Wasserfahrzeug in die
Gattung der Einbăume.
c. In einem Grab der Vinca-Nekropole von
Mostonga IV wurde eine Spandylus-Muschel
schale, die auf dem Becken des Verstorbenen
lag und sechs Piktogramme eingeritzt hatte,

Dic andcrcn von uns bcsprochcncn Bootc 1

gcfundcn5. S. Karmanski ist dcr Mcinu ng , dass

cincs dcr Bildsymbolc cin Boot darstcllt (Taf.

Schiffc habcn kcine Segel und nur cincs, in

11!6).

Razlog, ist von Rudercr gctrieben. Allc drci

11
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Wasserfahrzeugkategorien haben Analogien
sowohl im Mittelmeerraum, wie auch in
anderen europăischen, asiatischen ader
afrikanischen Gebieten.
Sa zum Beispiel, finden das zweite Baat van
Razlog, wie auch weitere spătbronzezeitliche
gemalte astăgăische Baatdarstellungen, die auf
verschiedenen Keramikgefăssen identifiziert
wurden (Kynos: Taf. IV/3-4, Hyria, Asine: Taf.
1/5, Eleusis, Medinet Habu: Taf. V/2) 12 und die
alle ein gleichhahen symmetrisches Deck
haben, eine gute Analogie im bronzezeitlichen
tonernen Madellbaat van Novo Sefol3.
W ie zu bemerken war, haben beide Baate
van Razlog eines ihrer Lăngsenden in Farm
eines Tierkapfes. Ohne die ganze Diskussian
diesbezuglich aufzugreifen 14, sind wir der
Meinung, dass es sich um Kopfe van Wasser
vogel handelt, identisch denen, die van West
europa bis zum Orient zu verzeichnen sind l5.
Die archăolagischen Grabungen in Pyrgos
Livanation ( = die hamerische Stadt Kynas ?) 1 6
erlaubten das Entdecken van mehreren
Darstellungen van mykenischen Baoten 1
Schiffen auf Spăthelladischen IIIC Keramik17,
die ein klareres Bild bezuglich der Bauart
dieser Wasserfahrzeuge vermitteln. W ichtig ist,
dass auBer der Darstellung des Bordes,
Mastens mit Segel ader der Ruderer und
Saldaten auch die Lăngsenden mit ihren
Wassevogelkopfen erscheinen. Salche Baate 1
Schiffe wurden auch auf der Keramik van
Tiryns (Taf. II/1; V/1 ) 1 B, Attica, aus dem Grab 3
und auf einem Steinsiegel aus dem Grab 6 van
Enkomi19, aus dem Spăthelladischen IIIC Grab
van Tragana (Taf. IV/2)20, auf einem Spăthella
dischen IIIC GefăB van Skyros (Taf. IV/1)(21),
auf einem prota-attischen Keramikbruchstuck
van Phaleron22 und ein weiteres mykenisches
ader protageametrisches van Kastanas, auf
einem GefăBfragment van Phylakopi23, auf
einem spătprotageometrischen GefăJ3 van
Dipylon24, auf einer Urne van Hama, Syrien
(Taf. 1 1/5)25, auf einem Siegel van Beit
Shemesh26, Grafitti van Naha/ ha-Me'arot27 und
Tenaida, in der Oase Dakleh in Ăgypten28, ent
deckt. Andere Fundarte sind Syros (Taf. 1!4)
und Thera (Taf. 1/6).
Die

Boote/Schiffe

van

Razlog,

dieses Baatstyps, der van den Einheimischen
bei der Fahrt auf den Innenlandgewăssern und
entlang der westlichen Schwarzmeerkuste ver
wendet wurde3o der thrakische Raum
zustăndig. Dieser Baat/Schifftyp wurde van
den Volkern des ăgăischen Region und sehr
moglich van den Ă gyptern und den
"Seevălkem " ubernammen. Im Gegensatz zu
dieser Meinung, weisen H. Matthăus3 1 und J.
de Baer32 im Falle dieses Baat/Schifftyps auf
einen anatalischen EinfluJ3 hin.
Wenn wir die chronalogischen, aber auch
răumlichen Aspekte ins Auge fassen. so muB
auch auf die minaisch-kykladischen Wasser
fahrzeuge hingewiesen werden, uber die sogar
einige Inschriften berichten33. Eine davan, u.z.
die aus Mari, in die erste Hălfte der Regierung
szeit des Zimri-Lim (ca. 1780-760 v. Chr.)
datierend, spricht uber die minoischen
(Caphtorite) Zinnimporte, die auf dem Wasser
durchgefiihrt wurden, Ugarit war dabei der
Lieferungshafen.
Minaische Boat/Schiffdarstellungen wurden
auf den Friesen van Kea34 und den Wânden der
Zimmem 4-5 des Westhauses van Akrotiri, auf
der Insel Santorini35 identifiziert. Solche
Abbildungen sind auch auf KeramikgefăJ3en
und Siegeln zu finden: Platanos (Taf. V/3).
Syrisch-kanaanitische Beweise von spăt
branzezeitlichen Wasserfahrzeugen wurden
sawohl auf der Kuste dieser Region wie auch in
anderen Zonen entdeckt. Zu nennen ist der
Grabstein van Dor (ca. 1 200 v. Chr.), ein
Bolusfragment aus der Schicht Hami/ton-Vvon
Tell Abu Hawan ( 1 4. - 13. Jh. v. Chr.) und auf
einem Siegel in Farm eines Skarabăuses von
Ugarit36.
In Ăgypten, bei Tel! el Dab 'a, im Ostteil des
Nii-Deltas, auf einem Siegel aus dem 18. Jh.
v.Chr. ist ein Schiff zu erkennen37. In Theben,
im Grab des Kenamun (Gr. 162), ehemaliger
Burgemeister der Stadt in der Zeit des Pharao
Amenhotep des III., wurden gemalte
Abbildungen van typischen syrisch-kanaanitis
chen Schiffen38, gleich denen aus dem Grab
des Nebanum39, Physiker Thebens i n
Amenhotep des II. Zeit, gefunden. Interessant
ist, dass im Rahmen der lnschriften des Ramses
des III, in den Tempeln von Ahydos, Karnak
und Luxor, das Wort mns mit cincm bcs

ihre

Analogien, miisst:n im breiteren Rahm en des
Baus
und
der
Ucniitzung
der osLmiL
Ldmeeris�.:hen Wassl:rfahrz�.:ugl.: bctrachlcl
wcrdcn, ohnc clahci wcitcrc Rcgionen Europas

timmtcn

glcich

dcn

Jicscr s.

uuch

Wasscrfahrzcugstyp,

in
Vcrbindung geselzl winJ40 (Diese Abbildungen
sîml in Bczichung mit dt:n "Sccvolkcm" gese 
Darstellungen in den c1wi:ihnten Gri:ibcrn,

umJ amkrcr Kiistcngcbictc zu vernachlassigen.

hen. Uber Jie Problemalik

Nach O. 1 Ii'lckmann29 ist fUr das Erschcincn
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authoren 4t. In Zypern, in Ha/a Sultan Teke, der
Spătzyprischen IIIA 1 Bronzezeit angehărend,
wurde das Graffito eines syrisch-kanaanitischcn
Schiffes entdeckt, das einem tonernen
Spătzyprischen I-II Modellschiffes von Enkomi
ăhnlich ist4 2.
In der neolithischen Siedlung HJ (El Obeid
Zeit) in Kuweit, an der Ki.iste des Persischen
Golfes, wurde eine gebrannte Tonscheibe (mit
einem Durchmesser von 6,5 cm) gefunden, auf
deren eine Seite ein Schiff mit zwei Masten
gemalt wurde43, ans Tageslicht gefărdert.
Boot/Schiffabbildungen sind auch fi.ir die
europăische Bronzezeit keine Seltenheit4 4 •
Bevor wir uns auf diese beziehen, mu/3 auf die
Darstellung in der Hohle Grabak, die sich auf
der Insel Lesina nicht weit entfernt von der
dalmatischen Ki.iste45 (Taf. Il/2) befindet,
hingewiesen werden. Erstaunlicherweise wurde
diese sehr wahrscheinlich im 5. Jt. v.Chr.
bemalt!
Zur Bronzezeit zuri.ickkommend, ist zu
unterstreichen, dass der skadinavische und
nordeuropăische Raum einer der reichsten in
Boot/Schiffabbildungen ist. Darstellungen sind
auf den Felsen von Birkerogel, Herrestrup,
Jagersborg Dyrehave, Truehojgard, Engelstrup,
Lăckeberget, Skiberall (Taf. 1/3), Tanum
Bohuslăn (Fossum, Bro, Lăvasen, Litsleby,
Sotorp etc. ), Flote 1-Hordaland, lă17estad nr. 4
(Taf. 1/7), Vittinge 2, Ekenberg /, Skălv,
Kyrkestigen, Hăljesta, Skogby, Măckleryd,
Hemsta, Stora Viggeby, Rodoy-Nordland,
Evenhus-Trondheimfjord, Klinta, Vitlycke,
Wismar, Russland (Taf. 1 1!4)4 6 zu sehen.
Nennenswert ist auch der Fund von Kivik
(Schweden) (Taf. Il/3)47, wo auf den Wănden
eines Kistengrabes u.a. auch Wasserfahrzeuge
dargestellt sind: Ostwand, Steinplatten 1 und 2
(DERS., S. 8 und Abb. 4-5). Boot 1 Schiffabbil
dungen wurden auch in den Grăbern von
Villfara und Klinta (DERS, Abb. 1 2a-b) fundig
gemacht. Fi.ir die skandinavischen Schiffe der
damaligen Zeit wurde eine Typologie
aufgestellt, die als Grundlage die Abbildungen
von Kivik (Taf. Il/3), Berget IV (Norvegen) und
Rorby (Dănemark) (Taf. 1/8) (DERS, Abb. 17ac) hat.
Ein Teil der Rasiermesser der europăischen
Bronzezeit IV-III, tragen auf beiden Seiten der
Klinge Darstellungen von Wellen, Pilze, Vogel,
Pferde, Himmelskorper (Sonne ), Menschen
gestalten unei Wasserfahrzeuge. Wir nennen
hier

die

zentralcuropăischcn

Fundc

von

Gădenstoif, Rinteln, Mehlbeck, Kemnitz, Aurich,
Hadersleben, Nustrupfeld, Bokhorst, Bremen,
Bygholm bei Horsens, Emsburen, HeefJel bei
Hemoor,
Harsefeld- Griemhorst,
Lathen,
Borgdoif, Rosciecino) und jene nordeuropăi
schen von Ketting, Veddinge, Ncder Hvolris,
Vojens Gaard, Alstrup, Skivum, Vandling,
Honum, Gjerum, Voe/4H. Bis jetzt wurden in
Dănemark 422 Bronzeobjekte entdeckt, die
mit i.iber 800 Abbildungen von Booten ader
Schiffen verziert sind49. Im Inneren der
Wasserfahrzeuge finden Ruderer, Pilze, Văgel
u.s.w. ihren Platz.
Fiir das 3. Jh. v.Chr. sind die 20 Messer von
Doracos, eine Siedlung an der Marmara-Ki.iste,
unter denen sich eines welches auf der Klinge
ein Schiff mit 17 Rudercr dargestellt hat und
sich als ein klarer Hinweis auf die Schifffahrt
im ostlichen Teil des Mittelmeeres und moglich
auch im Schwarzenmeer entpuppt50, zu
erwăhnen.
Sonnebarken sind auch auf einigen
Metallgefă/3en (Situlae), wie die der HaBI
Zeit, u.z. der Urnenfeldkultur, von Sâg (Bezirk
Sălaj)51 und Remetea Mare-Gomila lui Pitut
(Bezirk Timiş) (Taf. VI/1 )52 abbgebildet.
Gefă/3e dieses Typs wurden auch in Hajdti
băszărmeny, Mezăkăvesd. Nyirlugos-Szennyes
puszta, Senyă, Szentes, Tiszanagyfalu (?), Kesză
hidegkut, Luekj, Niedzielska, Siem, Skocjan,
Rivali, Wollishoffen, Osternienburg,
Unter
glauheim, Granzin und Olsberg-Geveling
hausen53 gefunden. Dieselbe Sonnenbarke,
diesmal zwei Sonnen tragend, ist auch auf ei ner
bronzenen Amphora des Typs Gevelinghausen
Vejo-Seddin, die in Gevelinghausen54 gefunden
wurde, zu sehen. Nicht zu vergesscn sind weit
er auch die Darstellungen auf den Gefăl3en von
Lavindsgaard (Taf. Vl/2), "Lucky" (Taf. Vl/3),
Rossin (Taf. Vl/4) und Este (Taf. Vl/5)55.
Die Verstorbenen der skandinavischen und
mittel- und nordeuropăischen Bronzezeit wur
den ăfters in Booten oder bootsăhnlichen
Grăbern zur ewigen
Ruhe gelegt56 .
Begrabungen in Booten stammen schon aus
der Steinzeit (Mesolithikum ), so wie der Fund
von Mollegab II der dănischen Ertebolle
Kultur57 beweist. Das Boot war sehr wahr
scheinlich der Trăger der Seele von einer Welt
zur anderen. Nach F. Kaul, dessen Meinung
auch von J. Bouzek58 akzeptiert wird, symboli
siert das Boot/Schiff, das die Sonne trans
portiert, dcn Morgen, wăhn:nd dns leere auf
dcn Abend hinwcist.
Cristian Schustcr
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Rezumat

Ambarcaţiuni/ bărci preistorice în spaţiul nord-balcanic.
Unele precizări cu privire la reprezentările lor
Reprezentări ale unor ambarcaţiuni preistorice apar în arealul amintit pe ceramică, plăci din piatră (stele) şi pe valvele scoicilor
Spondylus. Este vorba de scrijelitori practicate atât în neolitic cât $i epoca bronzului.
În cazul reprezentărilor neolitice sunt analizate ambarcaţiunile de pe partea exterioră a unui fund de recipient al culturii Turda$
de ill Cluj-Napoca (pl. 1!1); alta în aceea$i poziţie de ill Zbradila (cultura Vinca-Turdll$ Il- Vinca-Plocnik 11) (pL 112) $i o pic·
togramă de pe o scoică Spondylus din necropoill Vinca de i1l Mostonga IV (pl. ll/6).
Epocii bronzului îi apartin stele din piatră de ill Razlog (sec. 14-13 î. Chr.) (pl. lll/1·4), pe care apar ambarcaţiuni, una propul
sată de vâslaşi, a doua, cărând un soare, de un zeu itifalic ce face valuri.
Reprezentările enunţate au analogii, după caz, atât în spaţiul egeean, cât $i în cel central $i nord-european.
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Decoperirile Cucuteni-Ariuşd de la Păuleni Cioc - Ciomortan
"Dâmbul Cetăţii". Campaniile 2003 - 2005. Raport preliminar
Î n perioadele 08 august - 05 septembrie
2003; 28 iulie - 07 septembrie 2004 şi 29 iulie 5 septembrie 2005, au fost continuate
cercetările arheologice în aşezarea Păuleni
(cunoscută în literatura de specialitate şi sub
numele de Ciomortan sau Şoimeni), din
apropierea satului Şoimeni (Csikcsomortan),
comuna Păuleni-Ciuc, jud. Harghita (Pl. 1/1, 2).
Staţiunea se află la circa 8 km nord-est de
municipiul Miercurea-Ciuc şi la circa 1 km
nord-est de satul Şoimeni (Csikcsomortan),
comuna Păuleni Ciuc, judeţul Harghita, în
locul numit de localnici Vardomb ( "Dâmbul
Cetăţii "). Este amplasat într-un loc ferit, cu alti
tudinea absolută de 882 m, la poalele de vest a
Munţilor Ciucului. Acest loc oferă o bună
vizibilitate asupra Depresiunii Ciucului şi
totodată un bun control al punctelor de comu
nicaţie cu zonele extramontane. Se află în drep
tul pasului Vlăhita, ce traversează munţii
Harghitei - graniţa naturală dintre Depresi
unea Ciucului şi centrul Transilvaniei şi între
cursul superior al Gitului şi Izvorul Trotuşului,
legând Depresiunea Ciucului de Moldova.
Situ! se află într-un loc ferit, iniţial, pe locul
respectiv a existat un promontoriu natural, de
formă ovală, cu suprafaţa de circa 60 (nord sud) x 90 (est-vest) m şi înalt de circa 3 m. Din
sud promontoriu! era mărginit de o pantă
accentuată şi înaltă a văii pârâului Remetea afluent al Gitului. La nord, în imediata
apropiere a promontoriului, curge alt pârâu
afluent al Remetei. Acest loc oferea bune
condiţii de securitate: accesul în aşezare a fost
uşor de controlat, din sud ea fiind limitată de o
pantă accentuată a văii Remetei, din nord - de
pârâul Nyirpataka şi malul înalt al promontori
ului, iar din vest singura cale de acces spre
promontoriu trecea printr-o şa îngustă de circa
15 m. Î n acelaşi timp, aşezarea avea poziţie
importantă în ceea ce priveşte legăturile cu
diverse teritorii: pe cursul ambelor pâraie din
vedhă tatea sa, se putea ajunge uşor la princi
pala arteră hidrografică din zonă - râul Olt.
Aşezarea a fost descoperită în perioada
interbelică de Al. Ferenczi, care a inclus-o în
rt!pt!rtoriul

Î n tr�.: anii

ce rce t ă r i

cetăţilor

dacice

din

ocazia acelor cercetări s-a constatat că aşezarea
a fost locuită în eneolitic (cultura Cucuteni
Ariuşd), în perioada de tranziţie de la eneolitic
la epoca bronzului (cultura Coţofeni) şi în
epoca bronzului (culturile Ciomortan şi
Wietenberg). Î n urma cercetărilor efectuate de
Szekely Zoltan a fost descoperită o nouă cul
tură arheologică, denumită în literatura de spe
cialitate cultura Ciomortan. Î n ceea ce priveşte
fortificaţiile, s-a ajuns la concluzia că valul a
fost ridicat în epoca bronzului.
Aşezarea a reintrat în atenţia cercetătorilor
în momentul în care a început să fie braconată
de căutătorii de comori. Printr-o întâmplare
fericită o parte din acest material arheologic a
intrat în proprietatea Muzeului Carpaţilor
Răsăriteni prin donaţii şi achiziţii. Datorită
faptului că din primele cercetări ale lui Szekely
Zoltan nu a fost surprins stratigrafic raportul
cronologic dintre culturile perioadei mijlocii a
epocii bronzului Ciomortan şi Wietenberg, dar
nici genealogia grupului Ciomortan, s-a hotărât
redeschiderea şantierului arheologic de la
Păuleni Ciuc - Ciomortan, prin cercetarea unor
suprafeţe mari.
Î n perioada 1999-2005 săpăturile în această
aşezare au fost reluate de un colectiv format
din reprezentanţii mai multor instituţii: Muzeul
Carpaţilor Răsăriteni (Valeriu Cavruc - coor
donator, Dan Buzea), Muzeul Naţional de
Istorie a Transilvaniei (Mihai Rotea), Institutul
Român de Tracologie (Szekely Zsolt ),
U niversitatea "Eftimie Murgu" Resita
(Gheorghe Lazarovici), Complexul Muzeal
Neamţ
şi
Dumitroaia)
(Gheorghe
Universitatea " Lucian Blaga" Sibiu (Sabin
Adrian Luca, Cosmin Suciu)'.

Descrierea săpăturilor:
Lucrările au fost continuate pentru cerce
tarea urmelor de locuire din epoca timpurie a
cuprului (culturile Cucuteni-Ariuşd şi Bodrog
keresztur) şi din perioada târzie a ei (cultura
Coţofeni), depistate în campaniile anterioare.
Săpăturile arheologice s-au efectuat în sectorul
nordic al aşezării, în S.I, c. A-D/8-14, pe o
supr a fa ţ ;i de 96 mp.
Cumpania 2003

"l hmsivania.

1 956, 1 960 şi 1 967 aid a dcc t u a t
arheologi�o:t: Szckely Zol tan . Cu

A fost t:�o:rcctată o porţiune m ică din
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în cea de sud a sitului) sunt generate de
prezenta unor cantităţi mari de argilă arsă,
reprezentând probabil locuintele cucuteniene
de sub val, precum şi de lipitură locuinţelor mai
recente, din perioada culturii Wietenberg.
Î n partea centrală a zonei cercetate apar
mai multe anomalii izolate, reprezentând prob
abil vetre si cuptoare, respectiv gropi continând
mai multă sau mai puţină ceramică. Apar în
această zonă centrală si anomalii ce se întind
pe distante ceva mai mari, de ordinul zecilor de
metri, care sugerează existenta unor constructii
interioare cu lungime mai mare. Atrag de
asemenea atenţia câteva anomalii de minim
care nu se cuplează cu maxime la sud de ele
(anomaliile magnetometrice în emisfera
nordică sunt dipolare, cu un maxim spre sud si
un minim spre nord), ci reprezintă efectul unor
materiale cu susceptibilitate magnetică mult
mai mică decât a solului, probabil acumulări de
suprafaţă ale unor blocuri mai mari sau mai
mici de calcare, roca din care este constituit
fundamentul zonei2.

zona c. C-D/1 1 - 14, Ad.- 1,90-2,30 m, aflată sub
Cmp. 1 3 (cercetat în campania din 2002, legat
de locuirea din perioada mijlocie a epocii
bronzului, aparţinând culturii Ciomortan)
(Pl.I 1/1-4).
Umplutura valului este alcătuită din pământ
pietros, puternic tasat, greu de excavat si lentile
de sol viu, acestea au mai multe secvente cro
matice: maronie, gălbuie, neagră, cenuşie si
brun-gălbuie cu textură diferită în functie de
straturile pedologice sau geologice care le-au
tăiat. Au fost surprinse gropi de stâlp ce aparţin
structurii valului şi perforau stratul de cultură
eneolitic (Pl.II/5,6).
Imediat sub val, în c. C-D/1 1 , Ad.- 2,40 m, a
fost descoperită o vatră de foc, probabil de
formă rotundă. Vatra a fost amenajată peste
podeaua Loc. 5, fiind îndepărtate puţinele
resturi de chirpici de la pereţi ce se aflau, de
regulă, peste podea. Pe nivelul vetrei au fost
descoperite fragmente ceramice, pietre şi
resturi de lipitură. Aceste urme apartin unei
constructii de suprafaţă, distrusă în momentul
nivelărilor făcute pentru ridicarea valului de
fortificatie al aşezării.
Cercetarea a continuat în c. C-D/ 1 2- 14, pen
tru definirea conturului Loc. 5, mai exact a
zonei nord-estice. Î n această campanie a fost
cercetat nivelul superior al dătâmăturilor
locuinţei şi au fost recoltate materiale arheo
logice (Pl.IV/1-8).
La nord de Loc. 5, în c. C-D/14, panta natu
rală a dâmbului este accentuată, în momentul
răzuielii efectuate la - 3,0 m, a fost surprins şi
şanţul palisadei de epoca bronzului. Urmele
umpluturii şanţului au fost surprinse pe 4 x 0,30,4 m. Urme ale palisadei au fost surprinse şi în
campania din anul 2000, în c.A-B/14.
Cercetări geofizice au fost efectuate de dom
nul Dr. Florin Scurtu, de la GEI-PROSECO,
Bucureşti.
Cercetarea magnetometrică de mare detaliu
a acoperit întreaga suprafaţă disponibilă a situ
lui, circa 2.000 mp. Menţionăm nu au fost efec
tuate măsurători geofizice în zona suprafetelor
cu săpături arheologice.
Se poate constata că periferia zonei cerc
etate, care coincide cu periferia sitului, este
ocupată de două şiruri paralele, unul exterior şi
altul interior de anomalii pozitive cu ampli
tudinea de dteva zeci de nanu lcsla. Sirul ext e
rior este un efect de relief, el urmărind l i m i ta

Campania 2004 (PI.V/7, 8)

Î n urma acestei campanii de săpături arheo
logice la Păuleni Ciuc - Ciomortan, s-a observat
faptul există mai multe nivele de locuire din
perioada culturii Cucuteni-Ariuşd, Faza A.
Acestea sunt definite după cum urmează:
Nivel eneolitic Păuleni 1, este corespunzător
fazei Cucuteni-Ariuşd Al, definit prin cerami
ca neagră bine lustruită, de certă origine
sudică, cunoscută pe spaţii întinse din
Transilvania, la Tg. Mures, Bod, Ariuşd,
Ciucsângiorgiu si Olteni, acestui n ivel îi
aparţine Cmp. 17. Există si un nivel intermedi
ar denumit Păuleni I-II, care nu este foarte clar
definit, complexele descoperite: Cmp. 18 şi
Cmp. 19, sunt în curs de cercetare, din câte s-a
observat materialul arheologic corespunde
unei etape timpurii (Pl.V/3-6).
Nivel eneolitic Păuleni 11 este corespunzător
fazei Cucuteni-Ariuşd A2 din Moldova.
Ceramica uzuală este decorată cu barbotină
organizată. Ceramica semifină şi fină este pic
tată, canelată sau incizată cu variate motive
care permit o încadrare etnoculturală strâns
legată de evoluţia din spaţiul est carpatic.
Acestui nivel îi aparţin complexele: Loc. 5, Loc.
5A şi Loc. 2 1 .

Nivel cneolitic l'ăuleni

III,

e ste u n proces de

ret ardare local, in care ceramiea pictată d is



par�:, iar un e l e ca t cguri i din cernmica neagră

micului platou pe care se află s i tu l , în timp ce
zonele an omalc p a ral el e cu acesta şi aflate irm:

st:

mentin. Ace s t u i nive l îi a p a r t i n complexe l e :
Loc. ti , Loc. fo , l .nc. 1 1 , Loc. 1 2 si Loc. 163.

diat spre in teri or (mai ales în part e a de nord !) i
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altele pe verticală. O parte din lutuiala fină a
vetrei a fost găsită cu faţa în jos (PI.III/S-8). La
nord de vatră a fost descoperită o masă-altar.

Campania 2005

Î n această campanie s-a demontat podeaua
locuinţelor Loc. S şi Loc. SA şi au fost cercetate
parţial alte două complexe:
Cmp. 22, descoperit în c. D/8, în partea sud
estică a Loc. S, încăperea B. Este reprezentat
de o aglomerare de formă ovală de 1 ,2 x 0,8 m,
formată din fragmente ceramice, un fragment
de statuetă antropomorfă din lut ars. pietre
neprelucrate, fragmente de râşniţe şi resturi de
oase de animale (PI.X/7,8).
Cmp. 23, surprins în c. A-B/9-10, formă rec
tangulară cu colţurile rotunjite, dimensiunea
de 2,2 x 2,8 m, orientat pe direcţia nord
vest/sud-est. Este groapa unui "bordei"
adâncită până la 0,8 m în roca naturală a dâm
bului. Bordeiul a fost distrus în momentul
ridicării peretelui constituit din pământ pietros
de culoare galben-verzuie, comun celor două
locuinţe (Loc. S şi Loc. SA). Complexul este în
curs de cercetare. Materialul ceramic
descoperit în umplutura sa indică faptul că
aparţine primei etape de locuire a aşezării de
către purtătorii culturii Cucuteni-Ariuşd.
După cercetarea podelei suspendate a Loc.
5 încăperea A, sub aceasta au fost surprinse
resturile unor vetre de foc ce datează din prima
fază de locuire a aşezării de către purtătorii
culturii Cucuteni-Ariuşd (PI.VIII/7; PI.X/3, 6).

Nivelul eneolitic Păuleni II
Loc. 5. Formă rectangulară, avea dimensiu

nile de circa 12 x 4 m, fiind orientată pe directia
nord-vest - sud-est.
Î n anul 2000, în zona de nord a aşezării a fost
descoperită şi cercetată doar partea superioară
a locuinţei observându-se faptul că dărâmă
turile pereţilor prăbuşiţi erau puternic arse4.
Dărâmăturile pereţilor sunt slab reprezen
tate în comparaţie cu dărâmăturile podelei,
acestea au fost afectate în bună parte de
nivelările prilejuite de construirea Loc. 4, pre
cum şi de ridicarea valului ce fortifica aşezarea
în epoca bronzului. Trebuie să precizăm că res
turile de la pereţi nu formează o structură de
perete de lut, sunt doar resturile unor lipituri,
poate umpleau spaţiu dintre bârne si nuiele, nu
sunt o împletitură propriu-zisă, neavând nici
urme de lipituri succesive cum se observă la
podea. Î n campania din anul 2004, locuinţa a
fost dezvelită şi cercetată pe întreaga suprafată.
Ea a fost compartimentată în două încăperi:
încăperea A şi încăperea B. (Pl. XIV).
Compartimentarea era necesară şi din cauza
diferenţei de nivel determinate de panta
terenului. De altfel, şi prăbuşirea podelei din
încăperea .A, la marginea dinspre încăperea B,
era mai puţin accentuată decât spre capătul de
nord. (PI.VI/1-4, 8). Cercetarea încăperii B a
fost efectuată într-o primă fază doar la nivelul
superior al podelei. Aceasta era suspendată în
zona nord-vestică de lângă peretele nears con
struit din lut galben bătătorit. Dărâmăturile au
căzut la o adâncime de circa 60-80 cm, foarte
probabil din cauza unei bârne longitudinale
care a ars mai repede, foarte clar observându
se locul de unde au căzut, o parte dintre ele
rămânând în zona îmbinării cu peretele.
(Pl. VIII/1 ). Î n a doua faza a cercetării podeaua
a fost demontată. (Pl. VIII/2-6, 8).
Suprafaţa superioară a podelei este dreaptă,
dar majoritatea dintre bucăţile de lipitură pre
zintă pe faţa inferioară (aceea de pe sol)
amprente de bârne groase, cu secţiune rectan
gulară şi semicirculară. Podeaua din încăperea
A a fost suspendată, iar în încăperea B a fost
amenajată direct pe sol. Tot astfel, spre colţul
de NE, unde podeaua avea cea mai mare
înălţime, dărâmăturile podelei sunt mai pro

Complexe eneolitice:
Nivelul eneolitic Păuleni III
Loc. 16. Sub valul de apărare al aşezării din

epoca bronzului, în c. C-D/1 1 - 13, au fost
descoperite urmele unei locuinţe (Loc. 16).
Locuinţa se prezenta ca o aglomerare de formă
aproximativ rectangulară (4,5 x 4 m), de pietre
neprelucrate, fragmente de lipitură arsă, frag
mente de lemn carbonizat si fragmente cera
mice de tip Cucuteni-Ariuşd (PI.II/7,8). Î n
mijlocul complexului se afla o vatră de foc,
puternic afectată. Ea a fost amenajată pe un
p avaj de pietre şi avea forma circulară ( 1 ,6 m).
In partea sa de est vatra a fost perforată de doi
pari (Pl.III/1,2).
Vatra a fost construită ca şi în cazul Loc. 4,
printr-o adâncire în nivelul eneolitic, reprezen
tat aici de dărâmăturile Loc. S, încăperile A şi
B. S-a păstrat puţin din partea superioară a
vetrei reprezentată de lutuiala fină. Pavajul în
schimb a fost consistent, având o grosime de
peste 0,2-0,3 m, fiind compus din pietre plate,
desprinse probabil din stânca locală. Vatra a

n u m a tt: . Stratul de lipi t u r:i s-a rupt, s-a răstur

fost d istrusă deoarece pietrele ce făcea u parte

din pavaj au fost surprinse u ne l e înclinate iar

nat �i s-a amestecat cu
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timpul arderii bârnelor, podeaua s-a prăbuşit
(Pl.XI/3,4).
Bucăţile de lipitură ale podelei în zona
sudică sunt bine arse (Pl.XI/5,6). Au suprafaţa
superioară dreaptă, dar majoritatea dintre ele
prezintă pe faţa inferioară amprente de bârne
groase cu secţiune rectangulară. Î n zona cen
trală a locuinţei lipitura podelei nu s-a păstrat,
în schimb aici au fost descoperite fragmente
ceramice care au pătruns printre spaţiile libere
(Pl.XI/7). La amenajarea podelei au fost utili
zate bârne rectangulare ce au fost surprinse pe
lungimea de 0,8 m, lăţimea cuprinsă între 0,20,3 m şi grosimea de 0, 15-0,2 m (PI.XI/8).
Bârnele au fost aşezate paralel unele lângă
celelalte, perpendicular pe laturile lungi ale
locuinţei. Peste acestea a fost amenajată
podeaua de argilă în amestec cu pietricele şi
resturi vegetale, care ulterior a fost bine nete
zită. Bârnele au fost aşezate pe sol, după ce în
prealabil s-a făcut o nivelare a terenului.
Nu excludem posibilitatea ca această
locuinţă să reprezinte practic o altă încăpere a
Loc. 5.

8) sau cu resturile pereţilor din a căror struc
tură s-au păstrat unele fragmente de chirpici.
Uneori, după crăpăturile podelei suspendate,
se poate observa direcţia şi lăţimea stâlpilor de
sustinere a structurii de lemn. Denivelările
semnalate în jumătatea de sud a locuinţei nu
depăşesc 10 cm, în timp ce spre sud şi est sunt
mai accentuate.
Toate bucăţile de lipitură cercetate până
acum nu conţin amprente de substanţe orga
nice vizibile, în schimb conţin mici fragmente
de pietriş din stâncă locală.
La peretele Loc. 5, se foloseşte argilă cu
nisip si pietricele (cuarţit), spre deosebire de
structura podelei suspendate care are un
conţinut mai pietros.
De-a lungul peretelui se observă grupări de
pietre în diferite poziţii (unele mai joase, altele
mai înalte), situate către exteriorul peretelui,
mai exact între stâlp şi urmele de perete căzut.
Cantitatea de chirpici arată că este vorba de o
tencuială care nu depăşeşte 20-30 cm, deasupra
nivelului podelei. Lăţimea peretelui despicat
din exterior cu structură de pari şi nuiele era de
circa 20-30 cm. Spre capătul de est al bârnelor
pare să fi fost amenajat un prag din pietriş cu
argilă de culoare verzuie, lat de circa 20-25 cm,
asemănător cu cel din Î ncăperea 8.
Uneori pe aceiaşi urmă de lipitură se pot dis
tinge foarte clar câte două sau trei bârne alătu
rate (Pl.VI/6,7; Pl.IX/ 1 -8). Bârnele cu secţi
unea rectangulară sunt mai numeroase, uneori
spaţiul care a rămas liber între două bârne a
fost completat cu un par mai subţire (Pl.VI/5).
După ce dărâmăturile podelei au fost
demontate, sub aceastea s-au delimitat foarte
bine zonele Loc.5, încăperea 8 şi Loc. SA
Concomitent au fost delimitate şi gropile de
stâlpi ce făceau parte din structura acoperişului
şi a pereţilor locuinţelor (Pl.X/1,2,4,5). Acestea
vor fi cercetate în campania viitoare (Pl.XV).

Loc . 21. A fost descoperită în c. A-8/1 1 - 1 4 si
este afectată în partea superioară de dărâmă
turile pereţilor şi de amenajarea podelei Loc. 5
(Pl.XII/1-5). Locuinţa are forma rectangulară
colţurile fiind uşor rotunjite, dimensiunile de
3,8-4 x 2,5-3 m, şi fiind orientată pe direcţia
nord-vest/sud-est.
Podeaua este formată din pietriş local tasat,
prezentând urmele unor refaceri (Pl.XII/7,8).
Pereţii au fost săpaţi în pământul pietros
local, nelocuit şi au fost lutuiţi cu două trei stra
turi de lipitură. Peretele era construit cu resturi
organice şi paie, care au ars lăsând un pigment
alburiu (Pl.XII/6; Pl.XIII/2). Î n partea dinspre
suprafaţa pământului lipiturile sunt mai groase.
Din loc în loc peretele de sud a fost tăiat de
gropile de cârtiţă. Peretele de sud este bine
păstrat cu înălţimea cuprinsă între 25-38 cm.
Colţul de sud-est a fost distrus, dar în vecină
tatea lui s-a mai păstrat una dintre lipiturile
groase rezultate probabil în urma unor
reparaţii din acel colţ. Lângă peretele sudic a
fost surprins un vas de tip suport aflat in situ
(PI.XIII/4,6).

Loc. SA. A fost descoperită în c. A-B/7-9 şi
NlO (Pl.XI/1, 2), cercetată în mai multe cam

panii arheologice şi fiind dezvelită doar pe 1/3
în zona cercetată5. Ea are forma probabil rec
tangulară cu dimensiunile 6,5 x 3,5 m (o parte
din locuinţă depăşeşte suprafaţa secţiunii cerc
etate). Locuinţa este orientată pe direcţia
Locuin ţei 5, peretele nord-estic fiind comun.

Latura de est a locui n �e i este prost păstra t ă .

Lipitura are între 2 şi fi c m , făcând perete

Podeaua a fost parţ i a l suspendată în zo n a

comun cu podeaua, deoarece la l ut ui a lii s-au
adă ugat ci rca 3 cm Je lut peste podea.

peretel u i nord e s t i c s i a fost construită p e o

structură de bârne groase, ce se sprij i neau cu
c ap ul pe perete. Arderea b:lrnelor a determinat
şi a rd e re a podelei � i a pcn; l d u i 1.k sprijin. Î n

Reparat iile au făcut ca u n g h iu l hordeiului să fie
ro t u nj i t spre fuuu. B o rd e i u l a fost perforat de
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(Pl.XIll/8).
Î n ceea ce priveşte locuinţele din acest nivel,
corespunzător fazei Cucuteni-Ariuşd A2, se
poate observa că ridicarea Loc. S a avut loc la
scurt timp după ce Loc. 21 a fost incendiată.

gropi de cârtiţă şi de animale mai mari care au
deranjat chirpiciul.
Î n zona gropii din colţul nord-estic se con
stată o puternică tasare. Î n groapă au căzut
fragmente de pereţi cu amprente de nuiele
foarte scunzi, similari celor de pe marginea
locuinţei S (Pl.XIII/1, 7).
Acoperişul a fost construit cu materie orga
nică deoarece, sub dărâmături, s-au găsit res
turi de arsură.
Î n partea de nord-est a locuintei a fost
descoperită o groapă de provizii, denumită
Groapa A (Pl.XIII/3). Aceasta a fost săpată în
stânca locală. Are gura circulară cu diametru!
de 0,8 m şi adâncimea de 0,6-0,8 m de la nivelul
podelei. Î n groapă a fost depus un vas de
provizii ce avea în interiorul său, pe fund, o
cantitate mare de lut galben în amestec cu
pietriş (Pl.XIII/S). Î n gura gropii s-au
descoperit vase păstrate fragmentar şi unul
păstrat integral - un castron.
Î n umplutura bordeiului, deasupra obiec
telor de pe podea a fost preparată o structură
de bârne cu două trei urme de reparatii.
Structura sa avea mai multă argilă în compoz
iţie decât podeaua de la Loc. S şi SA, motiv
pentru care s-a crezut că este vorba de peretele
dinspre profil al contextului. Î n urma curăţirii
profilului în campania din 2005 s-a putut obser
va că nu este vorba de un perete ars în picioare
şi împins spre Loc. S. Reanalizând structura,
compoziţia, dispunerea bârnelor presupunem
că este vorba de o locuinţă cu etaj, cu partea
inferioară îngropată puţin în pământ, mai sus
foarte clar descrisă. Mai mult, pe această podea
a fost descoperit un vas întregibil decorat cu
benzi de incizii paralele făcute cu piaptănul şi
alte câteva obiecte. Unele gropi de stâlp de
mari dimensiuni aflate spre Loc. SA aparţin
structurii de sud a acestui complex. O mare
groapă, foarte adâncă, în profil, aflată în pre
lungirea secţiunii lui Z. Szekely tine de struc
tura din spre pantă aproape de colţul de NE al
acestui complex. A mai rămas o porţiune din
complex sub profil care ne va permite a clarifi
ca unele detalii.
Vom încerca în campaniile viitoare să clarifi
căm aceste probleme, mai ales că nu toate
gropile au putut fi cercetate, ele fiind sub
peretele dintre Loc. S si Loc. SA.
Inventarul Loc. 21 este compus din frag
mente de vase ceramice, un suport ceramic,
două fragmente de topoare din piatră şi inven
tan• l gropi i de

Nivelul eneolitic Păuleni 1
Cmp. 17 (Pl.V/1) A fost descoperit în c. C

D/1 1 - 13 pe suprafata de S x 2,S-3 m în partea
de est a Loc. S. Umplutura este formată din
pământ afânat cu multă cenuşă în compozitie,
în care apar materiale arheologice aparţinând
culturii Cucuteni-Ariuşd. Ceramica neagră lus
truită din faza timpurie a culturi este caracte
ristică acestui complex. Pe lângă acestea a fost
descoperită o cantitate mare de resturi de oase
animaliere, coarne de căprior, lemn carbonizat
şi obiecte din cupru. Nivelul acesta a fost evi
denţiat foarte bine şi în profilul estic al S. I
(Pl.V/2).
Din păcate, complexul a fost surprins pe o
suprafaţă restrânsă, o mare parte din el intră
sub Loc. S şi sub valul de apărare în porţiunea
încă necercetată. Î n această fază a cercetărilor
nu cunoaştem date privind forma sa. Î n urma
campaniei de săpături din anul 2004, s-a obser
vat că Loc. S se suprapune acestui nivel, iar
materialul arheologic descoperit în cele două
comp lexe este diferit din punct de vedere stilis
tic. In perimetrul său au fost descoperite mai
multe vetre de foc amenajate direct pe nivelul
de călcare.
Cultura materială

Inventarul locuinţelor este reprezentat de
vase ceramice întregi sau păstrate fragmentar
lucrate din toate categoriile ceramice (fină,
reprezintă 14% - nisip fin; semifină, reprezintă
SO% - nisip şi cioburi pisate mărunt; grosieră,
reprezintă 36% - cioburi pisate, pietricele ),
obiecte din lut ars, cupru, piatră, os şi corn.
Î n Baza de Date Păuleni Ciuc - Ciomortan
sunt introduse peste 7000 de înregistrări de
fragmente ceramice ce provin din complexe
arheologice. Descrierea materialelor ceramice
s-a făcut după fişe-tip, pe baza unor cataloage
de forme variante de buze, variante de funduri,
umeri şi cataloage de ornamente. S-au folosit
tezaure de termeni pentru tehnica de orna
mentare şi tipurile de forme, factură, amestec,
tratarea suprafetei sau tipul arderii, culoarea şi
categoria ceramicii6.
Structura bazelor de date este proiectată în

pn>vi;.cii (vasul de prcwizii, un
de. la a l t � 2 c.:asl roanc)

sistemu l BAZARH, ap licat la C l uj N a poca , l a
sectia de preistorie (din anul 1 984 ) . Proieclele

castron si fragme nte

29

www.cimec.ro / www.mncr.ro

DAN LUCIAN BUZEA, GHEORGHE LAZAROVICI

experimentale au fost realizate de Z. Kalmar şi
C. Ţăranu, lansate de Gheorghe Lazarovici, Z.
Maxim, Al. Corbu şi susţinute în cadrul
Laboratorului de Cercetări Interdisciplinare de
la Cluj. Gestionarea bazelor de date este rea
lizată printr-un sistem mai larg, ZEUS, realizat
de Lucian Tarcea şi coordonat de Gheorghe
Lazarovici şi Zoia Maxim, pe baza unor studii
de algoritmi elaboraţi la Cluj Napoca.
Asemenea baze pot fi gestionate sub sistemul
de baze de date PARADOX, cu programul
ZEUS sau programe de clasificări gen APL,
ARHEOAPL. Au fost create programe ce
lucrează sub sistemul Windows (APL WIN si
ZEUS 2)'.
Deoarece încărcarea bazelor nu este
încheiată, deoarece se sapă pe diferite nivele
iar procesul de restaurare necesită timp de
selectare nu considerăm necesar a prezenta
rezultate statistice detaliate deocamdată.
Unele referiri au fost amintite pe primele loturi
şi mai recentB.
Repertoriul ceramicii lucrată din pastă fină
este alcătuită din vase mici, mijlocii şi mari, cu
pereţii foarte subţiri, sonori la lovire. Din
această categorie fac parte paharele, cupele,
oale cu corpul sferic, polonicele, străchinile şi
castroanele.
Ceramica de uz comun cuprinde o gamă
largă de recipiente, în special vasele mari de
provizii, vasele-suport, fructiere, oale bitron
conice, tronconice, străchini, castroane, capa
ce, etc. Recipientele mari sunt prevăzute cu
toarte de diferite forme şi butoni aplicaţi.
Stilul decorativ este asociat cu formele şi
categoriile ceramice. Î n proporţie restrânsă
sunt întâlnite ornamentele incizate, canelate,
alveolare, aplicate, barbotinate şi apoi cele pic
tate. Ceramica uzuală este netezită sau bine
netezită, în general arsă oxidant, culorile
dominante fiind brun, cărămiziu, gălbui şi
roşcat dar este rareori ornamentată.
Lotul ceramicii pictate descoperite la
Păuleni Ciuc - Ciomortan în locuintele cerc
etate este modest. Materialul ceramic pictat nu
depăşeşte 5% din numărul înregistrărilor în
baza de date. Pictura este realizată pe fond
negru, roşu sau roşcat fiind aplicată cu pensula,
utilizându-se culorile albă, brună (neagră) şi
roşie.
Pictura cu alb pc fomJ m;gru e s t e reprezen 
t a t ă d e un număr restrâns J c fragm e n lt:: �.:t:: ram

nite pe toate categoriile ceramice. Acestea sunt
formate din bandă lată de culoare albă,
mărginită de o linie îngustă de culoare brună
sau brun-negricioasă pe fondul cărămiziu sau
roşu al vasului. Principalele tipuri de orna
mente sunt reprezentate de benzi unghiulare şi
semicercuri concentrice (PI.XXVI/1 , 3-5) şi
rareori din benzi formate din linii înguste
(PI.XXVI/2). O categorie aparte este reprezen
tată de fragmentele cozilor de polonic, care
sunt pictate pe toată suprafata, cu bandă lată
albă mărginită de linii înguste de culoare brună
pe fondul roşu-cărămiziu (PI.XXI/1 ,2,5,8)
Barbotina (întâlnită pe 6% din totalul înre
gistrărilor în baza de date) este aplicată pe
vasele ceramice din categoria grosieră (în spe
cial pe vase mari de provizii), modelate din lut
în amestec cu pietricele şi cioburi pisate. Este
dispusă orizontal, vertical sau oblic pe corpul
vaselor, uneori fiind pictată cu fond roşu.
Plastica antropomorfă reprezintă un capitol
esenţial în cadrul culturii Cucuteni-Ariuşd. La
Păuleni Ciuc au fost descoperite circa 80 de
piese (întregi sau fragmente) ale unor statuete
si figurine feminine. Majoritatea sunt lucrate
din lut în amestec cu cioburi pisate, bine
netezite si arse oxidant. Au fost descoperite şi
două piese lucrate din os, un idol lucrat dintr-o
falangă şi o amuletă de tip en violon, lucrată
dintr-un os.
Statuetele sunt ornamentale în general cu
linii incizate. Aceste incizii delimitează în cele
mai multe cazuri părţile corpului (picioarele,
fesele, corpul de picioare, sexul) sau rareori pe
toată suprafaţa piesei şi formează motive geo
metrice (triunghiuri, romburi, etc.). Uneori
sânii, ombilicul, genunchiul şi glezna sunt
reprezentate de mici proeminente conice apli
cate sau ciupite din pasta piesei. Statuetele au
fost bine netezite, uneori chiar lustruite şi pe 23 fragmente se observă urme de pictură.
De o valoare artistică excepţională sunt cele
două statuete feminine de dimensiuni mari, de
peste 25 cm, descoperite în interiorul unei
locuinţe, una pe podea chiar lângă perete
(PI.XXIV/2) iar a doua a căzut printre crăpă
turile podelei, sub aceasta (PI.XXIV/1).
Acestea redau sensibilitatea şi rafinamentul
feminin prin supleţea corpului, poziţia orantă,
arcuirea braţelor spre spate, forma picioarelor,
evidcnţicrca lriisiiturilor sex u a l e si calitatea
su prafeţelor l u stru i t e . Astfel de p i es e sun t
extrem de rare in are a lu l transilvănean al cul

turii Cucutcn i -Ariu�d �i ch i a r a l întregii culturi.
Plastica zoomorfă este re d u să la număr în
cumparatit:: cu reprezentări!� a n l ropomorfc, s i

i ce (PI.XXV/ 1 -5: PI.XX I X/1 -4) � i a fost rt:: a liza
tă Joar p� �.:t:: r amica fi na.
Motivd t:: p i ct a te bicrum şi t ri cro m sunl întâi-
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reprezintă de obicei mamifere domestice sau
sălbatice (bovine, ovine, etc), majoritatea
păstrându-se fragmentar.
Faptul că majoritatea pieselor antropomorfe
si zoomorfe se păstrează fragmentar nu se
datorează întâmplării, ci specificului unor prac
tici magica-religioase, caracteristice purtăto
rilor culturii Cucuteni. Este, astfel, posibil si
verosimil ca după oficierea unor ritualuri,
figurinele antropomorfe modelate special pen
tru a fi folosite în cadrul ritualurilor, să nu mai
fie considerate a deţine un rol magic, ele
putând fi "aruncate'"J.
Î n eneoliticul de tip Cucuteni-Tripolie, unde
sunt cunoscute mii de statuete feminine, dife
renţierile dintre starea de obezitate si cea de
graviditate au fost foarte bine evidenţiate, desi
marea majoritate a plasticii prezintă femeia în
deplinătatea frumuseţii sale fizice I n.
Caracteristică pentru plastica fazei Cucuteni
A este prezenţa pandativelor-amulete în formă
de cutie de vioară, cunoscute sub numele de
idoli en violon sau idoli plaţi de tip traian.
Modelaţi sau decupaţi din piatră, os, metal
(aur, argint, cupru), pandativele en violon
cunosc o varietate de forme si par să se bucure
de popularitate în special în faza Cucu te ni A ' ' ·
O astfel d e piesă a fost descoperită î n Loc. 5
si la Păuleni Ciuc. Piesa a fost lucrată din os si
poate fi atribuită categoriei idolilor plaţi de
tipul - b)amuletă, după dr. Dan Monah12.
Amuleta are corpul oval, braţele reprezentate
prin două mici triunghiuri iar gâtui face corp
comun cu capul. Î n zona ochilor s-a păstrat o
perforaţie (probabil erau două) ce puteau fi
utilizate şi pentru prindere (PI.XVII I/19;
PI.XXX/2). Amuleta păstrează lustru datorat
utilizării îndelungate şi a fost abandonată prob
abil în momentul distrugerii în partea sa supe
rioară. Prin caracteristicile sale reprezintă un
unicat în cadrul culturii Cucuteni-Ariuşd din
Transilvania.
Idoli plati de tip en violon au fost descoperiţi
în Moldova, la Hăbăşesti'3; Truşeşti 14;
Scânteia '\ Poduri'6; Cucuteni i7; Drăguşeni 'B,
şi în Republica Moldova, la Cărbuna1 9 - au
strânse analogii în Mediterana orientală,
Ciclade si în Anatolia vestică, la Troia2o.
Din lut ars au fost realizate diferite obiecte
în miniatură (pahare, discuri, conuri, moso
rele) dar şi piese mai mari (fusaiole, pahare
patrulatere, rondele, masoare, pintandere) o
categorie aparte fiind reprezentată de frag

integral si este lucrat din lut în amestec cu nisip
fin, suprafeţele bine netezite si modelat din
două părţi: masa cu patru picioare unite între
ele şi cupa de formă conică, interiorul piesei
fiind gol. Altăraşul (PI.XX/4; PI.XXX/ 1 ) a fost
descoperit lângă o vatră de foc, fiind utilizat
probabil la anumite practici magica-religioase.
Prin aspectul artistic, piesa este extrem de rară
în cadrul culturii Cucuteni-Ariuşd.
Semnalăm faptul că asemenea piese apar în
neoliticul timpuriu prin descoperirile de la
Gura Baciului. Altărasele de cult erau folosite:
pentru iluminatul curent, aşa cum sugera J.
Nandris; pentru iluminatul cultic: arderea
grăsimilor, a ofrandelor; fie pentru păstrarea
focului2 I .
Î n locuintele cercetate au fost descoperite
alte 8 fragmente ale unor mese în miniatură de
dimensiuni mai mari: 2 picioare rupte Ia bază
dar cu o parte din masă păstrată în partea supe
rioară; 5 fragmente de picioare păstrate sepa
rat; 1 fragment din partea superioară a unei
măsuţe de formă probabil rectangulară, ce era
prevăzută în partea superioară cu o proemi
nenţă perforată la mijloc.
Piesele au fost modelate din lut în amestec
cu nisip şi cioburi pisate, cu suprafeţele bine
netezite, arse oxidant. Picioarele erau dispuse
în colţul mesei, aveau forma conică cu talpa
dreaptă, iar spre zona îmbinării de masă aces
tea erau triunghiulare în secţiune cu colţurile
rotunjite. Un picior (PI.XX/1) păstrează urme
de pictură cu bandă lată dispusă geometric, de
culoare albă mărginită de bandă îngustă de
culoare brună, pe fondul cărămiziu al piesei.
Tot pe acest picior, pe partea dinspre interiorul
piesei, se observă urme verticale realizate cu
degetul.
Utilajul litic descoperit la Păuleni Ciuc,
silexul, a fost întrebuinţat în procentaj de până
80-90%, fiind urmat de gresii, andezite,
corneene şi obsidian. Silexul a fost preferat la
confecţionarea armelor şi uneltelor de diferite
tipuri: lame, gratoare, vârfurile de săgeţi,
străpungătoarele, etc, principala tehnică de
fiind retuşarea. Din andezite erau confecţio
nate râşniţele şi pisătoarele (frecătoarele),
acestea fiind de diferite tipuri şi mărimi.
Gresiile erau întrebuinţate la ascuţirea unel
telor şi şlefuirea lor, pe unele piese observân
du-se urme de frecare.
Funcţional, lamele se utilizau în maniere
diverse. Lamele retuşate, înmănusate fireşte,
au fost î n t reb u in ţ at e în cal i tate de cutite pentru

mentele unor

a l tăraşc sau mese-altar.
D i ntre acc:;lca, u n u l este păstrat aproape

t ăiat carnea, pcntru desprins
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marginile acestora fiind pictate cu alb şi între
rupte de câte o alveolă circulară. Pictura cu alb
a fost realizată pe fondul roşu al vasului.
Arderea oxidantă. Hpăstrată: 1 55 mm; Dg: 220
mm; GRperete: 7 mm; Nr. lnv. 4939.
Oalii fragment (PI.XXVII/7) modelată din
lut în amestec cu nisip fin şi cioburi pisate. Are
gura dreaptă cu marginea buzei rotunjită, gâtui
abia sesizabil, partea superioară a corpului de
formă cilindrică iar partea inferioară este tron
conică (baza este ruptă din vechime). Suprafaţa
exterioară a fost bine netezită şi pregătită pen
tru pictare. A fost pictat pe exteriorul buzei cu
motive semicirculare formate din bandă lată de
culoare albă iar în partea superioară a corpului
cu motive geometrice unghiulare şi arcuite, for
mate din linii subţiri de culoare albă. Arderea
oxidantă. Hpăstrată: 145 mm; Dg: 260 mm;
GRperete: 5 mm; Nr. lnv. 5724.
Vas de provizii
fragment (PI.XXVII/1 1 )
modelat din lut în amestec c u nisip fin, cioburi
pisate şi pietricele. Gura dreaptă cu marginea
buzei rotunjită, gâtui tronconic şi partea supe
rioară a corpului sferică. A fost bine netezit iar
pe corp a fost ornamentat cu caneluri late dis
puse orizontal şi întrerupte de proeminente
mici de formă tronconică. Marginea canelu
rilor este pictată cu alb şi este întreruptă de
alveole circulare. Pe gât este pictat cu motive
formate din spirale culcate şi din când în când
arcuri de cerc care unesc laturile acestora.
Pictura cu alb s-a realizat pe fondul roşiatic al
vasului. Pe exteriorul buzei este prevăzut cu
alveole circulare dispuse simetric iar suprafaţa
lor este pictată cu alb. Arderea oxidantă.
Hpăstrată: 160 mm; Dg: 260 mm; GRperete: 1 2
m m ; Nr. lnv. 1 15 14.
Castron (PI.XXVI1!8) modelat din lut în
amestec cu nisip fin, cioburi pisate şi pietricele.
Gura uşor invazată cu marginea buzei rotun
jită, corpul tronconic şi baza plată. Este bine
netezit şi prevăzut în zona diametrului maxim
cu o toartă aplicată, de formă semicirculară ce
este perforată la mijloc. Pe exteriorul buzei a
fost pictat cu motive semicirculare realizate cu
bandă de culoare albă. Arderea oxidantă. H:
1 66 mm; Dg: 245 mm; GRperete: 7 mm; Nr.
inv. 8893.
Castron (PI.XXVll/9), modelat din lut în

pe carcasele animalelor sacrificate şi vânate.
Lamele masive au folosit Ia prelucrarea lemnu
lui, pentru cojit, iar cele trunchiate erau uti
lizate ca inserţii de seceri şi cuţite. Gratoarele
au fost întrebuinţate pentru răzuitul oaselor,
lemnelor şi pieilor. Vârfurile de săgeată au fost
utilizate fără nici o îndoială, ca arme pentru
vânătoare sau în conflictele intertribaJe22 .
Din os şi corn au fost confecţionate atât
podoabe (mărgele, amulete, etc) cât si diferite
tipuri de unelte (străpungătoare, împungă
toare, ace, spatule, plantatoare şi săpăligi) şi
alte piese a căror întrebuinţare nu o putem
preciza cu exactitate.
Piesele de cupru descoperite sunt nume
roase în comparaţie cu alte situri aparţinând
acestei culturi23. Î n ultimele două campanii au
fost descoperite alte 3 piese (2 străpungătoare
şi o sârmă curbă ?), numărul total fiind de 10
piese. Probabil cuprul se exploata în minele din
jurul localităţii Bălan, ce se află la circa 30 km
nord de aşezare24. Primele piese din cupru apar
de timpuriu în Orient, ele se răspândesc apoi şi
pe teritoriul european în Bosnia şi Bulgaria şi,
începând cu faza târzie a culturii Starcevo-Criş,
şi pe teritoriul României 25.
Î n continuare vom prezenta materialul arhe
ologic reprezentativ descoperit în complexele
cercetate:

-

-

Loc. 5; Ceramică:

Oa/ii fragment (PI.XXVII/6 ) modelată din
lut în amestec cu nisip fin şi cioburi pisate. Are
gura dreaptă cu marginea buzei rotunjită, gâtui
abia sesizabil, partea superioară a corpului de
formă cilindrică iar partea inferioară este tron
conică (baza este ruptă din vechime). Suprafaţa
exterioară a fost bine netezită şi pregătită pen
tru pictare. A fost pictată cu motive geometrice
unghiulare şi arcuite, formate din linii subţiri
de culoare albă. Î n zona diametrului maxim
este ornamentată cu alveole circulare. Arderea
reductantă. Hpăstrată: 1 75 mm; Dg: 180 mm;
GRperete: 5 mm; Nr. Inv. 4947.
Oalii cu corpul globular
fragment (Pl.
XXVI1!5) modelată din lut în amestec cioburi
pisate. Are gura uşor evazată cu marginea
buzei rotunjită, gâtui tronconic şi corpul globu
lar (baza este ruptă din vechime). Vasul a fost
bine n etez it şi pictat pe exteriorul b uze i cu cer
-

-

amestec cu n isip fin, ciob u ri pisate şi pietrice le.
G u r a uşor invazată cu marginea huzei rotun

curi şi sem icercuri de culoare albă, pe gât cu

j ită, co rpu l tronconic, spre fundul usor

sp i rale culcate (capetele sp ira l ei au m a i m u l t e

concav.

zona uiamctrului maxim are
toa r t ii de formă scmicircul ară, prevăzu t ă cu
Pe exterior

tc rm inaţ i i ) despăf!ite de cât e un cerc care are
in centru c ât e un pum:l tol ut: c u l o a re albii.. Pc

în

n
o

pcrfor;q ie d ispu să orizontal. Interiorul vasu l u i

corp este prevăzut cu canc l ur i late orizontale,
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Partea superioară a corpului este pictată cu
linii geometrice de culoare albă (late de cea.
2-4 mm), dispuse unghiular şi unite între ele.
Arderea oxidantă. Hpăstrată: 77 mm; Dg: 1 20
mm; GRperete: 5 mm; Ad. - 3,2 m; Nr. Inv.
1 15 1 6.
Pahar - fragment (Pl.XXIX/5) modelat din
lut în amestec cu nisip fin. Gura dreaptă cu
marginea buzei rotunjită, gâtui abia sesizabil şi
corpul sferic. Recipientul este bine netezit şi
pregătit pentru pictare. Partea inferioară a cor
pului este ornamentată cu caneluri orizontale
şi pictată cu o bandă orizontală de culoare albă.
Exteriorul buzei este pictat cu bandă semicir
culară de culoare albă. Partea superioară a cor
pului este pictată cu linii geometrice de culoare
albă (late de 2-4 mm), dispuse unghiular şi
unite între ele. Arderea oxidantă. Hpăstrată: 80
mm; Dg: 80 mm; GRperete: 5 mm; Ad. - 3,2 m;
Nr. Inv. 1 15 1 6 a.
Pahar - fragment (Pl.XXV/10) modelat din
lut în amestec cu nisip fin. Gura dreaptă cu
marginea buzei rotunjită, partea superioară a
corpului este cilindrică. A fost bine netezit pe
exterior şi în interior, iar pe toate suprafeţele a
fost pictat cu fond brun-roşiatic. Pe exteriorul
buzei şi pe corp este pictat cu motive geomet
rice formate din linii subţiri de culoare albă de
cea. 3-4 mm. Aceste linii simple sau duble sunt
dispuse oblic iar la jumătatea lor sunt pictate
alte linii · dispuse în sens invers. Arderea oxi
dantă. · Hpăstrată: 80 mm; Dg: 1 00 mm;
GRperete: 5 mm; Nr. lnv. 1 1523.
Cupă (Pl.XXV/1 1 ) modelat din lut în
amestec cu nisip, pietricele şi cioburi pisate.
Gura evazată cu marginea buzei rotunjită, cor
pul ·sferic şi baza plată prevăzută cu treaptă. Pe
corp
în zona diametrului maxim este prevăzut
·
cu o toartă perforată transversal la mijloc.
Suprafaţa exterioară este bine netezită, pe corp
fiind ornamentat cu două cercuri incizate unite
între ele. Arderea oxidantă. Hpăstrată: 1 1 5
inm; Dg: 1 35 mm; Db: 50 mm; GRperete: 6
mm; Ad. - 2,5 m; Nr. lnv. 1 1 289.
Cană - fragment (Pl.XXV/12) modelată din
lut în amestec cu nisip şi cioburi pisate. Gura
evazată cu marginea buzei rotunjită, corpul
tr6nconic şi baza plată. Sub buză este prevăzută
cu. o proeminenţă conică, perforată orizontal la
mijloc. Este bine netezită şi lustruită în spaţiile
rămase nepictate. Este pictată cu motive semi
circulare formate din bandă lată de culoare
albă (grosimea cuprinsă între 1 2 - 20 mm).

şi partea superioară a corpului sunt bine
netezite, în timp ce partea inferioară a corpului
şi baza sunt slab netezite. Arderea oxidantă.
Vasul a fost descoperit in situ şi este deformat
în urma arderii secundare. H: 145 mm; Dg: 230
mm; Db: 80 mm; GRperete: 8 mm; Dmax: 252
mm; Ad. -2,45 m; Nr. Inv. 1 1349.
Pahar (PI.XXV/6; PI.XXIX/7), modelat din
lut în amestec cu nisip fin. Gura dreaptă cu
marginea buzei rotunjită, partea superioară a
corpului este cilindrică iar partea inferioară
tronconică, fundul plat (în interiorul vasului
are fundul sferic). A fost bine netezit pe exte
rior şi în interior apoi pictat cu fond brun
roşiatic. Pe exterior (în partea superioară a cor
pului) este pictat cu motive geometrice, for
mate din linii subţiri de culoare albe cu lăţimea
de cea. 3-4 mm, ce pornesc din buză şi se opresc
în zona diametrului maxim, într-o linie albă dis
pusă orizontal. Aceste linii albe sunt dispuse
oblic şi au aspectul unor triunghiuri neregulate
(formate din două sau mai multe linii), dispuse
cu vârful în jos ( 1 1 triunghiuri în total). Pictura
a fost realizată cu o pensulă fină. H: 97 mm;
Dg: 95 mm; Db: 30 mm; Dmax: 1 00 mm;
GRperete: 5 mm; Ad. - 3,2 m; Nr. Inv. 1 1 335.
Pahar (Pl.XXV/8; Pl.XXIX/8) modelat din
lut în amestec cu nisip fin. Partea superioară a
este ruptă din vechime, gâtui abia sesizabil, cor
pul sferic şi fundul plat. În zona diametrului
maxim este prevăz�t cu o proeminenţă perfo
rată orizontal la mijloc şi cu caneluri orizontale
şi oblice. Paharul a fost bine netezit pe toate
suprafeţele şi pregătit pentru pictare cu fond
de culoare brun-roşiatică. Partea şuperiQară a
corpului
este pictată cu motive geometrice, for.
m·ate · din li"nii unghtulare de cu.!oaie· albă
(groase de 3-4 mm) .unite·între ele de arcuri de
cerc. Partea inferioară a corpului este pictată
cu o linie albă cu grosimea de 1 0-14 mm.
Hpăstrată: 1 1 ţ l"(lm; Db: 43 m.m; Dm�: 1 20
min; GRperete: 5 mm; Ad. · - 3,3 tn; Nr. Inv.
1 15 13:
Pahar - fragment (Pl.XXIX/6) moqelat din
lut în amestec cu nisip fin. Gura dreaptă cu
marginea buzei rotunjită, gâtui abia sesizabil şi
corpul sferic. �ecipientul · este bine netezit şi
pregătit pentru pictare. În zona · diametrului
maxim este prevăzut cu o toartă · perfor.ată ori
zontal la mijloc. Partea inferioară a corpului
este ornamentată cu caneluri orizontale şi
oblice întrerupte de alveole circulare. Este
pictat cu bandă de culoare albă, cu grosimea de
10- 1 2 m m. Exteriorul buzd este pictat cu sl:m i 

H: 50 mm; Og: 1 20 mm; Db:
40 mm; GRperete: 6 mm; Ad. 2,6 m; Nr. Inv.

Arderea oxidantă.

cercuri de culoare albă (cu lăţimea· de 4-K m m ) .

-
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1 1586.

pietricele. Gura uşor invazată cu marginea
buzei rotunjită, corpul sferic şi fundul plat. Pe
exterior în zona diametrului maxim, vasul este
prevăzut cu două toarte simetrice dispuse ori
zontal, au forma semicirculară şi sunt perforate
transversal Ia mijloc. Vasul este netezit iar pe
corp este decorat cu striuri uşor adâncite dis
puse vertical (pe toarte striurile sunt dispuse
orizontal). Arderea oxidantă. În urma arderii
secundare gura vasului este deformată. H: 180
mm; Dg: 142 - 158 mm; Db: 85 mm; GRperete:
8 mm; Dmax: 208 mm; Ad . -3,1 m; Nr. Inv.
1 1352.
Suport - (Pl.XXVII/13) modelat din lut în
amestec cu nisip şi cioburi pisate. Are piciorul
înalt, zvelt şi gol (partea superioară este ruptă
din vechime). În partea superioară piciorului
este perforat cu un orificiu circular (probabil
erau două dispuse simetric). Suprafaţa exte
rioară a fost netezită, interiorul rămânând
nefinisat. Piesa a fost pictată cu alb pe fond
cărămiziu-roşiatic, cu motive spiralice. Arderea
oxidantă, culoarea cărămizie. Hpăstrată: 225
mm; Db: 158 mm; Ad. - 2,5 m; Nr. Inv. 3485.
Capac - fragment (Pl.XXVII/1 2) modelat
din lut în amestec cu cioburi pisate şi pietricele.
Suprafaţa exterioară este bine netezită interi
orul fiind nefinisat. Butonul de prindere este
drept şi este prevăzut către bază cu şanţ, corpul
conic şi buza tăiată oblic spre interior. Piesa a
fost pictată cu alb pe fond cărămiziu-roşiatic,
cu motive spiralice iar pe butonul capacului cu
motive unghiulare. Arderea oxidantă, culoarea
cărămizie. Hpăstrată: 150 mm; Dg: 500 mm;
Dbuton: 1 05 mm; Ad. -2,5 m; Nr. Inv. 5290.
Borcan - (Pl.XXVII/4), modelat din lut în
amestec cu pleavă şi cioburi pisate. Gura uşor
invazată cu marginea buzei rotunjită, corpul
sferic şi fundul plat. Suprafaţa recipientului
este poroasă. Arderea oxidantă. H: 1 16 mm;
Dg: 90 mm; Db: 67 mm; GRperete: 6 mm;
Dmax: 1 1 7 mm; Ad. -2,8 m; Nr. Inv. 3434.
Polonic - (Pl.XXI/10) lucrat din lut în
amestec cu nisip fin. Modelat din două părţi
(coadă şi cupă) lipite apoi între ele. Cupa este
sferică cu gura uşor invazată şi marginea buzei
rotunjită. Coada este de formă trapezoidală,
ovală în secţiune şi păstrată pe lungimea de
circa 1/3. Coada este aplicată în zona diametru

Strachină - fragment (Pl.XXV/13) modelată
din lut în amestec cu nisip fin şi pietricele. Gura
puterniv evazată cu marginea buzei rotunjită,
gâtui scurt marcat printr-o linie adâncită şi cor
pul tronconic. Suprafeţele au fost bine netezite
şi prezintă pe exterior urme de pictură cu alb şi
brun. Arderea reductantă. Hpăstrată: 73 mm;
Dg: 220 mm; Grperete: 9 mm; Ad.- 2,6 m; Nr.
lnv. 1 1598.
Cupă - (Pl.XXVII/2; Pl.XXIX/9) modelată
din lut în amestec cu nisip fin. Gura uşor evaza
tă cu marginea buzei rotunjite, gâtui abia sesiz
abil, corpul sferic şi fundul plat (interiorul
recipientului este de formă sferică).
Suprafeţele vasului sunt lustruite şi pregătite
pentru pictare cu fond brun-roşiatic. În zona
diametrului maxim este prevăzută cu o proe
minenţă perforată orizontal la mijloc.
Exteriorul este pictat cu linii albe (cu grosimea
de 2-4 mm), ce pornesc din buză şi sunt dispuse
oblic pe corp (aceste linii sunt simple sau
duble). Din aceste linii - Ia jumătatea lor, por
nesc alte linii (duble sau triple ), dispuse oblic în
sens invers către buza vasului şi către partea
inferioară a corpului. Motivele geometrice
realizate au un aspect artistic deosebit.
Arderea oxidantă. H: 1 65 mm; Dg: 160 mm;
Db: 42 mm; Dmax: 177 mm; GRperete: 5 mm;
Ad. - 3,1 m; Nr. Inv. 1 1353.
Oală cu corpul globular - (Pl.XXVII/3) mode
lată din lut în amestec cu nisip fin. Gura uşor
invazată cu marginea buzei rotunjite, gâtui
tronconic, corpul sferic şi fundul plat. Pe partea
superioară a corpului este prevăzut cu două
proeminente dispuse simetric de formă conică
şi perforate vertical la mijloc. Suprafeţele vasu
lui sunt bine netezite şi pictate cu fond roşiatic.
Pe corp este ornamentat cu caneluri late dis
puse orizontal. Arderea oxidantă. H: 1 83 mm;
Dg: 1 02 mm; Db: 54 mm; Dmax: 185 mm;
GRperete: 5 mm; Ad. - 2,7 m; Nr. lnv. 3384.
Oală
fragment (Pl.XXV/7; Pl.XXIX/4)
modelată din lut în amestec cu nisip fin.
Suprafeţele vasului sunt lustruite şi pregătite
pentru pictare cu fond brun-roşiatic. Exteriorul
este pictat cu linii albe (cu grosimea de 2-4
mm), dispuse oblic pe partea superioară a cor
pului (aceste linii sunt simple sau duble) şi se
opresc într-o linie orizontală situată pe partea
-

i nferioară

a

c o rp u l u i .

Arderea

l u i maxim al cupei si este înclinată la c i rca 45°
faţă de gura cup e i . Suprafcţde s u n t bine
netezite şi pregătite pen tru p ict a rc . Este pictat
pe toată suprafaţa cu motive semicirculan.: for
mate din bandă lată de culoare alhii, mărg i nilă

oxidantă.

Hpăstrată: 82 mm; GRperete: H mm; Ad. - 3 m;
Nr. l nv. 1 1:142
Oală cu corpul globular · (Pl..XX:V l l/10),

de handl\ îngustă de culoare brun-închisă, pe

mmJelatii din lut în amestec cu cioburi pisate ş i
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fondul cărămiziu. Arderea oxidantă. Hpăstra
tă: 54 mm; DGcupă: 77 mm; LAcoadă: 41 mm;
Ad. - 2,45 m; Nr. lnv. 1 1300.
Polonic (XXI/9) (Cupă) lucrat din lut în
amestec cu nisip fin. Modelat din două părţi
(coadă şi cupă) lipite apoi între ele. Cupa este
sferică cu gura uşor invazată şi marginea buzei
rotunjită. Pe exterior este pictată cu bandă lată
albă mărginită de linii brune înguste. Interiorul
cupei este pictat cu semicercuri formate din
bandă albă mărginită de linii înguste pe fondul
roşu al piesei. Pictura pe exterior este deterio
rată iar în interior se păstrează mai bine.
Hcupă: 50 mm; Ocupă: 70 mm; Lpăstrată: 76
mm; LAtoartă: 27 mm; Ad. - 2,8 m; Nr. Inv.
1 1508.
Au fost descoperite şi fragmente de linguri
(PI.XXI/3, 7) lucrate din lut în amestec cu
nisip, pietricele şi cioburi pisate. Cupa este de
formă ovală, gura uşor evazată cu marginea
buzei rotunjită de care se prindea o coadă. Sunt
bine netezite, arderea oxidantă.

neilte (corp cu braţe şi cap, piciorul stâng,
piciorul drept), lipite apoi între ele. Capul,
braţul şi piciorul stâng au fost rupte în vechime.
Corpul şi braţele sunt realizate mult mai plate
în raport cu corpul feminin, în timp ce coapse
le şi picioarele sunt apropiate de proporţiile
anatomice reale. Fesele sunt separate şi respec
tă proporţiile anatomice, picioarele erau
despărţite printr-o linie excizată ce forma în
zona sexului un triunghi. Braţele, realizate în
mod stilizat, sugerează poziţia orantă şi sunt
uşor trase spre spate faţă de linia corpului.
Sânii şi ombilicul sunt redate stilizat sub forma
unor proeminente semisferice. Suprafaţa figu
rinei este îngrijit netezită. Culoarea piesei este
cărămizie. Pe corp prezintă urme de pictură cu
roşu. Piesa a fost arsă secundar, după spargere,
întrucât nuanţa piciorului drept diferă sub
stanţial de cea a corpului. Se remarcă dimensi
unile figurinei mai mari decât cele obişnuite.
Statueta a fost descoperită în timpul a două
campanii de cercetare arheologică: Campania
din anul 200 1 , pe podeaua Loc. 5 - încăperea B,
a fost găsit piciorul drept (ars oxidant are
culoarea roşie cu pete negre) iar în Campania
din anul 2004, pe podea în dărâmăturile de
lângă peretele sud-vestic (ardere oxidantă,
culoarea roşie). Cele două părţi ale statuetei au
fost descoperite la o distanţă de circa 2 m, una
de cealaltă. Hpăstrată: 248 mm; LA: 60 mm;
GRpicior: 23 mm; GRfese: 60 mm; Ad. - 2,5 m;
Nr. Inv. 1 1288.
Statuetă antropomorfă - fragment (Pl.
XXIII/1 ) lucrată din lut în amestec cu nisip şi
cioburi pisate. A fost modelată din două sau
trei părţi lipite apoi între ele. Corpul şi piciorul
drept sunt rupte din vechime. Reprezintă o
femeie în poziţie verticală şi s-a păstrat circa
112 din piesă. Face parte din categoria statu
etelor de dimensiuni mici. Corpul este delimi
tat de picioare printr-o linie incizată ce
formează în zona sexului un triunghi incizat.
Fesele sunt reliefate şi separate între ele.
Suprafaţa bine netezită, arderea oxidantă.
Hpăstrată: 44 mm; LApăstrată: 7 mm; GR: 18
mm; Ad. - 3,05 m; Nr. Inv. 1 1278.
Statuetă antropomorfă (PI.XXIII/2) lucrată
din lut în amestec cu nisip şi pietricele. A fost
modelată din trei bucăţi de lut lipite apoi între
ele. Partea inferioară a picioarelor şi capul sunt
rupte din vechime. Reprezintă o femeie în
poziţie verticală. Face parte din categoria sta
tuetelor de dimensiuni mici. Corpul este de

-

Plastica antropomorfă:

Statuetă antropomorfă - (XXIV/1) lucrată din
lut în amestec cu nisip fin, pietricele şi cioburi
pisate. Piesa a fost modelată din trei compo
nente (corpul, piciorul stâng şi piciorul drept)
lipite apoi între ele. Statueta face parte din
categoria celor de dimensiuni mari, peste 25-30
cm şi reprezintă o femeie în poziţie verticală.
Fesele sunt separate şi respectă proporţiile
anatomice, picioarele erau despărţite printr-o
linie excizată ce forma în zona sexului un tri
unghi. Talpile picioarelor erau separate între
ele în partea din faţă printr-o linie excizată.
Genunchii şi glezna piciorului sunt reprezen
tate prin proeminenţe conice. În zona femuru
lui picioarele sunt rectangulare în secţiune iar
în zona feselor secţiunea este ovală. Piesa a fost
bine netezită şi prezintă urme de lustruire.
Statueta a fost descoperită în timpul a două
campanii de cercetare arheologică: Campania
din anul 1999, sub pavajul vetrei Loc. 4 a fost
găsită talpa piciorului (arsă oxidant are
culoarea roşie) iar în Campania din anul 2005,
sub dărâmăturile podelei în locul în care aceas
ta a fost suspendată au fost găsite picioarele
(ardere secundară, culoarea brun-negricioasă).
Hpăstrată: 180 mm; LA: 70 mm; GRpicior: 23
mm; GRfese: 55 mm; Ltalpă: 47 mm; LAtalpă:
22 mm; Ad. - 3,1 m; Nr. lnv. 1 1597.
Statuetă antropomorfă - (PI.XXIV/2), lucrată

-

din lut în amestec cu n i sip fin, pietricele şi
ciobmi pitiilliJ, Este moiJ�liH!i d in trei t:umpo-

for m ă trapczoidală, oval - alungit în secţiune
iar in p rofil este art:ui L (tras uşor spre spate).
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puse una sub alta. Este bine netezită, arderea
oxidantă. Hpăstrată: 41 mm; LA: 37 mm;
Dperf: 3 mm; Nr. Inv. 571 1 .
Statuetă antropomorfă - fragment (Pl.
XXIII/9) lucrată din lut în amestec cu nisip şi
pietricele. Reprezintă o femeie în poziţie verti
cală. Face parte din categoria statuetelor de
dimensiuni medii. Piciorul drept păstrat are
forma tronconică iar fesele proeminente.
Piciorul este ornamentat cu linii incizate ori
zontale, oblice, verticale ce formează triunghi
uri geometrice. Suprafaţa bine netezită,
arderea oxidantă. Hpăstrată: 64 mm; GRcorp:
36 mm; Nr. Inv. 5327.
Statuetă antropomorfă - fragment (Pl.
XXIII/13) lucrată din lut în amestec cu nisip şi
cioburi pisate. Reprezintă o femeie în poziţie
verticală. Face parte din categoria statuetelor
de dimensiuni medii. Picioarele erau separate
printr-o linie incizată. Piciorul stâng este pre
văzut în zona genunchiului cu o proeminenţă
conică. Suprafaţa este lustruită, arderea oxi
dantă. Hpăstrată: 70 mm; GR: 20 mm; Ad. - 2,6
m; Nr. lnv. 7915.
Statuetă antropomorfă - fragment (Pl.
XXIII/12) lucrată din lut în amestec cu cioburi
pisate. Reprezintă o femeie în poziţie verticală.
Face parte din categoria statuetelor de dimen
siuni medii. Picioarele erau separate printr-o
linie incizată. În zona gleznei piciorului este
prevăzut cu o proeminenţă conică iar talpa este
plată. Suprafaţa este bine netezită şi păstrează
urme de pictură cu alb pe fond roşu-cărămiziu.
Arderea oxidantă. Hpăstrată: 97 mm; GR: 20
mm; Ad. - 2,6 m; Nr. Inv . 1 1596.
Statuetă antropomorfă - fragment (Pl.
XXIII/10) lucrată din lut în amestec cu nisip,
pietricele şi cioburi pisate. Reprezintă o femeie
în poziţie semişezândă. Picioarele au fost
modelate din două părţi lipite apoi între ele.
Corpul şi partea inferioară a picioarelor sunt
rupte din vechime. Face parte din categoria
statuetelor de dimensiuni medii. Fesele sunt
reliefate şi delimitate de o linie uşor adâncită,
acestea prezintă o treaptă în partea superioară.
Picioarele sunt lipite între ele şi au forma co
nică. Suprafaţa bine netezită, arderea oxidantă.
Hpăstrată: 40 mm; GR: 45 mm; Nr. Inv. 5327.
Statuetă antropomorfă - (Pl.XXIII/18) lucrată
din lut în amestec cu nisip şi cioburi pisate. A

Fesele sunt evidenţiate şi separate între ele de
o linie verticală incizată. Picioarele sunt lipite,
braţele au fost reprezentate (stilizate) prin tri
unghi uri mici aplatizate, respectând poziţia
anatomică. Suprafaţa bine netezită, arderea
oxidantă. Hpăstrată: 63 mm; LA: 22 mm;
GRcorp: 7 mm; GR: 17 mm; Ad. - 2,75 m; Nr.
Inv. 1 1 283.
Statuetă antropomorfă - fragment (Pl.
XXIII/3) lucrată din lut în amestec cu nisip şi
pietricele. A fost modelată din trei bucăţi de lut
lipite apoi între ele. Partea inferioară a
picioarelor, membrele superioare şi capul sunt
rupte din vechime. Reprezintă o femeie în
poziţie verticală. Face parte din categoria sta
tuetelor de dimensiuni medii. Corpul este oval
- alungit în secţiune iar pe spate se observă linii
incizate dispuse vertical. Suprafaţa bine netez
ită, arderea oxidantă. Hpăstrată: 61 mm; LA:
28 mm; GRcorp: 1 1 mm; Ad. - 2,45 m; Nr. lnv.
1 1330.
Statuetă antropomorfă - fragment (Pl.
XXIII/5) lucrată din lut în amestec cu nisip şi
pietricele. Membrele, o parte din corp şi capul
sunt rupte din vechime. Reprezintă o femeie în
poziţie verticală. Face parte din categoria sta
tuetelor de dimensiuni medii. Corpul este pre
văzut în faţă cu sâni conici aplicaţi dispuşi
în poziţie anatomică. Braţele erau dispuse
probabil în cruce iar gâtui este scurt şi oval în
secţiune. Suprafaţa bine netezită, arderea oxi
dantă. Hpăstrată: 44 mm; LApăstrată: 44 mm;
GRcorp: 16 mm; Ad. - 2,5 m; Nr. Inv. 1 1 337.
Statuetă antropomorfă - fragment (Pl.
XXIII/15) lucrată din lut în amestec cu nisip,
pietricele şi cioburi pisate. Braţul stâng, capul
şi partea inferioară a corpului sunt rupte din
vechime. Reprezintă o femeie în poziţie verti
cală. Face parte din categoria statuetelor de
dimensiuni medii. Corpul este prevăzut în faţă
cu sâni conici aplicaţi dispuşi în poziţie
anatomică. Braţele au forma conică si sunt
îndoite în sus din zona coatelor. Acestea sunt
dispuse în adoraţie. Gâtui este scurt de formă
conică şi circular în secţiune. Suprafaţa bine
netezită, arderea oxidantă. Hpăstrată: 40 mm;
GRcorp: 16 mm; Nr. Inv. 6015.
Statuetă antropomorfă - fragment (Pl.
XXIII/7) lucrată din lut în amestec cu nisip,
pietricele şi cioburi pisate. Reprezintă o figură
umană stilizată. S-a păstrat capul �i o mică
parte din gât. Capul �slt! de formă rotun dă I ar
în zona fetei s-a realizat prin ciupirc o prot:mi
nenţă dispusă vertical. Î n zona urechilor sunt
prevăzute câte două perforatii cilindrice dis-

fost modclată din trei părţi (corp şi p icioare )
lipi te apoi între ele. Partea superioară a corpu
lui şi partea inferioară a picioarelor �unt rupte
din vechime. Reprezintă o femeie în poziţie
verticală. Face parte din categoria statuetelor
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de dimensiuni medii. Corpul este delimitat de
picioare printr-o linie uşor incizată. Fesele sunt
reliefate şi uşor separate între ele de o linie ver
ticală excizată. Suprafaţa bine netezită, arderea
oxidantă. Hpăstrată: 80 mm; LApăstrată: 33
mm; Nr. Inv. 6 1 3 1 .
Statuetă antropomorfă - fragment (Pl.
XXIII/17) lucrată din lut în amestec cu nisip şi
cioburi pisate. A fost modelată din trei părţi
(corp şi picioare) lipite apoi între ele. Partea
superioară a corpului şi partea inferioară a
picioarelor sunt rupte din vechime. Reprezintă
o femeie în poziţie verticală. Face parte din
categoria statuetelor de dimensiuni medii.
Fesele sunt pronunţate şi respectă trăsăturile
umane. Suprafaţa netezită, arderea oxidantă.
Hpăstrată: 61 mm; LA: 42 mm; Ad. - 2,47 m;
Nr. Inv. 5400.
Statuetă antropomorfă - fragment (Pl.
XXIII/8) lucrată din lut în amestec cu nisip şi
cioburi pisate. A fost modelată din trei bucăţi
de lut lipite apoi între ele. Partea superioară a
corpului este ruptă din vechime. Reprezintă o
femeie în pozitie verticală. Face parte din cate
goria statuetelor de dimensiuni medii. Corpul
este oval în secţiune iar în partea din faţă este
separat de picioare prin două linii incizate dis
puse oblic ce se unesc în zona sexului. Fesele
sunt evidenţiate şi separate între ele. Picioarele
au forma trapezoidală şi sunt lipite între ele.
Talpa este rotundă şi uşor concavă. Suprafaţa
netezită, arderea oxidantă. Hpăstrată: 72 mm;
LA: 28 mm; GRcorp: 14 mm; Ad. - 2,6 m; Nr.
Inv. 1 1594.

Plastica zoomorfă

Coarne - fragmente (PI.XXII/1 -3) sunt
lucrate din lut în amestec cu nisip şi cioburi
pisate. Au forma conică, sunt îndoite sau
drepte şi respectă forma lor naturală. Sunt bine
netezite, arderea oxidantă.
Coarne sau urechi(?) - fragmente (Pl.
XXII/4,5) sunt lucrate din lut în amestec cu
nisip şi cioburi pisate. Formă conică cu vârful
ascuţit sau tăiat drept, erau aplicate în poziţia
lor anatomică. Sunt bine netezite, arderea
oxidantă.
Bucraniu
(PI.XXII/6) lucrat din lut în
amestec cu nisip şi cioburi pisate. Reprezintă
un bovideu, capul are forma ovală şi este pre
văzut cu două coarne dispuse în poziţie
anatomică. Coarnele sunt trase spre spate şi
aveau forma conică, vârful fiind rupt din
vechime. Este bine netezit, arderea reductantă.
H: 23 mm; GR: 13 mm; Nr. Inv. 8661
Bucraniu - (PI.XXII/7) lucrat din lut în
amestec cu nisip şi cioburi pisate. Reprezintă o
figură zoomorfă sau una umană(?) în poziţie
verticală. Baza este plată, corpul uşor înclinat
în faţă iar în partea superioară este prevăzut cu
coarne sau braţe(?) dispuse în cruce. Este
netezit, arderea oxidantă. H: 46 mm; LA: 54
mm; GR: 13mm; Nr. Inv. 6740
Statuetă zoomorfă - (PI.XXII/8) lucrată din
lut în amestec cu nisip şi cioburi pisate. Piesa a
fost modelată din mai multe bucăţi de lut (corp
şi membre) lipite apoi între ele. Reprezintă un
mamifer patruped (membrele şi botul sunt
rupte din vechime). Corpul este triunghiular în
secţiune, gâtui scurt depăşeşte uşor înălţimea
corpului, capul este stilizat prevăzut cu bot(?).
Pe cap sunt reprezentate două mici proemi
nente, probabil urechile sau coarnele.
Picioarele au forma conică, sunt modelate
separat şi lipite de corp. Coada este scurtă, de
formă conică şi îndoită în jos. Este bine nete
zită, arderea secundară. H: 33 mm; L: 52 mm;
LA: 20 mm; GRcorp: 20 mm; Nr. lnv. 1 1 275
Statuetă zoomorfă - (PI.XXII/10) lucrată din
lut în amestec cu nisip şi cioburi pisate. Piesa a
fost modelată din mai multe bucăţi de lut (corp
şi membre) lipite apoi între ele. Reprezintă un
mamifer patruped (capul, gâtui şi trei picioare
sunt rupte din vechime). Corpul este semicir
cular în secţiune, piciorul este conic iar coada
este scurtă (redată printr-o ciupitură din pasta
figurinei). Este bine netezită, arderea oxidantă.
H: 20 mm; L: 31 mm; LA: 1 5 mm; GRcorp: 14
-

Figurină antropomorfă - fragment (Pl.
XXIII/6) lucrată din lut în amestec cu nisip,
pietricele şi cioburi pisate. Reprezintă o femeie
în poziţie verticală. Face parte din categoria
statuetelor de dimensiuni medii. Corpul, un
picior şi partea inferioară a celui păstrat sunt
rupte din vechime. Fesele sunt delimitate
printr-o linie incizată iar în zona şoldului
piciorul are o proeminenţă ovală. Suprafaţa
este slab netezită, arderea oxidantă. Hpăstrată:
60 mm; LApăstrată: 25 mm; GRcorp: 40 mm;
Nr. Inv. 1 12 1 0.
Figurină conică - (Pl.XXIII/1 1 ; Pl.XXX/3)
este lucrată din lut în amestec cu cioburi pisate
şi pietricele. Corpul de formă conică cu baza
uşor aplatizată. În partea superioară gâtui este
scurt iar capul(?) este reprezentat printr-o pâl
nic. S uprafeţele sunt slab netezite, an.Jerea oxi
dantă. H: 70 m m ; lJbaza: 40 m m ; O R : 26 mm;
Dgât: 15 mm; Ad.- 2,72 m; Nr. lnv. 8809.

m m ; Au. -

Statuetă

2,28 m; N r . Inv. 8696.
zoomorjă - (Pl.XX.ll/13) lucrată din
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mamifer (s-a păstrat partea inferioară a corpu
lui). Corpul este oval în secţiune. Picioarele au
fost probabil de formă conică, separate între
ele. Este netezită, arderea oxidantă. H: 34 mm;
L: 32 mm; LA: 28 mm; GRcorp: 26 mm; Nr.
lnv. 13279.
Statuetă zoomorfă - (PI.XXII/14) lucrată din
lut în amestec cu nisip fin şi pietricele. Piesa a
fost modelată din mai multe bucăţi de lut (cap,
corp, membre şi urechi sau coarne) lipite apoi
între ele. Reprezintă un mamifer patruped
(urechile, coada şi trei picioare sunt rupte din
vechime). Gâtui este scurt, depăşeşte uşor
înălţimea corpului iar capul este prevăzut cu
bot lung de formă conică . Pe cap erau aplicate
două coarne sau urechi, probabil de formă con
ică. Corpul este oval în secţiune. Picioarele au
forma conică şi sunt separate între ele. Coada
era îndoită în jos. Este bine netezită, arderea
reductantă. H: 44 mm; L: 58 mm; LA: 25 mm;
GRcorp: 24 mm; Ad. - 2,65 m; Nr. Inv. 1 1679.

lut în amestec cu nisip, cioburi pisate şi piet
ricele. Piesa a fost modelată din mai multe
bucăţi de lut (corp şi membre) lipite apoi între
ele. Reprezintă un mamifer patruped (capul,
partea inferioară şi membrele sunt rupte din
vechime). Corpul este triunghiular în secţiune,
gâtui oval în secţiune şi depăşeşte uşor
înălţimea corpului iar membrele au fost proba
bil conice. Este bine netezită, arderea oxidantă.
H: 33 mm; L: 52 mm; LA: 20 mm; GRcorp: 23
mm; Ad. - 2,9 m; Nr. Inv. 1 1498.
Statuetă zoomorfă - (PI.XXII/12) lucrată din
lut în amestec cu nisip şi cioburi pisate . Piesa a
fost modelată din mai multe bucăţi de lut (corp
şi membre) lipite apoi între ele. Reprezintă un
mamifer patruped (picioarele sunt rupte la vârf
din vechime). Corpul este semicircular în secţi
une, gâtui scurt depăşeşte uşor înălţimea
trunchiului, capul este stilizat prevăzut cu bot
(?) de formă conică. Pe cap sunt reprezentate
două mici proeminente conice (probabil ure
chile sau coarnele). Membrele au forma conică
şi erau separate între ele. Coada este scurtă de
formă conică. Este bine netezită, arderea oxi
dantă. H: 22 mm; L: 45 mm; LA: 1 7 mm;
GRcorp: 14 mm; Ad. - 3,1 m; Nr. Inv. 1 1 3 16.
Statuetă zoomorfă - (PI.XXII/9) lucrată din
lut în amestec cu nisip şi cioburi pisate. Piesa a
fost mode lată din mai multe bucăţi de lut (corp
şi membre) lipite apoi între ele. Reprezintă un
mamifer patruped (s-a păstrat partea infe
rioară a corpului şi un picior). Corpul este
rotund în secţiune, membrele erau separate, au
forma conică şi sunt lipite de corp în poziţie
anatomică. Coada (ruptă din vechime) era cir
culară în secţiune. Este bine netezită, arderea
oxidantă. H: 36 mm; L: 46 mm; LA: 18 mm;
GRcorp: 26 mm; Ad. - 2,45 m; Nr. Inv. 1 1287.
Statuetă zoomorfă - (PI.XXII/15) lucrată din
lut în amestec cu nisip şi cioburi pisate. Piesa a
fost modelată din mai multe bucăţi de lut (corp
şi membre) lipite apoi între ele. Reprezintă un
mamifer patruped (s-a păstrat partea din faţă a
corpului şi o parte din cap). Corpul este tri
unghiular în sectiune şi gâtui scurt ce depăşeşte
uşor înălţimea corpului. Urechile sau coarnele
şi botul sunt rupte din vechime. Picioarele erau
separate şi aveau probabil forma conică. Este
netezită, arderea oxidantă. H: 42 mm; L: 46
mm; LA: 3 1 m m ; GRcorp: 34 mm; Ad. - 2,74
m;

Nr.

Obiecte din lut ars:

Masă în miniatură (PI.XX/2) (Picior), este
lucrat din lut în amestec cu cioburi pisate şi
pietricele. Din piesă s-a păstrat o parte dintr-un
picior. Altarul era modelat din mai multe
bucăţi de lut (picioarele separate şi masa), lip
ite apoi între ele. Piciorul este circular în secţi
une cu suprafaţa bine netezită. Arderea oxi
dantă. Hpăstrată: 62 mm; GR: 47 mm; Ad.2,48 m; Nr. Inv. 1 1290.
Masă în miniatură (PI.XX/1) (Picior), este
lucrat din lut în amestec cu cioburi pisate şi
pietricele. Din piesă s-a păstrat o parte dintr-un
picior. Altarul era modelat din mai multe
bucăţi de lut (picioarele separate şi masa), lip
ite apoi între ele. Piciorul este tronconic cu
talpa plată şi ovală în secţiune în partea supe
rioară. Este bine netezit şi pictat pe fondul
cărămiziu cu linii de culoare brună ce formează
unghiuri geometrice dispuse cu vârful în jos
(liniile pictate au lăţimea de 5-6 mm). Pe
partea dinspre interior se observă urme de
amprente umane dispuse vertical pe picior.
Arderea oxidantă. Hpăstrată: 98 mm; LA: 42
mm; GRbază: 30 mm; Ad.- 2,9 m; Nr. Inv.
1 1 499.
Masă în miniatură (PI.XX/3) (Picior), este
lucrat din lut în amestec cu cioburi pisate. Din
piesă s-a păstrat un picior. Altarul era modelat

Inv. 1 1684.

Statuetă zoomorfă - (PI.XXll/1 1 ) lucrată din
lut în n m e�tcc cu nisip şi ciuburi pisate. Piesa a

din mai multe bucăţi de lut (picioarele separa te
masa), lipite apoi înt re ele. Piciorul este dr
cular în secţi un e în partea inferioară, cu talpa
plată şi triunghiular cu colturile rotunjite în

şi

fost modclată din mai multe bucăţi de lut (corp
î n t re ele. Reprezintă un

:$i membre) l i p ite apoi
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partea superioară. Este netezit, arderea oxi
dantă. Hpăstrată: 101 mm; GR: 45 mm; Ad.2,6 m; Nr. Inv. 1 1680.
Dintre obiectele descoperite ce fac parte din
această categorie se numără aşa numitele
"conuri" (PI.XIX/1-3) lucrate din lut în amestec
cu nisip şi pietricele. Au baza dreaptă şi vârful
ascuţit sau uşor rotunjit. Sunt bine netezite şi
arse oxidant. Sunt atribuite de unii cercetătorii
plasticii antropomorfe, reprezentând organul
sexual masculin(?).
Con (Phalus) - (PI.XIX/4) lucrat din lut în
amestec cu nisip fin şi pietricele. Corpul este de
formă cilindrică cu capul rotunjit iar baza plată
uşor concavă. Este netezit, arderea oxidantă. L:
22 mm; GR: 6 mm; Ad. - 3 m; Nr. Inv. 1 1326.
Mosorel - (PI.XIX/6) lucrat din lut în amestec
cu nisip fin. Are forma unei clepsidre cu bazele
concave. Este bine netezit, arderea oxidantă.
H: 15 mm; Dmax: 18 mm; GRcorp: 10 mm; Ad.
- 2,37 m; Nr. Inv. 1 1 253.
Pahar - (PI.XIX/7) lucrat din lut în amestec
cu nisip fin. Formă tronconică, gura evazată cu
marginea buzei rotunjită, baza plată. Este bine
netezit, arderea oxidantă. H: 30 mm; Db: 1 4
mm; Dg: 27 mm; GRperete: 4,5 mm; Ad. - 2,6
m; Nr. Inv. 8835.
Pahar - (PI.XIX/8) lucrat din lut în amestec
cu nisip fin. Formă bitronconică, gura uşor
evazată cu marginea buzei rotunjită, corpul
sferic şi baza concavă. Este bine netezit,
arderea oxidantă. H: 26 mm; Db: 13 mm; Dg:
25 mm; GRperete: 4 mm; Ad. - 2,55 m; Nr. Inv.
13344.
(PI.XIX/
Pahare miniaturale patrulatere
9,1 0) (fragmente) lucrate din lut în amestec cu
nisip fin. Gura rectangulară cu marginea buzei
rotunj ite, pereţii oblici spre baza plată. Nu
depăşesc 30 mm înălţime. Sunt bine netezite,
arderea oxidantă.
Pintanderă (PI.XIX/1 1 ) lucrată din lut în
amestec cu nisip fin cu bobul mărunt. Formă
conică cu capătul rotunjit şi perforat orizontal
la mijloc iar baza este dreaptă. Baza este orna
mentată prin canelare în formă de spirale
întoarse. Este bine netezită, arderea oxidantă.
H: 2 1 mm; Dmax: 30 mm; Ad. - 0,9 m; Nr. Inv.
7589.
(PI.XIX/12) lucrată din lut în
Fusaiolii
amestec cu nisip fin cu bobul mărunt. Formă
circulară perforată axial. Marginea piesei este
ornamentată cu împunsături alungite. Este
bine netezită, arderea oxidantă. D: 35 mm; GR:
16 mm; Dpetioraţit:: 8 mm; Ad.- 2,45 m ; Nr.

Disc - fragment (PI.XIX/13) lucrat din lut în
amestec cu nisip şi cioburi pisate. Formă aprox
imativ circulară, partea păstrată prezintă o per
foraţie circulară spre margine. Este netezit,
arderea oxidantă. L: 36 mm; LA: 30 mm;
GRperete: 5 mm; Dperforaţie: 4 mm; Nr. Inv .
891 1 .
Disc - fragment (PI.XIX/14) lucrat din lut în
amestec cu nisip fin şi pietricele. Formă circu
lară, perforat axial şi este oval-alungit în secţi
une. Este bine netezit, arderea reductantă. D:
63 mm; GR: 1 3 mm; Dperforaţie: 10 mm; Nr.
Inv. 8747.
Disc conic - (PI.XIX/15) lucrat din lut în
amestec cu nisip lin. Formă circulară, prezintă
două perforaţii alăturate dispuse spre margine.
Este bine netezit, arderea oxidantă. H: 10 mm;
D: 36 mm; GR: 3 mm; Dperforaţie: 2 mm; Nr.
Inv. 5454.
Rondea - (PI.XIX/1 7) lucrată din lut în
amestec cu cioburi pisate, pietricele şi resturi
vegetale. Formă circulară, la mijloc prezintă o
perforaţie oblică realizată pe o singură parte.
Cealaltă parte este dreaptă şi a fost probabil
lipită de podea(?). Suprafaţa poroasă, arderea
oxidantă. D: 97 mm; GR: 3 1 mm; Dperforaţie:
20 mm; Ad. - 2,8 m; Nr. Inv. 13285.
Obiecte din os şi corn:

Amuletă de tip "en violon" (PI.XVIII/19;
PI.XXX/2) lucrată din os. Corpul este de formă
oval-rotunj ită, membrele superioare sunt
reprezentate prin două triunghiuri mici, o parte
din gât şi cap sunt rupte din vechime. Ochii(?)
erau redaţi prin două mici perforaţii circulare.
În urma utilizării piesa s-a uzat şi este lustruită.
Acest tip de piesă este de rar întâlnit în cadrul
culturii Cucuteni-Ariuşd. Lpăstrată: 76 mm;
LAcorp: 53 mm: GR: 3 mm; Dperforaţie; 3
mm; Ad.- 2,55 m; Nr. lnv. 8826.
(PI.XVIII/17) lucrată dintr-un
Mărgică
dinte de cerb. Piesa are forma ovală cu partea
superioară subţiată şi perforată transversal la
mijloc (perforaţia a fost realizată din două
părţi), iar marginile sunt netezite. L: 28 mm;
LA: 15 mm; GRcorp: 6 mm; Dperforaţie: 3
mm; Ad. - 2,9 m; Nr. Inv. 1 1307.
Jucărie(?) (PI.XVIII/18) lucrată din os de
animal. Are două suprafeţe tăiate drept şi apoi
şlefuite. Pe o parte prezintă o perforaţie circu
lară. L: 1 7 mm; LA: 30 mm; GR: 1 6 mm
Dperforaţie: 5 mm; Ad. - 2,4 m; Nr. lnv. 1 1252.
Străpungător - (PI.XVIII/10) lucrat din os.
Vârful este bine ascuţi t şi reprezintă circa 1/4
din piesă. Păstrează lustru pu te rnic datorat uli-

-

-

-

-

-

Inv. 1 1 26 1 .
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Iizării Ia vârf. L: 77 mm; LA: 1 8 mm; GR: 8
mm; Nr. Inv. 8664.
Spatulă - (PI.XVIII/13) lucrată din os. Partea
prelucrată este tăiat oblic şi ascuţită bifacial.
Piesa păstrează lustru datorat utilizării. L: 76
mm; LA: 1 6 mm; GR: 1 0 mm; Nr. Inv. 8694.
Plantator - (PI.XVIII/20; PI.XXX/4) (frag
ment) este lucrat dintr-un de corn de cerb. S-a
păstrat muchea care este prevăzută cu gaură de
înmănuşare Ia mijloc. Corpul şi vârful piesei
sunt rupte din vechime. Lpăstrată: 68 mm; LA:
1 13 mm; D gaură de înmănuşare: 30 mm; Nr.
Inv. 8824.
Plantator
(PI.XVIII/16) (fragment) este
lucrat din corn. S-a păstrat zona prevăzută cu
gaură de înmănuşare Ia mijloc. Corpul şi vârful
piesei sunt rupte din vechime. Formă conică.
Lpăstrată: 62 mm; GR: 30 mm; D gaură de
înmănuşare: 18 mm; Ad. - 3 m; Nr. lnv. 1 1587.
Străpungător - (PI.XVIII/11 ), este lucrat din
corn de căprior. Are forma conică şi este per
forat în partea superioară (partea groasă).
Vârful este rupt din vechime. L: 82 mm; GR: 12
mm; Dperforaţie: 7 mm; Ad. - 2,8 m; Nr. lnv.
8950.
Străpungător - (PI.XVIII/2), este lucrat din
os. Vârful reprezintă 1 din piesă, are forma co
nică şi este bine ascuţit. L: 8 1 mm; GR: 6 mm;
Ad. - 2,65 m; Nr. lnv. 1 1572.
Străpungător - (PI.XVIII/1 ), este lucrat din
os. Vârful reprezint� o treime din piesă, are
forma conică şi este bine ascuţit. Corpul prez
intă un canal longitudinal. L: 68 mm; · a R : 7
·
mm; Ad. - 2,8 m; Nr. Inv. 1 1704: ·
Prefabricat - .( PI.XVIII/15) lucrat. din corn de
căprior. Are forma conică şi prezintă urme de
tăiere Ia mijloc (incizii realizate ou .un obiect
dur). L: 49 mm; . GR: 14 mm; Ad. - 2,73 m; Nr.
Inv. 8828.
·
Au fost descoperite şi mai multe fragmente
de colţi de mistreţ provenind de la animale
mature şi tinere rezultaţi probabil în urma con
sumului de carne. Dintre acestea, s�a remarcat
un colt ce putea fi utilizat drept. podoabă
(Pl.XVIII/14).
Trebuie remarcate şi mărgelele lucrate din
os/corn ce au fost descoperite în partea sudică
a sitului cu ocazia deschiderii :sondajului
geofizic Nr. 6. Acestea au fost descoperite
peste o platformă de lut ars (probabil .podeaua
unui compl ex ?), la ad;incimea de 0,2-0,3 m de

piese, dintre care 5 întregi şi 2 jumătăţi (Pl.
XVIII/3-9), din păcate una s-a fărâmiţat în
momentul recoltării. Piesele sunt rotunde şi
perforate axial (PI.XVIII/3,5-9). O piesă este
perforată oblic într-o parte (PI.XVIII/4). Una
s-a evidenţiat prin faptul că este perforată axial
dar şi diametral (PI.XVIII/3). Au diametru)
cuprins între 1 2-15 mm, iar cel al perforaţiei
este de 5 mm. Toate mărgelele prezintă urme
de ardere secundară.
Sub rezerva că suprafaţa în zona cercetată a
fost de 1 ,5 mp şi complexul respectiv va fi
cercetat într-o campanie viitoare, putem
admite că numărul pieselor ar putea fi mai
mare. Deoarece nu sunt cunoscute analogii
pentru epoca bronzului mijlociu (culturile
Costişa şi Wietenberg), acestea au fost
atribuite culturii Cucuteni-Ariuşd.

-

la su pra faţa actuală a terenului, împn::ună cu
mate riale c e r am ice Cuc u teni -A riuşd · şi din
perioada epocii bronzului. Mărgc)clc · provi n

()biecte din piatră:

Lustruitor
(Pl.XVI/1) lucrat din piatră.
Formă ovală, oval în secţiune. Prezintă lustru
datorat utilizării. L: 36 mm; LA: 21 mm; GR:
14 mm; Ad. - 2,45 m; Nr. Inv. 8634.
Lustruitor - (PI.XVI/2) lucrat din piatră.
Formă triunghiulară cu colţurile rotunj ite,
semicircular în secţiune. Prezintă lustru datorat
utilizării. L: 41 mm; LA: 28 mm; GR: 1 6 mm;
Ad. - 2,9 m; Nr. Inv. 8633.
Mărgică
(PI.XVI/3) lucrată din piatră.
. . Formă circulară, semicirculară în secţiune. D:
l!:l mm; GR: 9,5 mm; Ad. - 3,1 m;. Nr.
. Inv.
1 1263.
Podoabil-amulet� - (�l.XVI/4) lucrată din
piatră. Formă relativ: c.irculară. La marginea
piesei este prevăzută cu o perforaţie circulară
la margine, realizata ain ambele "părţi. D: 25
mm; GR: 3,5 mm; Dperforaţie: 3,3 mm; Nr.
Inv. 8858.
Topor - fragment (PI.XVI!5J lucrat din pia
tră. Partea păstrată prezintă urme de ascuţire
prin şlefuire. Lpăstrată: 84 mm; LApăstrată: 28
mm; GR: 21 mm; Ad. - 2,83 m;·f'lr. lnv. 8"840.
Topor� - (PI.XVI/6) lucrat din piatră. Formă
trapezoidală,' profil simetric, baza mare este
ascuţită bifacial prin şlefuire. Muchea este tăi
ată drept. Pe o suprafaţă prezintă spărturi din
vechime. L: 71 mm; LA: 32 mm; GR: 17 mm;
Âd. - 2,7 m; Nr. Inv. 1 1686.
· Toporaş - (PI.XVI/7) lucrat din piatră. Formă
-

-

.

trupezoidală,

profil simc.:lrk:, baza mare este

ascuţită bifacial prin şlefuire. Muchea este tăi

ată drept. Tii işul prezintă spărtu ri din vechime.
L: 63 mm; LA: 33 mm; GR: 16 mm; Ad. - 2,53

probabil d e l a un colier. Au fost descoperite H

m; Nr. lnv. 1 1 280.
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Lamă - lucrată din silex (PI.XVII/1 ). Formă
rectangulară. Este trapezoidală în secţiune cu
profilul uşor arcuit. Culoarea cenuşiu-maronie.
L: 47 mm; LA: 17 mm; GR: 2,5 mm; Ad. - 2,55
m; Nr. lnv. 8758.
Lamă - lucrată din silex (PI.XVII/2). Formă
rectangulară. Este trapezoidală în secţiune cu
profilul usor arcuit. Culoarea cenuşiu-maronie.
L: 38 mm; LA: 15 mm; GR: 3 mm; Nr. Inv.
8748.
Lamă - lucrată din silex (Pl.XVII/3). Formă
trapezoidală cu baza mică groasă. Este tri
unghiulară în secţiune cu profilul drept şi pre
văzută cu rctuşe fine pe laturii� lungi. Culoarea

Lamă (fragment) - lucrată din silex
(PI.XVII/4). Formă probabil trapezoidală. Este
triunghiulară în secţiune cu profilul drept.
Culoarea cenuşie, translucidă. L: 18 mm; LA:
18 mm; GR: 4 mm; Ad. - 2,8 m; Nr . lnv. 8753.
Lamă - lucrată din obsidian (Pl.XVII/6).
Formă oval-alungită cu vârful ascuţit. Este
trapezoidală în secţiune cu profilul uşor arcuit,
prevăzută cu retuşe fine pe o latură. Culoarea
negru-verzui translucid. L: 19 mm; LA: 5 mm;
GR: 2 mm; Ad. - 2,9 m; Nr. Inv. 1 1546.
Lamă - lucrată din silex (Pl.XVII/7). Formă
rectangulară. Este triunghiulară în secţiune cu
profilul drept. Culoarea cenuşie cu pete albe .
L: 40 mm; LA: 18 mm; G R : 8 mm; Ad. - 2,57 m;
Nr. Inv. 8869.
Lamă - lucrată din silex (PI.XVII/8). Formă
rectangulară. Este triunghiulară în secţiune cu
profilul drept. Culoarea albă. L: 24 mm; LA: 7
mm; GR: 7 mm; Ad. - 2,63 m; Nr. Inv. 8846.
Lamă - lucrată din silex (PI.XVII/9). Formă
rectangulară. Este triunghiulară în secţiune cu
profilul drept. Culoarea cenuşie cu pete negre,
translucidă. L: 19 mm; LA: 1 1 mm; GR: 3 mm;
Ad. - 2,95 m; Nr. Inv. 8783.
Lamă - lucrată din silex (PI.XVII/10). Formă
rectangulară. Este triunghiulară în secţiune cu
profilul drept iar laturile lungi sunt fin retuşate.
Culoarea cenuşie cu pete negre, translucidă. L:
38 mm; LA: 10 mm; GR: 3,5 mm; Ad. - 2,76 m;
Nr. Inv. 1 1 264.
Lamă - lucrată din silex (PI.XVII/1 1 ). Formă
rectangulară. Este trapezoidală în secţiune cu
profilul drept iar o latură fin retuşată. Culoarea
cenuşie cu pete negre, translucidă. L: 32 mm;
LA: 9 mm; GR: 3 mm; Ad. - 2,4 m; Nr. Inv.
1 1298.
Lamă - lucrată din corneean (PI.XVII/22).
Formă rectangulară. Este trapezoidală în secţi
une cu profilul uşor arcuit şi prevăzută pe o
latură cu retuşe. Culoarea cenuşie. L: 40 mm;
LA: 23 mm; GR: 8 mm; Ad. - 3,05 m; Nr. Inv.
8895.
Lamă lucrată din corneean (PI.XVII/24).
Formă rectangulară. Este triunghiulară în
secţiune cu profilul uşor arcuit şi prevăzută pe
o latură cu retuşe. Culoarea cenuşie. L: 46 mm;
LA: 15 mm; GR: 6 mm; Ad. - 2,5 m; Nr. Inv.
875 1 .
Vârfde săgeată - lucrat din silex (PI.XVII/16).
Baza rectangulară cu vârful ascuţit. Este tri
unghiular în secţiune cu profilul uşor arcuit iar
laturile vârfului sunt fin retuşate. Culoarea

m m ; G R : 5 m m ; Ad. - 3,0

LA:

Toporaş (PI.XVI/8) lucrat din piatră. Formă
trapezoidală, profil simetric, baza mare este
ascuţită bifacial prin şlefuire. Baza mică este
tăiată drept. L: 59 mm; LA: 34 mm; GR: 13
mm; Ad. - 3,1 m; Nr. Inv. 1 1282.
Prefabricat - (PI.XVI/9) lucrat din piatră.
Probabil de formă trapezoidală cu marginile
înguste şlefuite, baza mare este ruptă din
vechime iar baza mică neprelucrată. O
suprafaţă este spartă din vechime. Lpăstrată:
47 mm; LA: 28 mm; GR: 7 mm; Ad. - 2,45 m;
Nr. Inv. 1 1537.
Cute - (PI.XVI/10) lucrată din gresie. Formă
dreptunghiulară, dreptunghiulară în secţiune.
La un capăt, prezintă pe laturile înguste urme
de şlefuire cu un obiect circular. Pe suprafeţele
mari se observă urme de utilizare. L: 61 mm;
LA: 20 mm; GR: 10 mm; Nr. lnv. 1 1525 .
Pisător - (Pl.XVI/1 1 ) lucrat din andezit. Baza
este în formă de trunchi de piramidă iar partea
activă este de formă semisferică (ruptă pe
jumătate din vechime). H: 93 mm; Ad. - 2,83 m;
Nr. lnv. 885 1 .
Pisător - (Pl.XVI/12) lucrat din piatră.
Formă circulară, prezintă două suprafeţe pre
lucrate, una tăiată drept iar cealaltă tăiată
oblic. 0: 56 mm; GR: 33 mm; Ad. - 2,66 m; Nr.
Inv. 8810.
Pisător - (PI.XVI/13) lucrat din gresie.
Formă circulară, prezintă trei suprafeţe drepte
datorate utilizării. 0: 95 mm; GR: 72 mm; Ad.
- 2,64 m; Nr. Inv. 8797.
Râşniţă fragment (PI.XVI/14) lucrată din
andezit. Formă necunoscută. Este biconcavă în
secţiune, cu suprafeţele mari utilizate la
măcinarea produselor. Lpăstrată: 54 mm; GR:
80 mm; Ad. - 2,6 m; Nr. Inv. 8796.
-

-

Obiecte din silex, obsidian şi corneean:

-

cenuşie pigmentată cu alb. L: 30 m rn ; LA: 1 5

m;

N r. l nv .

cenuşie cu pete m.:grc, translucid. L: 35 mm;

8849.

14 nnn; GR:
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1 1336.
Vârfde săgeată - lucrat din silex (PI.XVII/13).
Formă triunghiulară cu baza concavă. Laturile
lungi sunt bine retuşate din ambele părţi ale
piesei spre vârful foarte bine ascuţit. Culoarea
cenuşie cu pete negre, uşor translucidă. L: 34
mm; LA: 23 mm; GR: 4 mm; Ad. - 2,65 m; Nr.
lnv. 8897.
Gratoar - lucrat din silex (PI.XVII/20).
Formă trapezoidală. Este triunghiular în secţi
une, prevăzut cu retuşe abrupte pe laturile
lungi şi baza mare. Culoarea cenuşie cu pete
fumurii. L: 44 mm; LA: 27 mm; GR: 9 mm; Ad.
- 2,7 m; Nr. Inv. 1 1595.
Gratoar - lucrat din silex (PI.XVII/14).
Formă trapezoidală. Este trapezoidal în secţi
une, prevăzut cu retuşe abrupte pe laturile
lungi şi baza mare. Culoarea cenuşie cu pete
fumurii. L: 29 mm; LA: 22 mm; GR: 1 1 mm;
Ad. - 2,35 m; Nr. lnv. 8900.
Gratoar - lucrat din silex (PI.XVII/1 7).
Formă trapezoidală. Este trapezoidal în secţi
une, prevăzut cu retuşe fine pe laturile lungi.
Baza mare este prevăzută cu retuşe abrupte
realizate dintr-o singură parte a piesei.
Culoarea cenuşiu-închisă cu pete fumurii. L: 24
mm; LA: 14 mm; GR: 3 mm; Ad. - 2,64 m; Nr.
Inv. 8843.
Gratoar - lucrat din silex (PI.XVII/1 5).
Formă trapezoidală. Este trapezoidal în secţi
une, prevăzut cu retuşe abrupte pe laturile
lungi şi în zona bazei mari. Culoarea cenuşie cu
pete fumurii şi pigmentat alb. L: 24 mm; LA: 24
mm; GR: 8 mm; Ad. - 2,61 m; Nr. Inv. 8845.
Gratoar - lucrat din silex (PI.XVII/18).
Formă trapezoidală. Este trapezoidal în secţi
une, prevăzut cu retuşe abrupte pe laturile
lungi şi în zona bazei mari. Baza mică (pedun
cul scurt) este tăiată drept. Culoarea cenuşiu
închisă cu pete fumurii. L: 44 mm; LA: 33 mm;
GR: 10 mm; Nr. Inv. 1 1 504.
Gratoar - lucrat din silex (PI.XVII/19).
Formă trapezoidală. Este trapezoidal în secţi
une, prevăzut cu retuşe abrupte pe laturile
lungi şi în zona bazei mari. Culoarea cenuşiu
închisă cu pete fumurii, uşor translucid. L: 33
mm; LA: 31 mm; GR: 7 mm; Nr. Inv. 8656.

Arderea oxidantă. Hpăstrată: 100 mm; Dg: 400
mm; GRperete: 12 mm; Ad. - 2, 5 m; Nr. Inv.
1 1599.
Loc. 6. Plastica antropomorfă:

Statuetă antropomorfă - fragment (Pl.
XXIII/14) lucrată din lut în amestec cu nisip fin
şi pietricele. Reprezintă o femeie în poziţie
şezândă. Picioarele au fost modelate din două
părţi lipite apoi între ele. Piciorul drept, corpul
şi partea inferioară a picioarelor sunt rupte din
vechime. Face parte din categoria statuetelor
de dimensiuni medii. Corpul în secţiune este
triunghiular cu colturile rotunjite şi delimitat
de picioare printr-o linie incizată. Picioarele
sunt uşor tlexate, separate printr-o linie inciza
tă si pronunţate în zona coapselor subţiindu-se
către talpă. Fesele sunt delimitate de o linie
adâncită şi prezintă urme de uzură. Suprafaţa
bine netezită, arderea oxidantă. A fost
descoperită într-o locuintă (Loc. 6) ce reprez
intă etapa finală a Iocuirii cucuteniene de Ia
Păuleni Ciuc. Statueta se deosebeşte de toate
celelalte descoperite până acum prin poziţia şi
forma picioarelor. Hpăstrată: 26 mm; Lpicior:
55 mm; GRcorp: 1 6 mm; Nr. lnv. 5388.
Cmp. 16. Ceramică:

Polonic - fragment (XXI/6) (creuzet ?) lucrat
din lut în amestec cu nisip şi pietricele. S-a păs
trat fragmentar, o parte din cupă şi coadă.
Cupa are forma ovală cu gura evazată şi mar
ginea buzei rotunjită, corpul tronconic şi baza
plată. Coada este înălţată deasupra gurii cupei.
Este semicirculară în secţiune şi prevăzută cu o
perforaţie longitudinală (se putea introduce o
prelungire din lemn, os sau corn). Este bine
netezit, arderea oxidantă. H: 57 mm; Lpăstrată:
85 mm; LAcupă: 55 mm; GR: 6 mm;
Dperforaţie: 10 mm; Ad.- 2,25 m; Nr. Inv. 8702.
Canii - fragment (PI.XXVI/6) modelată din
lut în amestec cu nisip fin şi pietricele. Are gura
uşor evazată cu marginea buzei rotunjită, gâtui
scurt abia sesizabil şi corpul sfe-ric. Pe exteri
orul buzei sunt aplicate două toarte alăturate
ce sunt prinse de corp. Tortiţele au forma semi
circulară şi sunt perforate orizontal la mijloc.
Recipientul este netezit. Arderea slab oxidantă.
Hpăstrată: 50 mm; Dg: 1 20 mm; GRperete: 8
mm; Dpcrforaţic:: : 5 mm; Ad. - 2,36 m; Nr. Inv.

Loc. SA. Ceramică:

Oalii - fragment (PI.XXV/9), modelată din
cu duhuri p isa te . Gura dreaptă

l u t în a m e s t ec

8746.

cu marginea

buzci rotunj i tă. Suprafeţele sunt
hine:: netezite chiar luslruilc:: pe alocuri. Pe exte
riorul hnzei este pictat cu un şir de "pastile " de
culoare alhă (au diamctrul de 2R mm) iar pc
co rp se observă urme de pictură cu roş u .

Plastica anlropomorfă:

Statuetă

antropomorjă
în

XXIII/4) l ucratiî d i n l u t

p i etr i cclc .

S-a

42

www.cimec.ro / www.mncr.ro

păstrat

1

- fragment ( P l .
cu nisip �i

amestec

din corp, fun d �i

Decoperirile Cucuteni-Ariuşd de la Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dâmbul Cetăţii ".

piciorul drept. Piesa a fost modelată din două
părţi lipite apoi între ele. Reprezintă o femeie
în poziţie verticală. Face parte din categoria
statuetelor de dimensiuni mici. Fesele sunt evi
denţiate şi delimitate între ele printr-o linie
incizată iar în zona sexului forma un triunghi
incizat. Picioarele sunt ovale în secţiune şi erau
separate de o linie incizată. A fost bine netez
ită, arderea oxidantă. Hpăstrată: 46 mm; LA:
15 mm; GR: 24 mm; Ad. - 2,3 m; Nr. lnv. 869 1 .

LA: 15 mm; GR: 5 mm; Ad. - 2,28 m; Nr. Inv.
8700.
Cmp. 1 8. Ceramică:

Cupă - de dimensiuni mici (PI.XXVll/1 ),
modelată din lut în amestec cu nisip fin. Are
gura uşor evazată cu marginea buzei rotunjită,
gâtui abia sesizabil şi corpul sferic (baza este
ruptă din vechime). Suprafaţa exterioară a fost
bine netezită. Î n zona diametrului maxim este
dispusă o proeminenţă conică, perforată ori
zontal la mijloc. Arderea reductantă.
Hpăstrată: 140 mm; Dg: 220 mm; GRperete: 5
mm; Nr. inv. 1 1293.

Obiecte din lut ars:

Masă-altar - (Pl.lll/3,4; PI.XX/4; PI.XXX/1 ).
Este lucrată din argilă în amestec cu nisip fin,
bine netezit (prezintă urme de pictură ?) şi
modelată din două părţi. Masa este prevăzută
cu patru picioruşe ce sunt unite între ele prin
triunghiuri mici la mijloc iar cupa este de formă
tronconică. La mijloc piesa este prevăzută cu o
perforaţie cât baza cupei. Ars oxidant, culoarea
cărămiziu-gălbuie. H: 85 mm; Dg: 1 05 mm;
Dperforaţie: 48 mm; GRperete: 5 mm; Nr. inv.
8768.
Disc - (PI.XIX/5) lucrat din lut în amestec cu
nisip fin şi pietricele. Formă conică cu vârful
rotunjit şi corpul gol pe interior. Pe exteriorul
bazei este ornamentat cu un şir împunsături
circulare. Şirul este întrerupt de două perforaţii
circulare dispuse una lângă cealaltă. Este
netezit, arderea oxidantă. H: 10 mm; Dmax: 20
mm; GRperete: 4 mm: Dperforaţie: 2,5 mm;
Ad. - 2,3 m; Nr. lnv. 1 1269.

Cmp. 19. Ceramică:

Cană
(PI.XXVI/8) modelată din lut în
amestec cu nisip fin şi pietricele. Gura uşor
invazată cu marginea buzei rotunjită, corpul
tronconic, fundul plat. Î n zona diametrului
maxim este prevăzută cu o proeminenţă conică
perforată orizontal la mijloc. Este bine netezită
pe toată suprafaţa. Arderea reductantă. H: 52
mm; Dg: 100 mm; Db: 35 mm; GRperete: 6
mm; Ad. - 3,0 m; Nr. I nv. 8821 .
Pahar - (PI.XXVI/7) modelat din lut în
amestec cu nisip, pietricele şi cioburi pisate.
Gura dreaptă cu marginea buzei subţiată, gâtui
cilindric şi corpul sferic. Î n zona diametrului
maxim este prevăzut cu o proeminenţă conică
perforată orizontal la mijloc. Suprafaţa recipi
entului este netezită. Arderea slab oxidantă.
Hpăstrată: 97 mm; Dg: 100 mm: GRperete: 6
mm; Ad. - 3,0 m; Nr. Inv. 8842.
Lingură
(PI.XXI/4) lucrat din lut în
amestec cu nisip, pietricele şi cioburi pisate.
Este modelat din două bucăţi de lut lipite apoi
între ele (coadă şi cupă). Coada este ovală în
secţiune şi ruptă la capăt din vechime. Cupa
este smisferică, are formă ovală cu marginea
buzei rotunjită. Este bine netezit, arderea oxi
dantă. L: 95 mm; LA: 50 mm; GRcoadă: 7 mm;
Ad. - 2,97 m; Nr. Inv. 8972.
-

Obiecte din silex şi corneean:

Lamă (fragment) - lucrată din silex (Pl.

-

XVII/12). Formă neregulată. Este triunghiu
Iară în secţiune cu profilul drept şi prevăzută Ia
capătul rotunjit cu retuşe fine Culoarea cenuşie
cu pete negre, translucidă. L: 27 mm; LA: 1 9
mm; GR: 4 mm; Ad. - 2,10 m; Nr. lnv. 8707.
Lamă - lucrată din corneean (Pl.XVll/21 ).
Formă rectangulară cu vârful ascuţit şi baza
tăiată drept. Este triunghiulară în secţiune cu
profilul drept şi prevăzută pe laturile lungi cu
retuşe. Culoarea cenuşie. L: 46 mm; LA: 29
mm; GR: 6 mm; Ad. - 2,35 m; Nr. lnv. 8759.
Lamă lucrată din corneean (Pl.XVII/23).
Formă rectangulară. Este trapezoidală în secţi
une cu profilul uşor arcuit şi prevăzută pe o
latură cu retuşe. Culoarea cenuşie. L: 43 mm;
l.A: 21 mm; GR: 7 mm; Ad.-2,25 m; Nr. lnv. 8693.
Lamă (fragment) - lucrată din silex (Pl.
XVII/5). Formă probab i l trapezoidală. Este tri

Obiecte din lut ars

Fusaiolă - (PI.XIX/14) lucrată din lut în
amestec cu nisip fin cu bobul mărunt şi cioburi
pisate Formă circulară perforată axial.
Marginea piesei este rotunjită. Este bine nete
zită, arderea oxidantă. 0 : 63 mm; GR: 13 mm;
Dperforaţie: 10 mm; Ad.- 2,95 m; Nr. lnv. 8747.
Mosorel - (PI.XIX/16) lucrat din lut în
amestec cu nisip fin şi pietricele. Are corpul

-

unghiulară în seq i une cu profi l ul drept.
Cu l oa rea cen uşie , uşor translucidă. L: 1 9 m m ;

c i l i n d ric cu cape tele teşite. Este hine netezit,
arderea oxidantă.
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corp tronconic spre fundul concav. Pe exterior,
în zona diametrului maxim, este prevăzut cu o
proeminenţă de formă semicirculară perforată
axial. Suprafeţele vasului sunt bine netezite şi
pregătite pentru pictare. Pe partea superioară a
corpului sunt dispuse simetric semicercuri for
mate din bandă lată de culoare albă. Interiorul
vasului este pictat cu motive spiralo-meandrice,
realizate din linii fine de culoare albă (late de
cea. 2-4 mm).Vasul a fost descoperit spart, dea
supra vasului mare de provizii. Arderea reduc
tantă. Este uşor deformat în urma arderii
secundare. Dimensiuni: H: 240 mm; Dg: 400
mm; Db: 1 30 mm; GRperete: 8 mm; Ad. - 3,4
- 3,6 m; Nr. inv. 1 1354
Castron fragment (PI.XXVIII/5), modelat
din lut în amestec cu nisip fin şi cioburi pisate.
Gura invazată cu marginea buzei rotunjită.
Suprafeţele vasului sunt lustruite. Partea supe
rioară a corpului este ornamentată cu caneluri
late dispuse orizontal, între ele fiind realizate
alveole circulare. Alveole sunt dispuse şi în
zona diametrului maxim al corpului. Alveolele
sunt dispuse alternativ aproximativ la distanţe
egale una de alta (câte una sus pe partea supe
rioară a corpului şi una în zona diametrului
maxim). Arderea oxidantă, culoarea brun
cărămizie şi o parte are culoarea neagră rezul
tată în urma arderii secundare. S-a păstrat o
parte din buză ( 1 2 fragmente) şi a fost
descoperit în zona vasului mare de provizii.
Hpăstrată: 53 mm; Dg: 360 mm; GRperete: 51 2 mm; Ad. - 3,2 - 3,4 m; Nr. inv. 348 1 .
Castron - fragment (Pl.XXVIII/3) modelat
din lut în amestec cu nisip fin şi cioburi pisate.
Gura invazată cu marginea buzei rotunjită.
Vasul a fost bine nete-zit, ardere oxidantă,
culoarea neagră pe exterior şi brună pe interi
or. Hpăstrată: 55 mm; Dg: 400 mm; G Rperete:
4-10 mm; Nr.inv: 1 1583.

GRmax: 33 mm; Ad.- 2,95 m; Nr. lnv. 8765.
Loc. 21. Ceramică:
Suport - (PI.XXVIII/4; PI.XXIX/10) modelat

din lut în amestec cu nisip şi cioburi pisate. Are
piciorul înalt, zvelt şi gol, cupa tronconică de
dimensiuni relativ mici cu marginea buzei
rotunjită şi uşor evazată. Î n partea superioară
piciorului este perforat cu două orificii circu
lare dispuse simetric. Suprafaţa exterioară a
fost netezită, interiorul rămânând nefinisat.
Piesa a fost pictată cu alb pe fond cărămiziu, cu
motive spiralice. Arderea oxidantă, culoarea
cărămizie. Suportul a fost folosit probabil pen
tru susţinerea durabilă a căldurii în interiorul
cupei. Î n interiorul piciorului se punea o canti
tate de jar. Orificiile permiteau circulaţia oxi
genului ceea ce asigura întreţinerea jarului şi,
respectiv menţinerea durabilă a căldurii care se
transmitea conţinutului cupei. Faptul că piesa a
fost găsită aproape intactă, in situ, pe podeaua
unei locuinţe, arată ca fiind cea mai probabilă
utilizarea sa casnică. H: 340 mm; Dg: 130 mm;
Db: 185 mm; Ad. - 3,2 m; Nr. inv. 1 1355.
Jâs de provizii ( PI.XXVIII/6; XXIX/1 1 )
modelat din lut în amestec nisip, pietricele şi
cioburi pisate. Gura dreaptă cu marginea buzei
rotunjită, gât scurt de formă tronconică, corp
bitronconic, fundul concav. Suprafeţele vasului
au fost bine pregătite pentru pictare (partea
superioară este bine lustruită iar partea infe
rioară doar netezită). Pe gât este omamentat
cu linii fine albe (late de cea. 2-4 mm), ce
formează spirale dispuse culcat. Aceste spirale
sunt despărţite de cercuri (reali-zate din linii
simple şi duble), în interiorul lor aflându-se
câte un punct circular de culoare albă. Partea
superioară a corpului este ornamentată cu
caneluri late (de cea. 80 mm) în formă de semi
cerc (realizate prin lustruire), între ele formân
du-se triunghiuri în relief. Partea inferioară a
corpului este ornamentată cu bandă lată de
culoare brun-roşcată, mărginită de linii înguste
albe, ce formează parabole ce se închid către
fund. Î n zona diametrului maxim este prevăzut
cu o proeminenţă alungită. Arderea oxidantă,
culoarea neagră în partea superioară şi brun
cărămizie către fund. A fost descoperit in situ,
depus în groapa de provizii, iar în interiorul
vasului se afla o depunere de lut galben-piet
ros, ce era folosit probabil la purificarea apei.

-

-

Obiecte din piatră

Topor - prefabricat (Pl.XXVIII/2) lucrat din
piatră, cioplită şi şlefuită, are forma drep
tunghiulară cu o suprafaţă dreaptă şi una
arcuită. lăişurile urmau a fi prelucrate pe
laturile scurte, la mijloc piesa este groasă (aici
se făcea probabil gaura de înmănuşare ). Piesa
nu a fost finisată. Culoarea cenuşie cu pete alhe

H: 560 m m ; Dg: 400 m m ; Db : 150 m m ;
GRpcrete: 12-1 4 mm; Dmax: 640 mm; Ad. - 3,2
- 3,6 m . Nr. inv. 3482.
Castron - (PI.XXVII I/7) mmlelat din lut în
amestec cu nisip fin, pietricele şi cioburi pisate.
G ura invazată cu marginea buzei rotunjită,

şi cu urme de ardere secundară.

L: 1 51:! mm;

LA: 70 mm; GR: 43 mm; Ad. - 3,2m; Nr. inv. 1 1 501.

Topor - fragm en t (PI.XXVITT/1 ) l ucrat din
pialră, forma dreptuneh i u l a ră cu pro fi l u l
simetric, şi esle dreptunghiular in secţiune.
"Iăi�ul este ascu�il bifacial prin ş l efu i re. Î n pro-
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de piatră (sau cu miez de piatră), palisade şi
garduri. Aceste sisteme au în general, bune
corespondenţe în modul de întărire a aşezărilor
fazei A a culturii Cucuteni din Moldova2H .
Aşezările culturii Cucuteni-Ariuşd din
Transilvania sunt situate pe terasele înalte
aflate în apropierea Oltului şi Râului Negru
(excepţia fiind la Targu Mureş unde aşezarea a
fost amplasată în apropierea râului Mureş) sau
pe dealurile ferite apărate natural din două sau
trei direcţii29• Acolo unde terenul nu permitea
acest lucru asezările au fost fortificate.
Sunt cunoscute aşa numitele "aşezări
pereche " amplasate pe ambele maluri ale unui
râu la circa 1-2 km distanţă, exemplu fiind la
Olteni "Cetatea Fetii" - Olteni "În dosul Cetă
ţii "; Ariuşd "Dealul Tyiszk "
Bod "Dealul
Popi/ar" şi altele. Majoritatea aşezărilor sunt
situate la altitudini cuprinse între 500-650 m,
excepţie fiind aşezarea de la Păuleni Ciuc (882
m) iar suprafaţa lor nu depăşeşte 1 hectar. Î n
apropierea aşezărilor sunt numeroase izvoare
de apă minerală, în unele cazuri aceasta fiind
uşor sărată (Olteni, Vâlcele, Ariuşd), care au
fost utilizate cu siguranţă şi în acele timpuri.
Luncile râurilor, dar şi terasele înalte, ofereau
condiţii foarte bune pentru practicarea agricul
turii şi creşterea animalelor.
Cucutenienii au folosit drept adăposturi şi
peşterile din Cheile Vîrghişului, de exemplu în
Peştera Mare de la Mereşti, jud. Harghita au
fost descoperite materialele arheologice
aparţinând acestei culturi3o.
Asupra genezei culturii Cucuteni s-au pro
nunţat, de-a lungul timpului, mai mulţi arhe
ologi, astfel că, în momentul de faţă există, în
linii mari, o părere unanimă, chiar dacă unele
verigi ale procesului de constituire au rămas
până azi incomplet elucidate3I.
Astfel, unii autori consideră că aspectul de
cultură aparţinând comunităţilor din prima
subfază (Cucuteni Al sau Protocucuteni), con
stituit în zona centrală din vestul Moldovei, în
aria culturii Precucuteni III, de unde s-a
răspândit în sud-estul Transilvaniei şi spre est,
se caracterizează prin ceramica bicromă şi
chiar tricromă, cu pictura înainte de ardere,
precum şi prin persistenta decorului incizat, de
tradiţie precucuteniană32.
Procesul de transformare al culturii
Precucuteni în cultura Cucuteni, în aşezarea de
la Poduri, jud. Bacău, poate fi plasat încă din

fii o latură este dreaptă iar cealaltă arcuită,
toate suprafeţele sunt bine şlefuite. Culoare
maronie cu nervuri alburii şi urme de ardere
secundară de culoare neagră. Lpăstrată: 68
mm; LA: 48 mm; GR: 16 mm; Ad. - 3,2 m;
Nr.inv: 1 1339.
Cmp. 22. Plastica antropomorfă

Statuetă antropomorfă - fragment (Pl.
XXIII/16) lucrată din lut în amestec cu nisip şi
cioburi pisate. A fost modelată din trei părţi
(corp şi picioare) lipite apoi între ele. Partea
superioară a corpului şi partea inferioară a
picioarelor sunt rupte din vechime. Reprezinta
o femeie în poziţie verticală. Face parte din
categoria statuetelor de dimensiuni medii.
Corpul este oval în secţiune. Fesele sunt pro
nunţate şi respectă trăsăturile umane. Abdo
menul este ieşit uşor în relief faţă de picioare şi
separat de acestea prin două linii incizate dis
puse oblic ce se unesc în zona sexului.
Suprafaţa netezită, arderea
oxidantă.
Hpăstrată: 72 mm; LA: 42 mm; GRcorp: 16
mm; Ad. - 2,4 m; Nr. lnv. 1 1541.

-

Consideraţii generale

Î n mileniile V-IV a.Chr, Europa Răsări
teană, arie de convergenţe culturale, cunoaşte
o deosebită înflorire a civilizaţiei eneolitice.
Î ntre creaţiile strălucite de aici se remarcă cul
tura Cucuteni-Ariuşd-Triplolie. Denumirea de
cultura Cucuteni-Ariuşd-Tripolie a fost dată
după descoperirile din staţiunile eponime de la
Ariuşd - din judeţul Covasna, în apropiere de
Sfântu Gheorghe; Cucuteni - din judeţul laşi,
în apropiere de Targu Frumos şi Tripolie - din
Ucraina, nu departe de Kiev. Pentru cultura
Cucuten i sunt consemnate peste 1 800 de
aşezări, la care se adaugă alte 500 între Prut şi
Nistru26.
Î n dezvoltarea firească a culturi Cucuteni,
considerată de unii a fi ajuns la un stadiu preur
ban în ceea ce priveşte aşezările, la o extindere
şi complexitate a reţelei de circulaţie a pro
duselor, ideilor, formelor ceramice şi tehnicilor
în domeniul prelucrării acesteia şi a met
alurgiei cuprului, au intervenit o serie de influ
enţe de ordin extern, care adăugate cauzelor
interne, au produs mutaţii majore în rândul
comunităţilor eneolitice27.
Î n unele din aşezările Ariuşd din sud-estul
Transilvaniei au fost elaborate sisteme de forti
fica tii!, mai simple sau mai complexe, a v:î n d ca
elemente componente ::;anţuri ( uneori pietru

faza Prccucutcni I I târziu
fond

roşu

înainte

de

( picturii

ardere).

cu alb pc
N ivelul

Pre cu cu t cni I I I L;îrziu din accca�i a�ezarc era

itc), valuri (şi chiar contravaluri ) de pămfmt şi
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Cc111 u nităţile cucuteniene din interfluviul
Nistru-Prut au întreţinut relaţii strânse cu
triburile balcano-danubiene şi cu cele nord
pontice. Î n aşezarea Ruseşti Noi 1, s-au
descoperit fragmentele unui vas ce are ca
degresant în pastă nisip şi decorat cu grafit,
importat din cadrul culturii Gumelniţa, iar în
plastica antropomorfă cucuteniană se simt
influenţele gumelnitene47.
Datorită întrepătrunderii celor două mari
arii culturale din spaţiul dintre cotul Carpaţilor
Orientali şi Dunăre, precum şi a înaintării cul
turii Cucuteni Al în partea de nord-est a
Munteniei şi a extinderii culturii Gumelniţa,
faza A l , în sudul Moldovei, sudul R. Moldova
şi Ucraina, s-a format un facies cultural de sin
teză între cele două culturi contemporane.
Acest facies, sau aspectul cultural Stoicani
Aldeni, se defineşte structural nu numai prin
elemente culturale proprii celor două culturi, ci
şi prin elemente rezultate în urma sintezei lor
finale48.
Cât priveşte originea culturii Cucuteni din
Precucuteni III, ideea este acceptată de unii
cercetători din Moldova, Basarabia şi Ucraina.
Constatăm totuşi că în Transilvania lipsesc
descoperirile de tip Precucuteni III, dar mai
ales ele nu sunt prezente în staţiunile Ariuşd
timpurii.
Aceasta ar pleda pentru un grup Ariuşd sau
pentru o geneză sub influenţa culturii Petreşti,
grup Foeni, pentru complexul Ariuşd
Cucuteni. De altfel, descoperirile de tip
Gumelniţa sunt mai târzii, cel puţin din punctul
de vedere al stratigrafiei comparate, datele Cl4
confirmă acestea. Geneza culturii Gumelniţa
din cultura Boian este o opinie ce ar trebui
revăzută, ceramica neagră lustruită, pictura cu
alb, acea Gumelniţa Al tot pomenită şi
nedemonstrată convingător, ar trebui să
aparţină aceluiaşi proces, poate mai întârziat
care a dat naştere epocii cuprului din
Transilvania şi din restul teritoriului.
Geneza din neolitic a acestor civilizaţii
(Gumelniţa, Sălcuţa, Petreşti, Cucuteni) ar
permite eliminarea termenului de eneolitic,
care nu ar avea un suport real. Sintezele ce se
observă între civilizaţiile neolitice şi cele nou
venite aparţin de fapt unui proces de sinteză,

urmat de un strat intermediar cu trei niveluri
de locuire, suprapuse, unul dintre ele fiind con
siderat că marchează începutul culturii
Cucuteni. Datorită noii tehnici de decorare a
ceramicii, arheologii români vorbesc de o nouă
cultură, numită convenţional Cucuteni, deşi
este vorba de aceeaşi populaţie. Si în nici o altă
statiune această transformare, petrecută într
un interval de timp foarte scurt (aproximativ 50
de ani), nu este atât de evidentă ca la Poduri33.
Etapa Precucuteni IIIC marchează trecerea
la cultura Cucuteni prin noile influenţe meri
dionale primite din mediul Stoicani-Aldeni şi
Gumelniţa A l , dar şi cele intracarpatice venite
din partea culturii Petreşti (probabil prin inter
mediul aspectului Ariuşd al complexului
Cucuteni-Tripolie )34.
Privind încadrarea nivelelor eneolitice
Păuleni 1 şi 11 şi Cucuteni-Ariuşd Al şi A2, sunt
numeroase analize statistice recente asupra
acestor materiaJe35. De altfel, Vladimir Dumi
trescu, atunci când a definit faza Cucuteni Al,
a avut în vedere asemenea materiale cum sunt
şi cele de la lzvoare36 şi Frumuşica din
Moldova37, şi materiale care apar în nivelele
Păuleni 1 şi 11 dar şi la Tg. Mureş, Olteni3B,
Ariuşd39, Leţ40, Ciucsângiorgiu4t şi Bod42 în
Transilvania.
Deşi nu este în intenţia noastră de a crea
regionalisme în cadrul culturii Cucuteni43,
acest lucru I-au subliniat Dr. Iuliu Paul44 şi alţii,
nu putem să nu constatăm că cele mai timpurii
şi mai numeroase materiale Cucuteni Al sunt
în Transilvania.
Cele două culturi (Petreşti şi Cucuteni) s-au
dezvoltat sub semnul unui sincronism parţial,
cu un anumit specific care a constat în faptul că
fiecare dintre fazele culturii Petreşti le-a prece
dat în timp pe cele ale culturii Cucuteni, faza B
a celei din urmă continuând să se dezvolte încă
o bună bucată de timp după încheierea proce
sului de dezvoltare a Petreştiului B45.
Unii arheologi din Republica Moldova
exclud contactul activ dintre purtătorii culturii
Precucuteni şi Cucuteni cu cei ai culturii
Petreşti, admiţând apariţia spontană a eera
micii policrome în aria triburilor locale datorită
acumulării experienţei în ceea ce priveşte
tehnologia confecţionării şi arderii pastei, pre

local , regional, care nu are cum;ccintc decât pe

cum şi a decorării4fi.

alocuri, în Ucra ina de exemplu.

Dan Lucian Buzea
Gheorghe Lazarovici
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Nr.lnv= Număr de inventar; Loc. = locuintă de suprafaţă; gr= groapă de stâlp; c= carou; Cmp= complex; S= suprafaţa;
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Lista explicativă a planşelor 1 Explanation of the plates
Planşa 1. Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dâmbul Cetăţii", jud. Harghita
1 . Poziţionarea geografică
2. Vedere generală asupra sitului (Vedere dinspre vest)

PIDJe 1. Păukni Ciuc - Ciomortan "Dâmbul Cetăţii ", Harghita County

1. Geographical position
2. General view upon the site (view from the vest)

Planşa II. Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dâmbul Cetăţii", jud. Harghita. Cultura Cucuteni - Ariusd. Campania 2003
1 . Demontarea martorilor longitudinali
2. Baza valului de fortificaţie. Vedere dinspre vest
3-5. Vederi generale ale gropilor de stâlp din structura valului de fortificaţie ridicat in perioada culturii Ciomortan
6. Gropi de stâlp ale structurii valului. Detaliu
7. Locuinta 16. Nivelul superior al dărâmăturilor. Vedere dinspre sud
8. Locuinţa 16. Vedere generală dinspre vest

PIDJe Il. Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dâmbul Cetăţii", Harghita County. Cucuteni - Ariuşd Cu/ture. 2003 campaign

1. The taking down of the longitudinal sectio11s.
2. The base of the rampart. View from the vest
3-5. General views upon the post-holes from the stmcture of the rampart raised in the Ciomortan Cu/ture period
6. Post-holes from the stmcture of the rampart. Detail
7. House nr. 16. The superior level of the mins. View from the south
8. House nr. 16. General view from the vest

Planşa III. Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dâmbul Cetăţii", jud. Harghita. Cultura Cucuteni - Ariuşd. Locuinţa 1 6
1 . Vatra locuinţei. Vedere d e sus
2. Lutuiala vetrei. Detaliu
3. Altăraş miniatura! descoperit in apropierea vetrei. Vedere de sus
4. Altăraş miniatura!. Detaliu
5. Pavajul vetrei. Vedere dinspre est
6. Vatra. Sectiune
7. Vatra locuinţei 16 şi dărămăturile podelei locuinţei 5, incăperea B. Vedere generală dinspre vest
8. Vatra. Profil. Vedere dinspre nord
Plote III. Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dâmbul Cetăţii", HarghitJJ County. Cucuteni - Ariuşd Cu/ture. House nr. 16
1. The hearl of the house. View from above
2. The hearl doub. Detail
3. Minioture small altar, discovered nearby the heart. View from above
4. Minioture small altar. Detail
5. The paving of the heart. View from the east
6. The heart. Section
7. The heart of the house nr. 16 and the mins of the floor of house nr. 5, room B. General view from the vest
8. The heart. Profite. View from the north
Planşa IY. Păuleni Ciuc-Ciomortan "Dâmbul Cetăţii",jud. Harghita. Cultura Cucuteni-Ariuşd. Locuinta 5. Campania 2003
1 . Vedere dinspre sud-est
2. Detaliu cu suprafaţa cercetată in campania 2000
3. Vedere generală dinspre vest
4. Locuinta 5 şi profilul estic al SI. Vedere dinspre vest
5. Vedere generală dinspre est
6. Nivelul superior al dărâmăturilor podelei
7. Valul de fortificaţie al aşezării, ridicat in perioada mijlocie a epocii hrnnzului. Detaliu
!1. N ive lu l superior al dărâmăturilor. Vedere dinspre vest

Pilite W. Pău/eni Ciuc • Ciomorlan "Ddmbul Cetăţii", Harghil# Counly.
1. View from tlle sotii - east
2. Detail with the researched surface in the 2000 campaiK7r

Cucuteni - Ari1� Cullure.
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3.
4.
5.
6.

General view from the vest
House nr. 5 and the eastem profite of SI. View from the east
General view from the east
The superior level of the floor ruins
7. The rampart of the settlement, raised in the Middle Bronze Age. Detail
8. The superior level of the ruins. View from the vest

Planşa V. Păuleni Cioc - Ciomortan "Dâmbul CetăUi", jud. Harghita. Cultura Cucuteni - Ariuşd. Locuinţa 5. Campania
arheologică 2004
1. Primul nivel de locui re al aşezării. Complexul 17, vedere despre nord
2. Complexul 17 surprins în profilul estic al suprafetei 1
3. Complexe arheologice descoperite în partea nordică a S.l (Cmp. 18, 19 şi 20)
4. Primul nivel de locui re al aşezării. Strat de cultură cu multă cenuşă în compozitie
5. Complexul 18. Fragment eera mic de culoare neagră, bine lustruit. Detaliu
6. Complexul 19 şi Complexul 20. Vedere dinspre sud
7. Delimitarea complexelor arheologice în S.l
8. Podeaua Locuintei 5. Vedere generală dinspre nord - vest

Plnte V. Păukni Ciuc - Ciomortan "Dâmbul Cetăţii", Harghilil County. Cucuteni - Ariuşd Cu/ture. House nr. 5. 2004 archaeo/ogica/ campaign

1. The first level of habitation of the se/1/ement. Complex 1 7, view from the north

2. Complex 1 7 caught in the eastem profite ofsurface 1
3. Archaeological complexes discovered in the northem area of SI (Complexes 18, 19 and 20)
4. The first le�e/ of habitation of the settlement. Layer with a high composition ofashes
5. Complex 18. Black pottery fragment, well polished. Detail
6. Complex 1 9 and Complex 20. View from the south
7. The delimita/ion of the archaeological complexes in SI

8. The floor of house nr. 5. General view from the north-vest
Planşa \-1. Păuleni Cioc- Ciomortan "Dâmbul Cetăţii", jud. Harghita. Cultura Cucuteni - Ariuşd. Locuinţa 5 - Încăperea A
1. Dărâmăturile podelei suspendate. Vedere dinspre nord
2. Podeaua. Locul din care începe să fie suspendată
3. Demontarea podelei. Se pot observa amprente de bârnc despicate
4. Detaliu cu podeaua suspendată
5. Amprentă de bârnă circulară. Detaliu
6. Amprente de bârne despicate. Profil
7. Amprentă de bârnă despicată. Detaliu
8. Amprentele bârnelor longitudinale lăsate pe sol. Vedere dinspre nord-vest

Plate VI. Păukni Ciuc - Ciomortan "Dâmbul Cetăţii", Harghilil County. Cuculeni - Ariuşd Cu/ture. House nr. 5. Room A

1. The ruins of the suspended floor. View from the north
2. The floor. The point where the suspension begins
3. The taking to pieces of the floor. One can observe the impression of the splitted beams
4. Detail with the suspended floor
5. lmpression ofa circular beam. Detail
6. Impression ofsp/itted beams. Profile
7. Impression of a splitted beam. Detail
8. Impressions /efi in the ground by longitudinal beams. View from the north-vest

Planşa VII. Păuleni Cioc - Ciomortan "Dâmbul Cetăţii", jud. Harghita. Cultura Cucuteni - Ariuşd. Locuinţa 5. Vase
ceramice descoperite intre dărâmături
1. Castron; 2. Pahar; 3. Oală; 4. Vas de provizii descoperit cu gura în jos; 5. Castron; 6. Castron; 7. Pahar; 8. Polonic
Plnte VII. . Păukni Ciuc - Ciomortan "Dâmbul Cetăţii", Harghilll County. Cuculeni - Ariuşd Cu/ture. House nr. 5. Pottery dis
covered among the ruins
1. Tureen; 2. Glass; 3. Pot; 4. Supply pot; 5. Tureen; 6. Tureen; 7. Glass; 8. Ladle

Planşa VIII. Păuleni Cioc - Ciomortan "Dâmbul Cetăţii", jud. Harghita. Cultura Cucuteni - Ariuşd. Locuinţa 5.
Încăperea 8
1. Podeaua locuintei. Vedere dinspre vest
2-3. Podeaua locuinţei. Detaliu
4. Amprente de bârne despicate. Vedere dinspre vest
5. Amprente de bârne despicate. Vedere dinspre est
6. Crăpăturile podelei. Detaliu
7. Pavajul unei vetre descoperite la nivelul podelei
8. Podeaua locuintei. Detaliu
Plate VIII. Păukni Ciuc - Ciomortan "Dâmbul Cetăţii", Harghilll County. Cuculeni - Ariuşd Cu/ture. House nr. 5. Room B.
1. The floor of the house. View from the vest
2-3. The floor of the house. Detail
4. lmpressions ofsplitted l>eanL�. View [rom the vest
5. lmpressions ofsplilled heams. View from the east
6. nre cracks in the flnor. Detuil
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7. The paving of a heart discovered on the level of tht; jloor
8. The jloor of the house. Detail
Planşa IX. Păuleni Ciuc-Ciomortan "Dâmbul Cetăfii", jud. Harghita. Cultura Cucuteni

Ariuşd. Locuinţa 5. Încăperea B
1 - 5, 7 - 8, Amprente de bâme despicate. Detalii
6 Rondea din lut descoperită pe podea
PlaJe IX. Păukni Ciuc Ciomortlln "Dâmbul CetQ#i", Harghilll County. Cuculeni Ariuşd Cullure. House nr. 5. Room B.
1 5, 7 8 - I mpressions of splitted beams. Details
6 round clay piece found on the floor
•

•

•

·

•

·

·

Planşa X. Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dâmbul Cetăfii", jud. Harghita. Cultura Cucuteni - Ariuşd.

1. Zona Locuintei 5, încăperea B, după îndepărtarea podelei. Vedere dinspre sud

2. Urmele Locuintei 5, încăperea B şi Locuinta SA după îndepărtarea podelei. Vedere dinspre vest

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pavajul vetrei descoperite la nivelul podelei Locuintei 5, încăperea B
Groapă de stâlp. Detaliu
Gropi de stâlp alăturate. Detaliu
Vatră ce datează din primul nivel de locui re al aşezării
Complexul 22. Aglomerare de materiale arheologice. Vedere de sus
Complexul 22. Detaliu

PlaJe X. Păuleni Ciuc • Ciomortlln "Dâmbul Cetăţii", Harghilll County. Cucuteni • Ariuşd Cullure.
1. The area of house nr. 5, room B, after removing the jloor. View from the south
2. The traces of house nr. 5, room B, and of the house nr. 5A after removing the jloor. View from the vest

3. The paving of the heart discovered at the jloor level in house nr. 5, room B

4. Post-hole. Detail
5. Two post-holes. Detail
6. Heart which belongs to the first level of habitation of the selllement
7. Complex 22. Agglomeration of archaeological material. View from above
8. Complex 22. Detail
Planşa XI. Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dâmbul Cetăfii", jud. Harghita. Cultura Cucuteni

Ariuşd. Locuinţa SA

1. Dispunerea locuintei. Vedere dinspre est
2. Nivelul superior al podelei. Vedere dinspre sud
3. Gropile stâlpilor de sustinere a peretelui nord-estic
4. Podeaua prăbuşită în apropierea peretelui nord-estic
5. Podeaua amenajată pe sol. Vedere dinspre sud
6. Crăpăturile podelei. Detaliu
7. Fragmente de vase ceramice descoperite sub dărămăturile podelei
8. Amprentă de bârnă despicată. Detaliu
PlaJe XI. Păuleni Ciuc • Ciomortlln "Dâmbul Cetiiţii ", Harghilll County. Cucuteni • Ariuşd Cullure. House nr. SA
1. The disposal of the house. View from the east
2. The superior level of the jloor. View from the south
3. Post-holes of the posts which supported the north-eastem wa/1
•

4. The jloor which collapsed near the north-eastem wa/1
5. The jloor disposed on the ground. View from the south
6. Pollery frogments discovered under the ruins of the jloor
7. 1mpression of a splilled beam. Detail
Planşa XII. Păuleni Ciuc

Ciomortan "Dâmbul Cetăfii", jud. Harghita. Cultura Cucuteni Ariuşd. Locuinţa 2 1
1 - 5. Dărămăturile podelei suspendate a Locuinţei 5, încăperea A - care a u afectat nivelul superior al Locuinţei 21
6. Peretele estic. Detaliu
7. Podeaua. Vedere dinspre nord
8. Podeaua. Vedere de sus
PlaJe XII. Păukni Ciuc Ciomortlln "Dâmbul CetQţji", Harghilll County. Cucuteni Ariuşd Cullure. House nr. 21.
1 - 5. The ruins of the suspended floor of house nr. 5, room A - affected the superior level of habitation of house nr. 21
6. The eastem wa/1. Detail
7. The jloor. Vlt'W from the north
8. The floor. Vlt'W from above
•

•

•

Planşa XIII. Piuleni Ciuc

•

•

Ciomortan "Dâmbul Cetăfii", jud. Harghita. Cultura Cucuteni

•

1. Dărămăturile podelei şi peretilor în zona gropii de provizii a Locuintei 21. Detaliu
2. Peretele sudic. Detaliu
3. Vase ce ram ice descoperite in groa pa de provizii (G roapa A)
4. Suport descoperit intre dărâmăturile pe re te lu i sudic
5. Sol galben-argilos descoperit pc fundul vasului de provizii din Gronpn A

6. Suport pictat

Ariuşd. Locuinţa 21

7. Bucăti din podeaua suspendată a Locu i nte i 5, incăpcrca A
8. Locuinta 21 · Încercare de reconstituire. Dispunerea vaselor ceramice
Plale XIII. Pdulenl Ciuc . Ciomortlln "DIJmbu/ Cetiilii ", Harghila County. Cucuteni • Ariuşd Cullure. House nr. 21.
/. The ruins of tire /foor and walls ofhouse m. 5 ;,. the ureu uf the supply pir of house 11r. 21. Delail

52

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Decoperirile Cucuteni-Ari�d de la Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dâmbul Cetăţii".
2. The southem wa/1. Detail
3. Pottery discovered in the supply pit (Pit A)
4. Support discovered among the ruins of the southem wa/1
5. Yellow - clayey soi/ found inside the supply pot [rom Pit A
6. Painted support
7. Pieces of the suspended floor of houde nr. 5, room A
8. House nr. 21 - an attempt of reconstruction. The disposal of the pottery
Planşa XIv. Păuleni Cioc - Ciomortan "Dâmbul Cetăţii", jud. Harghita. Cultura Cucuteni - Ariuşd. SI, c. A-D/9- 14

1 . Planul Locuintei 5, încăperile A şi B .Legendă:
a - zona cercetată în 1 999
b - lipitură podea locuinţă
c - ceramică
d - piatră
e - groapă stâlp
f - râşniţă
g - lipitură perete locuinţă
h - os/corn
i - pământ pietros de culoare galben - verzui
j - resturi de lemn carbonizat
k - reconstituire bârne podea
Pllm! XJv. Păuleni Ciuc - CiomortJJn "Dâmbul Cetăţii", Harghita County. Cucuuni - Ariuşd Cu/ture. SI, c. A-D/9- 14

1. The plan of house nr. 5, rooms A and B. Legend:
a - area researched in 1999
b - rough cast of the floor
c - pottery
d - stane
e - post-hale
f- grinder
g - rough cast of the wa/1
h - bone/hom
i - yellow - green rocky soi/
j - remains of bumed wood
k - reconstruction of the floor beams

Planşa XV. Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dâmbul Cetăţii", jud. Harghita. Cultura Cucuteni - Ariuşd. SI, c. A-D/9-14. Plan

Planul locuintei 2 1 , Complexul 1 7 şi Complexul 23. Legendă:
a - zona cercetată în 1 999
b - stânca naturală
c - ceramică
d - piatră
e - groapă stâlp
f - râşniţă
g - lipitură perete locuinţă
h - şanţ palisadă
i - pământ p ietros de culoare galben - verzui
j - conturul Complexului 23
k - urme vatră de foc
Pllm! XV. Păuleni Ciuc - Ciomorllln "Dâmbul Cetăţii", Harghito County. Cucuuni - Ariuşd CulJure. SI, c. A-D/9-14. Plan

Plan of House no. 21, Complex 1 7 and Complex 23. Legend:
a - the area researched in 1999
b - the natural rock
c - pottery
d - stane
e - post-hale
f - grinder
g - rough cast of the wa/1
h - palisade ditch
i - yellow - green rocky soi/
j - the outline ofComplex 23
k - traces of the heart

Planşa XVI. Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dâmbul Cetăţii", jud. Harghita. Cultura Cucuteni - Ariuşd. Unelte şi podoabe
din piatră

1 - 2. Pietre lustruite
3. Mărgea
4. Podoabă
5. Lustruitor
6 - 9. Topoare

10. Cutc
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1 1 - 13. Pisătoare
14. Fragment râşnită
Plale XJ!l. Păukni Ciuc - CiomortiJn "Dâmbul Cetăţii", HarghiJa County. Cucuteni - Ari�d Cu/Jure. Tools and adommenls of
stone

1 - 2. Polished roclcr
3. Bead
4. Adomment
5. Polisher
6 - 9. Axes
10. Whetstone
I l - 13. Pounders
14. Fragment of a grinder
Planşa XVII. Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dâmbul Cetăţii", jud. Harghita. Cultura Cucuteni - Ariuşd. Unelte din piatră
(1 - 5, 7 - 20 - silex; 6 - obsidian; 21 - 24 corneean)

1 - 1 2; 21 - 24 - Lame
13, 1 6 - vârf de săgeată
1 4, 15, 1 7 - 20 - Gratoare
Plale XJ!ll. Păukni Ciuc - CiomortiJn "Dâmbul CeiD(ii", Harghita County. Cucuteni - Ari�d Cu/ture. Tools of stone
(1 - 5, 7 - 20 - silex; 6 - obsidian; 21 - 24 comeean)

1 - 12; 21 - 24 - Blades
13, 16 - a"owhead
14, 15, 1 7 - 20 - Scraper

Planşa XVIII. Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dâmbul Cetăţii", jud. Harghita. Cultura Cucuteni - Ariuşd. Unelte din os şi
corn (1 - 2, 10, 12, 13, 17 - 18 - os; 3 - 9, 19 os/corn ?; 10, 15, 16, 20 - corn; 14 - colţ mistreţ)

1, 2, 10, 1 1 , 1 2 - Străpungătoare ( Î mpungătoare)
3 - 9 Mărgele din os/corn
1 3 - Spatulă
14 - Colt de mistret
15 - Corn cu urme de tăiere
1 6 - Fragment plantator
17 - Podoabă din corn de cerb
1 8 - Os prelucrat
1 9 - Amuletă "en violon"
20 - Planta tor din corn de cerb
Plale XJ!lll. Păukni Ciuc - CiomortiJn "Dâmbul Cetăţii", Harghita County. Cucuteni - Ari�d Cu/ture. Tools of bone and horn
(1 - 2, 10, 12, 13, 1 7 - 18, bone; 3 - 9, 19 bone!hom ?; 11, 15, 16, 20 - horn; 14 - wild boar fang )
1, 2, 10, 11, 12 - Prickers
3 - 9 Beads of bone/hom
13 - spatula
14 - wild boar fang
15 - Hom with traces of cutting
16 - Planter fragment
1 7 - Adomment made ofstag homs
18 - Processed bone
19 - "en violon " amulet
20 - Planter made ofstag hom
Planşa XIX. Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dâmbul Cetăţii", jud. Harghita. Cultura Cucuteni - Ariuşd. Lut ars

1 - 4, Conuri
6, 1 6 - Mosoare
7, 8 - Pahare miniaturale
9, 10 - Vase patrulatere în miniatură
1 1 - Pintanderă
5, 12 - 15, Discuri
1 7 - Rondelă
Plale XIX. Păukni Ciuc - CiamortiJn "Dâmbul CeiD(ii ", Harghita County. Cucuteni - Ariu.şd Cu/ture. Bumed clay

1 - 4. Cones
6, 16 - Bobbins
7, 8 - Miniatura/ glasses

9, 1 O - Miniatura[ quadrilaterol poLv
I l - Pi111wulerus
5, 12 - 15, Di.I"C.\"
1 7 - Round c/ay piccc
Planşa

XX. Pliulcnl Cluc - Ciomorton "Dâmbul
1 - 3 Picioare de mese în miniatură
4. Masă allar

Cetăţii", jud. Harghita. Culturo Cucutcni - Ariuşd.

54

www.cimec.ro / www.mncr.ro

Lut

ars

Decoperirile Cucuteni-Ariuşd de la Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dâmbul Cetăţii".
Plllte XX. Păukni Ciuc . Ciomortan "Dâmbul Cetăţii", Harghilll County. Cucuteni - Ari�d Cu/ture. Bumed clay
1 - 3, Minia ture table legs

4 - Altar

Planşa XXI. Păuleni Cioc - Ciomortan "Dâmbul Cetăfii",jud. Harghita. Cultura Cucuteni

•

Ariuşd. Obiecte din lut ars

1 , 2, 5, 8 - Cozi de polonic pictate tricrom
3, 4, 7 - Fragmente de linguri
6 - Creuzet (?) •
9, 10 - Polonice pictate tricrom
Plllte XXI. Păukni Ciuc - Ciomorllln "Dâmbul Cetăţii", Harghilll County. Cucuteni-Ari�d Cu/ture. Objects maJe of burned clay
1, 2, 5, 8 - Ladle handles, painted in three colors
3, 4, 7 - Fragme111s ofspoons
6 - Crncible (?)
9, 10 - Ladles paimed in three colors
Planşa XXII. Păuleni Cioc - Ciomortan "Dâmbul Cetătii", jud. Harghita. Cultura Cucuteni - Ariuşd. Plastică zoomorfă

din lut ars

1 - 5. Fragmente de coarne
6 - 7 Figurine "bucraniu"
8 - 1 5 . Reprezentări de mamifere
Plllte XXJJ_ Păukni Ciuc Ciomorllln "Dâmbul Cetăţii", Harghilll County. Cucuteni Ari�d Culture. Zoomorphous plastic art

maJe of bumed cllly

•

•

1 5, Fragme11/s of homs
6 - 7 "bucraniu" figurines
8 - 15. Representations of mammalians
·

Planşa XXIII. Păuleni Cioc - Ciomortan "Dâmbul Cetă(ii", jud. Harghita. Cultura Cucuteni - Ariuşd. Plastică antropo

morfă din lut ars

1 - 10, 1 2 - 18. Reprezentări antropomorfe feminine
I l - Figurină conică

Plate XXJJJ_ Păukni Ciuc - Ciomorllln "Dâmbul Cetăţii", Harghilll County. Cucuteni - Ari�d Cu/ture. Anthropomorphous plas
tic art maJe of bumed clay

1 - 10, 12 - 18. Anthropormorphous feminine representations

Il

-

Conica/ figurine

Planşa XXIY. Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dâmbul Cetăfii",jud. Harghita. Cultura Cucuteni - Ariuşd. Locuinla 5. Statuete

din lut ars

1 - Statuetă feminină păstrată fragmentar
2 - Statuetă feminină cu bratele în adoratie
Plllte XXJv. Păukni Ciuc - Ciomorllln "Dâmbul Cetăţii", Harghilll County. House no. 5. Cucuteni - Ari�d Cu/ture. Statuettes
maJe of bumed cllly
1 - Feminine statuelle - fragmentary remains
2 - Feminine statuel/e with her anns in adoration
Planşa XXV. Păuleni Ciuc

•

Ciomortan "Dâmbul Cetăfii", jud. Harghita. Cultura Cucuteni - Ariuşd.

1 - 13. Ceramică pictată
1, 6, 8, 10, - Pahare
1 1 , Cupă
2 - 5, 7 - Fragmente oale
1 2 - Cană
9 - Fragment vas de provizii
13 - Strachină
Plllte XXV. Păuleni Ciuc - Ciomorllln "Dâmbul Cetăţii", Harghilll County. Cucuteni - Ari�d Cu/ture.
1, 13. Painted pottery
1, 6, 8, 10,- Glasses
Il, Cup
2 - 5, 7 - Fragments ofpots
12 - Jug
9 - Fragment of a supp/y pot
13 - Dish
Planşa XXVI. Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dâmbul Cetăfii", jud. Harghita. Cultura Cucuteni - Ariuşd. Ceramică
1 - 5. Fragmente de vase pictate trierom
6 - 8. Fragmente de cănite nepictate
Plllte XXJIT. Păukni Ciuc - Ciomortan "Dâmbul Cetăţii", Harghilll County. Cucuteni - Ari�d Cu/ture.
1 - 5. Fragments ofpots painted in three colors
6 - 8. Fragments of unpainted mugs
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Planşa XXVII. Păuleni Cioc · Ciomortan "Dâmbul Cetăţii", jud. Harghita. Cultura Cucuteni
(1 • Complexul 18; 2 • 13 • Locuinţa 5)

•

Ariuşd. Ceramică

1, 2. Cupe
6, 7. Oale cu corpul tronconic
4. Borcan
3, 5, 10. Oale cu corpul globular
8, 9. Castroane
1 1. Vas de provizii
1 2. Capac pictat
13. Suport pictat
PIDJe XXVII. Păukni Ciuc . Ciomor1iln "Dâmbul Cetăţii", HarghÎJil County. Cuculeni • Ari�d Culture. Pottery
(1 • Complu 18; 2 • 13 • House nr. 5)

1, 2. Cups
6, 7. Pots with the shape of a truncated cone
4. Jar
3, 5, 10. Pots with globu/ar shape
8, 9. Tureens
I l. Supply pot
12. Painted /ied
13. Painted support

Planşa XXVIII. Păuleni Cioc

lnl'entar (1, 2, piatră; 3

•

Ciomortan "Dâmbul Cetăţii", jud. Harghita. Cultura Cucuteni

•

Ariuşd. Locuinţa 21

•

7, ceramică)
1. Topor şlefuit bifacial
2. Topor (prefabricat)
3. Fragment castron
4. Suport
5. Fragmente castron
6. Vas de provizii
7. Castron
PIDJe XXVIII. Păukni Ciuc . Ciomor1iln "Dâmbul Cetăţii", HarghÎJil County. Cuculeni • Ari�d Culture. House nr. 21 - Inventory
•

(1, 2, stone; 3 • 7, poterry)

1. Polished axe on both faces
2. Axe (prefabricated)
3. Fragment ofa tureen
4. Support
5. Fragments of tureen
6. Supply pot
7. Tureen

Planşa XXIX. Păuleni Cioc · Ciomortan "Dâmbul Cetăţii", jud. Harghita. Cultura Cucuteni
cu alb

•

Ariuşd. Ceramică pictată

1 - 3. Nivel eneolitic Păuleni 1
9. Locuinţa 5
1 0 - 1 1 . Locuinţa 2 1
PIDJe XXIX. Păukni Ciuc Ciomor1iln "Dâmbul Cetăţii", HarghÎJil County. Cucuteni Ari�d Culture. Painted pottery wilh while
4

-

•

•

colour

1 3. Eneolithical Păukni 1 level
4 9. House nr. 5
10 - Il. House nr. 21
-

-

Planşa XXX. Păuleni Cioc • Ciomortan "Dâmbul Cetăţii", jud. Harghita. Cultura Cucuteni
(1, 3 - Lut ars; 2 · os; 4 - corn de cerb)

•

Ariuşd.

1. Masă altar
2. Amuletă "en violon"
3. Figurină antropomorfă
4. Plantator
PIDJe XXX. Păukni Ciuc CiofMr1iln "Dâmbul Cetăţii ", HarghÎJil County. Cucuteni Ari�d Culture.
(1, 3 Bumed clay; 2 bone; 4 slllg horn)
•

•

•

•

•

1. Altar
2. "en violon " amukt
3. anrrophomorphous figurine

4. Planter
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Decoperirile Cucuteni-Ariuşd de la Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dâmbul Cetăţii".
Abstract

The Cucuteni - Ariuşd Discoveries from Păuleni Cioc - Ciomortan "Dâmbul
Cetăţii". 2003 - 2005 Campaigns. Preliminary Report
About B km easl of Miercurea-Ciuc, near rhe vi/lage of Soimeni (Csikcsomorttin în Hungarian), 011 1he promontory ca/led local·
ly Vtirdomb ("hillfort" i11 Hungarian), /ies the we/1-known fortified se/1/ement site of Păuleni-Ciomortan. It is situated al the fool
and to the west of the Ciuc mountaim, between the upper course of the River Olt and the Trotuş stream, the Iauer comzecting the
Ciuc Depression with Moldavia. It is a/so worth mentioning the situation of the site immediately in front of the Vlăhira pass, the
gorge rnnning through the Harghita Mowllains, the natural border between the Ciuc Depression and central Transylvania
(P/. 1!1,2).
The site was diiCovered by Alexandrn Ferenczi between the wa�. and included in the inventory of Dacian fortresses in
Transylvania. The first archaeological e.xcavations were carried out in 1 954 by the Ciuc Szeck/er Museum, and then in 1956, 1 960
and 1967 by lhe Nu/iona/ Szeck/er Museum, wzder the direction of Zsekely Zollan. They showed /hal had aciUally been occupied
severa/ times before the Dacian period. The earliesl layer was assigned /o lhe Ariuşd-Cucuteni cu/ture. After /hal, according ro
Zseke/y, lhe site was occupied by people of Coţofeni cu/ture, and in the Midd/e Bronze Age by bearers of the Ciomortan and
Wietenberg cultures. However, Zsekely failed lo eswblish whether lhe Ciomortan and Wielenberg material be/onged /o two succes
sh·e habilalions or /o a single layer thal combined two differe/!1 eul/Lira/ componems. The fortificalions of lhe sile (rampart and
ditches) were allributed ro the Bronze Age. Contrary /o what Ferenczi lhoughl, Zsekely found no evidence of Dacian occupalion,
although older records indicaled an iron sward and Roman coins of the Dacian period emanaled [rom the sile.
The first e.xcavalions were reslricled ro na"ow lrenches, which were unable to recover houses or other s/rnclures. In [act lhese
e.xcavalions were confined 10 eslablishing lhe main occupalion phases of the site. Their most importa ni finding was the discovery
of a new Bronze Age cultural group, soon 10 be included in the archaeo/ogical literalure under the nume "Ciomortan cu/ture" (the
temz deriving from one of the Hungarian names of lhe neighbouring vi/lage - Csomorttin).
After the conclusion of this research, the site attracted numerous treasure humers, who carried oul unauthorized digging caused
i"eversible damage to this importa/!/ site.
In 1999 - 2005 the Museum of Eastem Carpathians, Sfântu Gheorghe (Valerii Kavrnk - coordinator, Dan Buzea), in co/labo
ration with lhe National Hislory Museum of Transylvania, Cluj Napoca (Mihai Rotea), the Romanian Instituie of Thracology,
Bucureşli (Szekely Zsolt), "Eftimie Murgrt " University [rom Reşiţa (Gheorghe Lazarovici) and the Piatra-Neamţ Museum Complex
(Gheorghe Dumilroaia), and with the support of the Ministry of Cu/ture and Cults, resumed work at the site. At the 2000-2001
archaeological campaigns s/Lidents from the "Lucian Blaga " University [rom Sibiu took part as we/1, under the coordination of
Sabin Adrian Luca and assistant Cosmin Suciu. On this occasion, the aim was noi simply ro uncover the succession of occupa
tion phases but /o look at larger areas; as a resul/, the new work revealed severa! houses and other strnctures, unlike the earlier work.
Allhough lhe new excavations confirmed mos/ of Szeke/y's conclusions, they brought to light much new important informa/ion.
Thus, comrary to the earlier belief that the earlies/ occupation belonged ta a "rather late" period of the Ariusd-Cucuteni cu/ture,
the new work showed /har it actually dates [rom its early phase (A l -2).
It also showed lhat /here were two successive AriU$d-Cucuteni layers, the first belonging to a long-lived occupation phase, the
second to a short-lived one. Between the Ariusd-Cucuteni and Coţofeni occupations, the settlement was occupied twice: first, at the
very beginning of the period, by bearers of Ciomortan cu/ture, and soon after by people of Wietenberg cu/ture. Furthermore, it was
shown the so-ca/led Ciomortan cu/ture was really a local variant of the Cost4a cu/ture which is found mainly on the other side of
the Carpathians in the westem Moldavia.
Cucuteni-Ariuşd Stratigraphy. Păuleni 1 strata, based mainly on the researches [rom 2004 (which contains many complexes
studied or stil/ in work) might be related to the o/der stage [rom Ariusd or other sites and belongs to Cucuteni A l or Pro/Ocucuteni
(Pl. V/7). Mos/ data, images and pu/Jlished information belong 10 Păuleni /. It follows two-three large complexes from the stage
Cucuteni A l!A2, named Păuleni 11, which comain a much-deve/oped architecture. The third stage comains also two-three com
plexes; two of them superpose those ones belonging to Păuleni Il. The architecture and the pottery from Păuleni 111 horizon reflect
a retardation process. After this, there are sporadic traces belonging to the Bodrogkeresztur-Scheibenhenckel horizon).
The aspects of the pollery. 0/der statistic data show that level Păuleni 11 is richer as those belonging to Păuleni 111.
Păuleni 1 /eve/. It conta ins a high percentage offine pollery, black and glazed. Decora/ion consists in white painting (thin lines
on cups). On the red and brawn pots it was used a white spiral decoration. The pottery is ofa very good quality. As temper it was
used very fine sand grains; mud is missing. Only se/dom the painting is bichrome (Pl.XXV/1-5; Pl.XX/X/1-3).
Based on this characteristics, the first leve/, Păuleni 1 is asserted /o Cucuteni A 1. It marked the birth of the Cucuteni cu/ture in
Transylvania, where there are not Precucuteni 111 elements. Similar pottery has been discovered at Ariuşd, O/ten� Bod,
Ciucsângiorgiu and in Moldavia at Izvoare (so ca/led Protocucuteni).
In Păuleni 11, level and especially in House 5 there are more red colour pottery, comparing with the black category. It might be
an evolution result as we/1 as due to the secondary firing, related to the house buming. There are muclz more white painted pottery,
ma de on red or brawn colour; pottery is of very good quality, conta ins sand as temper and was very wellfired. This level has ali the
characteristics of the Cucuteni A l stage, maybe A l/A2; similar discoveries are at Poduri, Frnmusica, Ariusd; Precucuteni 11 or 111
elements are missing (P/.XXVl/1-5).
In Păuleni 111 /eve/, pollery shows clearly an involution process, comparing to Păuleni 11. White or black angobe, as we/1 as white
pa in ling decoration is in a sma/ler percentage. 8/ack glazed pottery is specific for the semi-fine pottery. By al/ points of view it seem
10 be an involution process.
As it concems the chronological placing of Păuleni 1 and 11 /eve/s and Ariusd - Cucuteni A l and A2, there are many
recent statistica/ analyses upon these materials. As a matter offac/ when Vl. Dumitrescu determined the Cucuteni A 1 faze he 10ok
inlo uccmml .\·uclr malaiul.•· as llw.•·" Jmm Frumuşica, malerials which appear in the Păuleni 1 and JJ /evels, bul also al Tg. Mureş,
O/reni, A rluşd Ler, C/ucsdngiorgiu and /Jod.
AlllrottKiz rt rs noi OII/' mlentron to crea/e regrmralrsms 111 tiu! Cucuteni Cu/ture, tiris Jiu't /rus het·n underlined by Iuliu
,
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Paul (Petreşti Cu/ture) and others, and we cannot do otherwise but state that the earliest and most numerous Cucuteni Al mate
rials are in Transilvania. As it regards the staning point of the Cucuteni Cu/ture originating from Precucuteni III, idea accepted by
some of our col/eagues from Basarabia and Ukraine, we cannot ignore the fac/ that in Transilvania we lack Precucuteni 111 dis
col·eries, but more imponant they are noi present in the early Ariuşd settlements. These would plead for an Ariusd group or for a
genesis under the influence of the Petreşti Cu/ture, Foeni group, for the Ariuşd - Cucuteni complex. As a matter offac/ the discol'
eries of Gumelni!a type are late, at /east from the comparative stratigraphy's point of view, as the C 14 resu/ts confirm it.
The genesis of the Gumelniţa Cu/ture originatingfrom Boian is an opinion which should be revised, the polished black pottery,
the white painting, that Gumelni!a Al, mentioned and never demonstrated convincingly, should belong to the same process, maybe
loter, which gave binh to the Copper Age in Transilvania and in the rest of the territory. The Neolithic genesis of these cil·ilizations
(Gumelnita, Sălcuţa, Petreşti, Cucuteni) could allow the elimina/ion ofthe tenn of Eneolithic, which thus has no real suppon. The
syntheses that can be observed among the neolithic cil·ilisalions and those newly come belong to a local, regional process of syn
thesis, which only has consequences here and there, as for example in Ukraine.
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Caracterizarea arheozoologică a unor resturi faunistice
din aşezarea de la Malnaş Băi (Cultura Ariuşd)
din cadrul culturii Ariuşd l. Î n timp, întrucât am
executat în continuare un număr mare de
lucrări pe material faunistic precucutenian şi
cucutenian, am constatat din nou că unele
caracteristici ale faunei din aşezarea de Ia
Malnaş Băi sunt într-adevăr cu totul aparte faţă
de situaţia găsită în siturile din Moldova.
M-am gândit că mediul (ambientul) din jurul
acestei aşezări de tip Ariuşd ar fi avut un rol
deosebit în influenţarea clădirii unui alt tip de
economie animalieră decât cel din aşezările
cucuteniene, în care creşterea speciilor domes
tice era cu totul preponderentă, la Malnaş, din
contră, vânătoarea animalelor sălbatice, mai
ales a cerbului, să ocupe într-adevăr primul loc.
De aceea am reluat problema şi am căutat să
arăt cum aşa zisul environment şi-ar pune din
plin pecetea pe tipul acesta de economie ani
malieră şi am alcătuit o altă lucrare2, în care
mediul actual a fost studiat cu mare atenţie,
considerând totodată că în eneolitic acesta nu
era cu mult schimbat faţă de cel de azi, ci din
contră, încă şi mai propice pentru o economie
preponderent vânătorească. Am ajuns astfel la
concluzia că ambientul în care s-a dezvoltat
aşezarea a influenţat din plin viaţa locuitorilor
sitului, îndreptându-i să practice cu prepon
derenţă o economie de tip vânătoresc dar, tot
odată, fără ca ei să fie consideraţi prin aceasta
ca "înapoiaţi", cultivând o ocupaţie cunoscută
ca ancestrală şi neglijând astfel creşterea
mami-ferelor domestice, aducând-o deci pe
aceasta pe planul al doilea.
De curând, am mai avut la dispoziţie un nou
material faunistic provenit din săpături în
aceeaşi aşezare de cultura Ariuşd de la Malnaş
Băi, material pe care îl vom prezenta în cele ce
urmează, şi care vine să pună din nou în evi
denţă ceea ce am arătat mai sus, în aşa zisa
introducere.
Resturile, lucrate acum, sunt în cantitate
relativ mică, aproape 200 de piese aparţinând
la două grupe de animale: pe de o parte
moluşte gasteropode şi pe de alta mamifere.
Ele provin doar din nivelul 1 al sitului.
Gastropodele sunt reprezentate prin 1 9
cochilii d e l a melcul d e grădi nă - Helix puma

Cunoscuta aşezare de la Malnaş Băi,
aparţinând Culturii Ariuşd, pendantul pentru
Transilvania a Culturii Cucuteni faza A, se
găseşte situată în dreptul acestei staţiuni bal
neoclimaterice, fiind aşezată la 556m altitu
dine, pe un vârf de deal, aflat la confluenţa
pârâului Somoş cu râul Olt, cam cu 20-25m mai
sus decât albia minoră a acestei ape.
Acum mai bine de 15 ani mi s-au dat spre
studiu resturile animaliere găsite atunci în
acest sit, prima oară când fauna dintr-o aşezare
Ariuşd a fost scoasă la iveală. Materialul
aparţine la două nivele ale acestei culturi, 1 şi
II, resturile din primul nivel, de altfel şi cel mai
vechi cronologic, fiind cu mult mai bogate
decât cele din nivelul al doilea. Constatând, pe
parcursul studierii, că nu există deosebiri mar
cante referitoare la frecvenţa speciilor între
cele două nivele, am sumat materialul faunistic,
considerându-1 ca pe un tot unitar.
Resturile acestea sunt în cantitate de 1 200
dintre care au putut fi determinate până la
nivel de specie 1 102 fragmente (restul repre
zintă porţiuni osoase foarte mici şi cu totul
nesemnificative, dar putem totuşi spune că
toate acestea provin cu siguranţă de Ia nişte
mamifere).
Materialul determinat atunci aparţine, pe de
o parte, moluştelor (gasteropode şi Iamelibran
hiate), acestea cu un număr de 219, iar pe de
altă parte mamiferelor, cu 883 resturi osoase ce
provin de la 13 specii: cinci domestice şi opt săl
batice. Considerând mamiferele, am putut con
stata, urmărind frecvenţa lor, că 444 fragmente,
adică jumătate din materialul nostru de Ia
mamifere, provine de la cerb ( Cervus elaphus ),
fapt cu totul aparte, întrucât de obicei, tau
rinele (Bos taurus) prezintă în materialele fau
nistice neoeneolitice frecvenţa cea mai înaltă.
Este evident că, adăugând Ia resturile cerbului
şi pe cele ale celor încă şapte sălbăticiuni, aces
tea să devină foarte numeroase ca număr de
fragmente si apoi, evident, şi ca indivizi prezu
maţi, încât suma frecvenţei speciilor sălbatice
să treacă bine de 50% din cadrul materialului
mamalian.
Pe haza resturilor găsite în sit am alcătuit
atunci

spus,

u

l u crare ce a

fost puhlkată,

aşa cum am

tia, specie considerată relativ mare, care este

ca pri m a de arhcoznologie, privind fauna

comestibilă şi are ca biotop, de obicei, previile
R9

www.cimec.ro / www.mncr.ro

SERGIU HAIMOVICI

zintă un fragment de ax cornular ce aparţinea
unei femeie cornute iar Capra tot un ax cornu
lar tăiat deasupra bazei dar si sub vârf, destul
de masiv, poate deci a unui mascul.
Porcinele au resturi si mai puţine decât cor
nutcle mici; după un dinte canin putem preciza
existenţa unui mascul. Tot după dinţi se pre
cizează că sacrificarea unui individ s-a făcut
cam la vârsta de 1 ,5 ani şi al altuia cam la doi
ani, aşa cum este, de obicei, cazul pentru
porcine, care reprezintă o specie monovalentă
ce furnizează doar carne si grăsime.
Sălbăticiunile, după cum am spus, au resturi
mai multe decât speciile domestice. S-a găsit un
carnivor, probabil un mustelid, de talie oare
cum mică, dar totuşi nu foarte joasă, încât îl
considerăm a fi un jder de copac, specie tipică
de pădure (lipsa craniului şi a dinţilor a făcut ca
determinarea să nu meargă mai departe).
Urmează cele trei artiodactile comune în
cadrul resturilor speciilor sălbatice: mistreţul,
cerbul, căpriorul, care de altfel reprezintă
obişnuit acele mamifere ce se vânau în vechime
(lipseşte însă bourul - Bos primigenius - ce era
însă, de altfel, doar foarte rar; chiar în cadrul
materialului faunistic numeros de la Malnaş,
pe care l-am studiat mai de mult, se ştie că
acesta este, de obicei, mai frecvent în aşezările
neoeneolitice).
Mistreţul prezintă 1-2 resturi, foarte puţine
deci; menţionăm că avea o frecvenţă conside
rată relativ joasă si în cadrul celuilalt material
abordat pe vremuri de noi. Un metapodal prin
cipal este reprezentat printr-un fragment ce
prezintă doar epifiza inferioară; celălalt rest,
un humerus fragmentar, cu epifiza inferioară
neepifizată, ar putea să aparţină aceleiaşi
specii.
Cerbul este foarte bine reprezentat, el găsin
du-se pe primul loc între toate resturile de
mamifere studiate, adică cu aproape 50% din
fragmentele ce îi aparţin (cam aceeaşi este situ
aţia si în materialul mai vechi la care ne-am
referit la început). De aceea s-au putut execu
ta şi unele măsurători şi de asemenea, resturile
s-au pretat, pentru a da pentru această specie,
o sumă întreagă de date ce interesează.
S-au găsit resturi de coarne, dintre care
unele arată clar că provin de la indivizi
dohorâţi ( ace asta nu exclude să se fi strâns şi
coarne lepăd a t e ). Aproape toate su n t cu urme
de c i o p l ire şi cu tă i e t u r i , d u pă cum acelaşi h1cru
îl găsim şi pe un e l e rest uri o so a se , mai cu

umede. Menţionăm că 15 cochilii au fost găsite
grămadă, ceea ce dovedeşte evident că aceşti
melci erau culeşi pentru nevoi gastronomice,
deşi numărul de 19 exemplare găsite este mic,
neajungând nici măcar la jumătate decât tre
buie să se sature, la un prânz, un singur om.
Totuşi aceştia vin să arate că, într-adevăr
locuitorii sitului îi culegeau pentru a le fi con
sumată "carnea ". Dată fiind talia, este evident
că importanţa lor economică este aproape
nulă. Totuşi "culesul" lor arată existenţa acestei
ocupaţii foarte vechi.
Mamiferele sunt mai numeroase si s-au
putut determina, până la nivel de specie, doar
159 resturi de oase, restul de circa 22 resturi,
dat fiind caracterul foarte fragmentar, nu le
mai putem lua în consideraţie. Materialul
determinat se repartizează la opt specii şi
anume patru domestice (Bos taurus - taurine,
Ovis aries - ovine, Capra hircus - caprine, cele
două împreună formând ovicaprinele sau cor
nutele mici, Sus domesticus - porcinele) cât şi
patru sălbatice (Martes martes - jderul de copac,
doar cu o mare probabilitate, Sus scrofa ferus mistreţul, Cervus elaphus - cerbul roşu, zis la
noi şi carpatin şi Capreolus capreolus - căpri
orul), ultimele două noi considerându-le ca
având în acest sit o cantitate foarte mare, ceea
ce duce implicit la o frecvenţă cu totul aparte a
sălbăticiunilor: cu mult mai mult de 50% dintre
mamifere, care aşa cum am văzut, este carac
teristică pentru aşezarea de la Malnaş Băi. Din
datele rezultate şi din primele două lucrări ale
noastre, acest fapt apare oarecum inedit, însă
evident, cu totul real.
Î n cele ce urmează vom intra în amănunte,
luând în consideraţie resturile osoase ale
fiecărei specii de mamifere în parte, în ordinea
din cadrul tabelului 1.
Taurinele, aşa cum am arătat de acum, au o
frecvenţă mică şi de aceea resturile osoase ce
s-au pretat a fi măsurate sunt puţine; totuşi
putem spune că acestea erau de talie mare
(fără a se putea stabili înălţimea la greabăn), ca
de altfel, de obicei, pentru această specie, în
neolitic-eneolitic. Putem de asemenea preciza
că ele erau, în general, sacrificate la vârste mai
înaintate, adică în stadiul de bine maturi; este
totuşi imposibil să arătăm dacă ele erau de
acu m folosite şi la diverse m unci.
Ovicaprinele prezintă relativ cam aceea!';i
frec-venţă ca şi în alte aşeză ri ncoencolitice de
la noi. Am putut evidenţia, d up<i coarne, dar nu
numai, existenta în materialul nostru a ambelor
genuri, d ec i atât ovine cât �i caprinc. Ovi s pre-

seam;i

pc

fal anga 1. Măsurătorile arată hine

dimorfismul

sexual dar,
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tu( că se vânau şi femelele alături de masculi
însă, totodată, chiar şi tineretul (există coarne
de la suliţari cât şi falange 1 neepifizate şi omo
plat fără tuber). De altfel, nu s-au găsit resturi
de la maturi mai înaintaţi în vârstă (carnea de
la indivizii bătrâni este mai tare şi nespornică).
Putem considera, spre deosebire de alte situri
neoeneolitice, că locuitorii aşezării de la
Malnaş Băi exercitau o vânătoare cu totul pră
dalnică, neprezervând femelele şi tineretul.
Poate de aceea şi frecvenţa cerbului este atât
de înaltă.
Căpriorul are şi el resturi relativ bine
reprezentate (în general cu o frecvenţă mai
mare decât în alte situri neoeneolitice) şi oare
cum, ceea ce am specificat Ia cerb, ar fi valabil
si pentru această specie, de altfel de talie mult
mai mică decât a acestuia.
Având în vedere cele specificate cu privire Ia
acest material arheozoologic, nu prea bogat de
altfel, pe care l-am prezentat actualmente, con
siderând şi cele arătate în prima parte a
lucrării, în care am abordat date privind resturi
faunistice mult mai numeroase decât cele de
mai sus, putem trage unele concluzii, să le
spunem pertinente, cu privire la economia ani
malieră a locuitorilor din aşezarea de cultură
Ariuşd de Ia Malnaş Băi, sit într-adevăr cu alte
particularităţi referitoare la fauna pe care o
foloseau pentru a le satisface necesităţile lor
zilnice, aceasta în raport de situaţia ce carac
terizează alte situri neoeneolitice, inclusiv
altele tot aparţinând culturii Ariuşd.

Ocupaţia de prim ordin în cadrul economiei
animaliere a populaţiei umane din situ! respec
tiv era reprezentată deci de vânarea cervidee
lor (cerb şi căprior), ea executându-se însă pră
dalnic, fără a se prezerva femelele şi tineretul,
încât prin acest fapt, nesocotind care va fi
viitorul, sumbru spunem noi, destul de apropi
at, datorat împuţinării faunei sălbatice de
vânat.
Creşterea mamiferelor domestice, mai ales a
vitelor mari, era destul de neglijată, ea situân
du-se clar pe al doilea loc, în raport de vână
toare.
Este interesant că locuitorii foloseau uneori,
de asemenea, şi o ocupaţie cu totul ancestrală,
cea a "culegerii" melcilor şi mai puţin a
scoici lor.
Ar fi cazul ca, la sfârşit, să spunem câte ceva
despre ambientul din jurul aşezării de la
Malnaş aşa cum ar reieşi din studiul resturilor
faunistice. Nu avem de adăugat, prin cele evi
denţiate de către materialul nou adus, aproape
nimic aparte faţă de ceea ce constatasem încă
în primele două lucrări. Poate doar faptul că ar
fi existat alături de păduri de foioase şi largi
zone ocupate de conifere, oarecum nepropice
pentru mistreţ; de asemenea, că mediul cu totul
forestier reprezentat prin codrii aproape
neatinşi de mâna umană, să nu fi fost frecven
tat de către bour (care lipseşte), specie, mai
degrabă, de tip silvostepic, adică de păduri, cu
rarişti şi cu runc, cât şi aliniamente de arbori,
lăsaţi în urma tăierii pădurii.
Sergiu Haimovici

Note 1 Notes
1 . Laszlo-Haimovici 1 996, p.499-526

2. Haimovici 2006
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Resume

La caracterisation archeozoologique des restes de l'etablissement
de Malnaş Băi (Culture Ariuşd)
On a etudif' deja des mattiriaw: fmmiques provcnus de Ma/nas Răi appartenu/11 a la Culturr Ariuş<l (voir les notes). Par ce/le
ocuvrc nous m•ons vu de llOuveuu que la cha.<.<c dr.< cervidees etait /'occupution principale de.v hahitanrs du site, fC/n·ugc reprhen·
lant w1e occuputicm ele second ordre; "" jt-.ruit uusst la cucillcllc ck1· mollusques.
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Tabelul nr. 1 Repartiţia pe specii şi pe fragmente osoase a restu rilor de la Malnaş Băi
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T a b c 1 u 1 nr. 2 F recventa restun" 1 or pc spcc11
Specia

/Jos taurus

o\' icaprin�

o/o

� r.
absolut
21

1 1 . 79

Sus dome.\ticus

IX

1 0. 1 2

12

6.74

Sus sem/it fi:rus

7

3 .93

2

1.12

Cer\'lls elaJJims

76

42.69

Cci]JrCo!us nljm:olm

23

1 2.93

1/e/ix pomatia

19

1 0.6X

Carn i \or m i c

Total

1 78

Tabelu l n r.3 Frecvenţa resturilor pe grupări
G rupa

N r.
absolut

M a m i fer�
Nemami fen:

Total

o/o

1 59

89.32

19

1 0,62

1 78

T a b e 1 u 1 n r. 4 F recventa spec11
" " 1 or d e mama·�ere
Specia

Fragmente

I n d ivizi

%

Nr. absolut

OI
/o

Bos taurus

21

1 3 .2 1

ovicaprine

18

1 1 ,3 3

.,

1 0,53

Sus clomesticus

12

7.54

2

1 0.53

Carn ivor mic ( i\.fartes'?)

7

4,4 1

1

5 ,26

Sus scrofi.tfi:rus

2

1 ,25

1

5,26

Cer\'lls elaplws

76

4 7,79

8

42. 1 1

Capreolu.\· capreolus

23

1 4,47

3

1 5 ,79

Total

1 59

N r. absolut
')

1 0,53

19

Tabelu l n r.S Frecvenţa m a miferelor pe grupe economace
G rupa

Fra2mente
Nr. absolut

%

I nd ivizi
Nr. absolut

%

M a m i f�rc domestice

51

3 2.08

6

3 1 ,5 8

M a m i tere sălbatice

1 08

67.92

13

68,42

Total

1 59
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Ta b c 1 u 1 nr. 6 Cen•ll.'i e1ap1i lll.'ti S EG \ I ENT OSOS/
1> 1 \I E NSi lJ N E

masuraton ( mm )
.

1\R

COA R N E

93;

95

30;

30

,

27;

'2X

,

( 1 45 );
( 54 ) ;
( 50 );

cin:umli:-rinta p..:J ic-:1
d iametru! mar�: p�:d icel
d iametru ! mi.: p �: J i c c l

-

J iamctru1 mar�: rozctci

2

c i rcum li:-rinta rozetei

'"l

'"l

,
-

diametru! mic rozet.:i

I\ I E D I E

VAR

( 1 46)
56
53

O M OP LAT

l un!.!imc cap ar t i c u l ar

1

(57)

l un!.!imc suprafa!ă art iculară

1

lărl!ime suprafată art ic u lară

1

lărgim.: min !.!at

1

46
43
33

lărgime epi fiză i n ferioară

1

64

lăr!.!imc suprafată a rticulară i n f.

1

60

1

56

1

53

1
1

55
37

lun!.!irne max imă

2

59; 62

lărgime troch leei i n ferioare

2

37; 37

lungime max i mă

1

1 22

lărgime maximă

1

35

H U M ERUS

TI B I A
lăr!.!ime epifiză i n ferioară

lărl!ime supra fată articulară
ROTU L Ă

lungime

lărgime

ASTRAGAL

C A LCA N E U

M ETAC A R P
lărgime epifiză superioară

3

35-(47)

diametru! ant-post

2

35;36

43,00

lărgime epi tiză i n ferioară

1

43

d iametru! ant-post

1

32

lungime maximă

4

5 8-68

lărgime epifiză superioară

4

'2 1 -24

13,00

d iametru! ant-post

4

(26 )-32

29,00

lărgime m i n i mă dializă

3

1 7-2 1

1 8,66

I ndice graci l iate

3

28,57-32.30

30,36

l ungime max i mă

2

42;50

diametru! ant-post

2

26;32

FALANGA 1

63,50

FALANGA I l

lăn�ime e p i li7ă s u perioară

lăru imc m i n i mă d i a fiză

2
2

2 1 ;24
1 6; 1 9
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Tabelul nr. 7 Cupreolu.'i cupreolus - măsurători (mm)
SEG , I F. � T OSOS/
D I 'I F.N S I U :'Ij f.

:'lj l{

\" A R

'I E l> I E

C ' R A ;\J I U N E U R A L
lărgi mea con d i l a rft

1

62

ină l t imea Ba.- Aer.

1

49

4

24-36

30.00

4

22-26

24.25

2 1 -26

23.50

4

1 9-2 1

1 9. 7 5

0 \1 0 P LAT
lungime cap a rt ic u lar
lungime supra lit!ă articularii

4

lărgime supra fatft art i e u Iară
lăr!!ime min !!at
RADI US

lăr!!ime epi tiză superioară

1

26

lăr!!ime supra fată a rticulară sup.

1

25

lăr!!ime epi fiză i n ferioară

1

26

M ETAC A R P
lăru i me eQi tiză superioară

1

21

diametru( ant-post

1

19

lărg i me epi fiză i n ferioară

1

23

diametru! ant-post

1

16

l un!!imc maximă

1

40

lăr!!ime e_Qifiză superioară

1

12

diametru! ant-post

1

16

lăr!! i me m i n i mă d i a liză

1

9

I nd ice grac i l iatc

1

2 2.50

FALANGA 1

Tabelul nr. 8 Bos tauru.\· - măsurători
SEGM ENT OSOS/
D I M E NSI U N E

NR

mml

VAR

H U M ERUS

lărgime epi fiză i n ferioară

1

65

lăr!!ime suprafată articulară

1

60

hm!!ime max imă

2

1 47 ; 1 6M

lărgime max imă

2

48;59

l ungime maximă

2

60;69

lărgime epi liză superioară

2

( 29 ) : 3 2

lărgime m i n i mă dia tiză

2

25;26

I nd ice grac i l iatc

2

37,68; 4 1 ,66

C A LC A N E U

FALANGA 1

95

www.cimec.ro / www.mncr.ro

M EDIE

SERGIU HAIMOVJCI

Tabelul nr. 9 Su.'i !;crofa dmrresticu.•; - măsurători (mm)
1\ 1 ;

S EG \ I E�T OSOS/
D I :\ I E�Si lJ N E

�R

luru!ime

1

lărl!iml! suprafaţă rad ială

1

C U B I TLJ S

1
1

1

�R

RADIUS

lăn!imc epi fiză superioară
lărl!imc supra taţă articulară SUJ'l.

1
1

1

1
l

1
1

i

1

�1

VAR
31
30
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\ I F. Il i F.

1

�4

Ta be 1 u 1 nr. 10 capra urc:wi - m sura ora m m )
S EG :\ I ENT OSOS/
D I :\ I E NS I U N E

1

\"A R

1

1
l

:'\1 E D I F.
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Studiul resturilor animaliere din aşezarea de cultură Ariuşd
de la Turia, situl "Piciorul bisericii"
ultimul, calul (Equus caballus) ar fi doar pe cale
de domesticire, dacă nu încă chiar sălbatic.
Frecvenţa lor este foarte variabilă, consi
derându-se cantitatea de resturi, dar şi faptul
că nu toate grupele de mamifere, au, în mod
real, în natură, o aceeaşi răspândire şi, luând în
considerare în special sălbăticiunile, carni
vorele au o frecvenţă cu mult mai joasă decât
ierbivorele sau omnivorele.
Le vom considera pe rând, luând în evidenţă
mai întâi cele domestice, pe care le vom aşeza
după importanţa lor economică, calul la mijloc,
iar apoi sălbăticiunile în ordinea sistematicii
zoologice.
Pe primul loc, ca aproape în toate siturile
neoeneolitice, se aşează taurinele, care sunt
concomitent şi cele mai mari şi m ai masive din
tre domestice, dând însă de aceea, totodată, şi
cele mai multe resturi osoase ''per capita ".
Măsurătorile arată un tip de bovine de talie
mare, încât masculii acestora se apropie de
mărimile femelelor de la bour, dând astfel între
cele două specii, ce nu se pot despărţi clar mor
foscopic, o uşoară fâşie gri, care însă nu impi
etează frecvenţele acestora. Aceleaşi măsură
tori arată evident dimorfismul sexual şi toto
dată faptul că femelele mature par a fi mai
numeroase ca masculii maturi, cum era de
aşteptat (la indivizii tineri nu se pot face
măsurători eficiente). După axe cornulare,
considerăm că apar două femeie şi, cu multe
rezerve, cel mai masiv, dar şi mai aplatizat, ar
proveni de la un castrat. Nu avem, din păcate,
nici un os lung întreg şi de aceea nu este posi
bil de a se stabili înălţimea la greabăn şi a
departaja precis prin metapodale femelele de
masculi şi mai ales de castra ţi (care apăruseră
de acum în Transilvania, în cultura Vin<;a
Turdaş). Cele câteva resturi de craniu neural ne
arată, aproape sigur, un tip de primigenoid al
taurinelor. Este imposibil de a aprecia dacă
aceste bovine erau de acum folosite şi la
diverse munci, adică au fost transformate deja
şi în "motor animal" - deşi avem destule falange
1, morfologia acestora nu arată că ar proveni de
l a indivizi întrebuinţaţi la diverse munci.
Con sid erând vârstele de sacrificare d u pă oase
si dinţi, putem considera că, deşi există în mate

1

Comuna Turia este situată imediat spre
răsărit, de partea joasă a Munţilor Bodoc, ce
mărginesc către vest Depresiunea Râului
Negru (sau Tg. Secuiesc), ea găsindu-se în
apropiere de pârâul Turia, afluent pe dreapta a
acestui râu. Altitudinea locului este uşor sub
500m. Geologic, Bodocul este alcătuit din cal
care cretacice, dar către depresiune se găsesc,
de acum, straturi foarte noi din Quaternar.
Soiurile sunt încă subfosile - brune podzolite şi
mai rar transformate în cernoziom. Î n prezent
există în zonă păduri de foioase (fag amestecat
cu carpen) dar şi pajişti secundare cât şi culturi
agricole.
II

Resturile animaliere provin, pe de o parte,
din săpătura obişnuită şi pe de altă parte dintr
o locuinţă bine conturată, aceasta având unele
caracteristici mai aparte, pe care le vom arăta
pe parcurs. S-au găsit un număr total de 463
fragmente osoase, toate provenind doar de la
mamifere, o altă grupare nefiind pusă în evi
denţă. S-au putut "determina precis, ca specie,
425, celelalte fiind doar fragmente şi rupturi
mici de oase, arătând, evident, prin aceasta, că
au fost scoase la iveală toate resturile ani
maliere descoperite în sit.
Materialul determinat a fost studiat pe
specii, făcându-se măsurători pe acele resturi
osoase la care acest lucru a fost posibil, punân
du-se de asemenea în evidenţă unele caracte
ristici ce au apărut la vedere, morfoscopic. S-a
calculat pentru fiecare specie şi numărul de
indivizi prezumaţi, stabilindu-se astfel şi
frecvenţa acestora. Toate rezultatele s-au
întabelat t'entru a se arăta, ulterior, importanţa
lor în cadrul economiei animaliere a locuito
rilor sitului.
Au fost puse în evidenţă, în total, 14 specii
de mamifere dintre care cinci sunt domestice:
taurinele (Bos tawus), ovinele (Ovis aries),
caprinele (Capra hircus), porcinele (Sus scrofa
domesticus) şi câinele (Canis familiaris), opt
sălbatice: iepurele de câmp (Lepus europaeus),
caston1l (Castor fiber), vu l pea (Vulpes vulpes) ,
lupul (Canis lupus), mistreţul (Sus scrofa ferus),
cerbul rosu (Cen'us elaphus), ci"ipriorul (Capre
olus capreolus), bourul (Bos primigenius);

rial atât tineri cât şi adulţi ( m ascu l i i trebuie
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Să trecem acum la descrierea resturilor calu

eliminaţi Ia tinereţe), cei mai mulţi indivizi au
fost sacrificaţi după patru ani ( epifizarea verte
brelor), dar existând chiar şi alţii ce ajungeau
până Ia 8-10 ani, deci aproape de bătrâneţe
(considerând eroziunea dentară).
Porcinele, mult mai mici decât taurinele, se
aşează pe locul al doilea la o depărtare destul
de mare de primele. Numărul de măsurători
efectuat este infim (vezi tabelul cu măsurători)
dar acest lucru se datorează şi faptului că
porcinele, aşa cum se ştie, se sacrifică destul de
rapid ca vârstă, neaşteptându-se maturarea.
S-a putut, pe baza caninilor, a se determina
precis o femelă şi un mascul. Mai mult, morfo
scopic se poate evidenţia faptul că porcinele
sunt relativ mici ca talie, dând acel porc de tip
"palustris", de altfel oarecum tipic pentru neo
eneolitic.
Ovicaprinele sau cornutele mici, deci joase
ca talie, au o frecvenţă foarte mică încât s-au
putut executa doar două măsurători pe dinţi
(M3 = 22; 24mm) - se ştie că după dinţi este
aproape imposibil de a stabili genul. Am pus în
evidenţă însă ambele genuri - atât Ovis de Ia
care s-a găsit o porţiune de craniu neural cu
suturile lambdoidă (occipito-parietală) şi pari
etală, constatându-se de asemenea că acest cra
niu provine de la un individ femel de Ovis acor
nut; totodată apar şi două resturi mici de axe
cornulare tăiate, aparţinând de asemenea la un
Ovis femel, de această dată cornut; Capra , pe
de altă parte, are şi ea un rest de ax cornular
tăiat către bază şi de asemenea la vârf,
aparţinând tot Ia o femelă. Toate celelalte res
turi osoase şi de dinţi, dată fiind şi frag
mentarea lor, neputându-se stabili exact genul
au fost trecute în gruparea, artificială de altfel,
"ovicaprine", pentru a putea fi luate în seamă
scriptic. Se pare totuşi că atât Ovis cât şi Capra
aveau o talie joasă, fiind gracile (poate şi
datorită faptului că resturile ar aparţine la
femeie). Sacrificarea se executa însă şi la o
maturitate chiar înaintată, căci după dinţi apar
şi indivizi de 4-6 ani.
Urmează câinele, care, ca de obicei, nefiind
probabil comestibil, are resturi puţine şi toto
dată, prin faptul că, posibil, locuitorii sitului nu
ţineau prea multe din aceste carnivore domes

lui (Equus caba!lus ) care, aşa cum am zis,

tice. Resturile apar de s t u l de fra g m e n ta re încât

s-au

Vulpea este tot o specie curioccă, dar şi ca
iubeşte mai ales zone de tufişuri şi nu cu cârn
puri cu totul deschise; urcă curc.:nl si la ah i tu

măsurători; se remarcă
parte a a nte rio ară a unei mamlibule cu alvc
ulc.:lc.: prc.:molarilor, care sunt îndepărtate între
ele; individul ar fi relativ mic ca talie, aşa numi
tu l tip "palustris ", de ase m e nea , în general,
nu

L'ste

posibil să se afle doar pe cale de domesticirc. el
neintrând astfel încă cu totul în cadrul şeptel u
lui animalelor domestice. A fost găsit d l l a r
printre resturile descoperite în locuinţă şi am
constatat că toate cele opt fragmente osoase
aparţin, aproape cu siguranţă, la acelaşi indi
vid, cele două femure, unul drept şi unul stâng,
având exact aceeaşi mărime (prin măsurare) şi
de altfel, aceeaşi vârstă cu fragmentul de radius
(epifiza superioară a femurului şi cea infe
rioară a radiusului abia s-au alipit diafizelor,
observându-se încă clar liniile de epifizare) şi
anume cu ceva peste patru ani. Rupturile
osoase sunt asemănătoare cu cele ale tau
rinelor şi considerăm că specia era folosită în
alimentaţie (şi întărit prin faptul că exemplarul
are doar patru ani, calul trăind până la peste
25, el fiind sacrificat). Mandibula, din păcate,
este reprezentată prin partea sa postero-infe
rioară şi deci nu există şi dinţii, atât de impor
tanţi pentru stabilirea tipurilor de cai. După
resturile găsite se pare că individul avea o talie
cam medie.
Dintre cele opt specii de sălbăticiuni, mai
importante sunt cam patru artiodactile: m i s 
treţul, cerbul, bourul şi căpriorul, de mărime
de la medie (căprior) la foarte mare (bour),
reprezentând direct animalele vânate şi cu o
mare apreciere în economie; celelalte patru au
o importanţă foarte scăzută şi apar ca atare
doar sporadic, cele două carnivore fiind vânate
poate şi pentru stricăciunile pe care le făceau,
sau pentru blana lor.
Castorul are ca rest un fragment de tibie,
neepifizată inferior, fiind deci un individ relativ
tânăr; poate fi şi folositor economic dar noi
considerăm că el este mai important ca specie
legată de un anumit tip de mediu (stenoec):
ape curgătoare, relativ liniştite, pe malul căro
ra se găsesc păduri, mai cu seamă constituite de
arbori de esenţă moale.
Iepurele prezintă tot un singur rest, un frag
ment de coxal; această specie este în mare
măsură eurioecă, urcând şi la altitudini destul
de înalte - însă îi plac mai ales zonele deschise
cu tufărişuri.

putut executa

dini mai inalte . S - a u g;isit două resturi ( m a x i l a r
su pe ri or fragmentar şi cel inferior d e asemenea

rupt); la cel superior se obse1vă ieşind can inul
definitiv, deci individul era cam adult d eja;

caracteristic pentru neoeneol itic.
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Cunoscând toate datele de mai sus, putem
circumscrie mai îndeaproape care sunt carac
teristicile economiei animaliere a locuitorilor
sitului, de a arăta importanţa fiecărei specii şi
grupări de mamifere, în asigurarea nece
sităţilor de hrană a acestora dar şi în asigurarea
unor alte nevoi, de prim ordin, ale unei soci
etăţi umane de acum relativ bine organizată

Putem considera, având în vedere frecvenţa
dar şi mărimea şi masivitatea indivizilor, că tau
rinele au rolul cel mai important în economie.
Desigur că, prin sacrificarea care se făcea, aşa
cum am arătat, în principal când exemplarele
erau oarecum bine mature, se acoperea în jur
de 60% din necesităţile de proteine animale
cerute de locuitorii aşezării ca hrană. Este
cazul să mai adăugăm la acestea şi o cantitate
de lapte (acesta ca atare şi cu ceea ce rezultă
din transformarea sa), furnizor al unor pro
teine şi grăsimi (care nu pot fi însă cuantificate)
deşi am constatat că femelele întreceau cu mult
m asculii şi eventual castraţii. Porcinele
aduceau prin sacrificare, pe lângă proteine, şi o
cantitate mare de grăsime ( aceasta fiind
folosită, de altfel, în vechime nu doar în ali
mentaţie) şi, alăturându-le, ovicaprinele, pro
ducătoare atât de carne dar şi de proteine şi
grăsimi, prin laptele femelelor acestora, însă
imposibil de cuantificat, punând alături eventu
al ceea ce rămânea prin sacrificarea calului ar fi
acoperit toate trei împreună doar circa 15%
din necesităţile de hrană animală. Restul de
25% ar rezulta din vânatul celor patru artio
dactile sălbatice.
Revenind la taurine trebuie să considerăm
că acestea erau folosite şi pentru a se executa o
serie de munci, devenind deci polivalente,
deoarece ele sunt un excelent "motor" animal.
Nu putem însă, aşa cum am arătat, să probăm
direct lucrul respectiv ci rămâne doar să arătăm
că sacrificarea acestora la vârste oarecum
înaintate, când carnea animalelor nu mai este
atât de apreciată, se datorează tocmai ţinerii
lor până la aceste vârste, cu scopul de a face
acest serviciu de "motor" animal. Nu putem sta
bili deocamdată cu siguranţă dacă se executa o
castrare în masă pentru a avea o cantitate
destul de mare de boi; aceştia puteau fi
înlocuiţi însă chiar de către femeie, despre care
am arătat că întreceau cu mult pe masculi care,
desigur, se sacrificau la tinereţe, în mare
măsură, căci aceştia nu puteau fi precis folosiţi
ca "motor" animal, dat fiind caracterul lor oare
cum sălbatic, greu deci de mânuit. Este de
asemenea cu totul sigur că deşi ar fi fost între
buinţate chiar la munci, vacile dădeau, de
asemenea, şi o cantitate oarecare de lapte, de
care evident trebuie să ţinem seama.
Î n ceea ce priveşte porcinele, acestea sunt
considerate drept specific monovalente, ţinute

care, în afară de hrană şi de materii prime de
origine animală, îmbrăcăminte, folosea chiar
"munca " animalelor in favoarea ei.

doar ca producătoare dt: carnt:. Ele au însă,
mai mult decât strămo�ul lor sălbatic - mis
treţul - o cantitate oarecare de grăsime, mult

credem că fragmentele aparţin la un acelaşi
exemplar.
Lupul reprezintă o specie cu totul eurioecă,
găsindu-se de la câmpie până în creierul
munţilor; iubeşte totuşi oarecum pădurea şi
zonele de stepă mai cu tufărişuri, el putându-se
deplasa curent pe zone foarte întinse si cu
biotopuri diferite. De la acesta provine o tibie
aproape întreagă, lipsindu-i epifiza superioară,
care este ruptă, în mod intenţionat. S-a putut
măsura doar lărgimea epifizei inferioare
(3 1 mm); înălţimea la greabăn aproximativă ar
fi de 673mm. Osul a fost găsit în locuinţă.
Mistreţul are, de acum, un număr mare de
resturi, dar destul de fragmentare. S-au putut
măsura un M3 cu o lungime de 43mm, probabil
o femelă de vreo 3,5 ani, un humerus cu epifiza
inferioară de 53mm şi o epifiză inferioară de
tibie de 40mm. Există şi un individ tânăr.
Cerbul prezintă între sălbăticiuni frecvenţa
cea mai înaltă, apărând şi prin segmentele
osoase cu răspândirea cea mai largă. Cele trei
resturi de coarne se prezintă astfel: două sunt
ramuri şi unul reprezintă partea superioară a
prăjinei - toate având urme de cioplituri. Am
putea considera doar o femelă, dar precis patru
masculi.
Căpriorul este reprezentat prin şase resturi
ce ar aparţine la doi indivizi, între care unul
este un exemplar mascul doborât, de la care s
a păstrat cornul, dar care nu este totuşi întreg.
Bourul are resturi mai multe decât căpriorul
- opt - deci el ar aparţine tot la doi indivizi,
ambii maturi, poate o femelă şi un mascul.
Dintre cele patru specii de artiodactile, mis
treţul şi cerbul sunt cu totul stenoece, fiind con
siderate ca animale tipice pentru codrii întinşi
şi deşi, mai ales primul, şi cu zone mlăştinoase.
Î n schimb, căpriorul şi bourul, deşi tot stenoece
în raport de mediul silvestru, frecventează cor
puri de pădure mai mici şi poieniţe, zone de
lizieră, aliniamente de arbori, fiind mai
aproape de un ambient silvo-stepic.
III
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mai mare însă decât taurinele şi ovicaprinele,
ea fiind totodată mult mai fluidă, încât avea şi
mai are încă, şi alte folosinţe decât pur şi sim
plu aceea de a fi considerată doar ca un ali
ment; acest lucru nu face însă să putem trece
porcinl!le în gruparea speciilor domestice
polivalente.
Ovicaprinele, asemenea taurinelor, dau şi
lapte şi acest lucru a reprezentat desigur un
motiv de prim ordin de a se elimina masculii
într-un fel sau altul, dar cu folos (adesea ţinân
du-i sub formă de castraţi) pentru a scăpa ast
fel de un sex ratio de Ia fătare care se ştie că
este de 1/1.
Î n ceea ce priveşte câinele, noi credem că nu
era folosit drept hrană de către omul neoene
olitic; poate doar în condiţii cu totul vitrege el
era sacrificat, lucru ce nu a avut loc în aşezarea
luată în consideraţie.
Calul, deocamdată, abia îşi face locul în
economia animalieră a purtătorilor culturilor
neoeneolitice, chiar dacă ar fi fost de acum
domesticit, el fiind, de la lipsa în materialele
osoase, foarte rar, sau rar, după aşezări. Abia
în bronz el devine o specie cu totul de luat în
seamă, iar datorită şi lui, civilizaţiile mai noi
capătă alte caracteristici, el influenţând de alt
fel, nu doar economia, aşa cum este cazul Ia
alte specii de domestice.
Am arătat mai sus care era, într-adevăr, pon
derea vânatului în economia locuitorilor situ
lui. Menţionăm că în ceea ce priveşte produ
cerea de hrană animală, doar speciile de artio
dactile: cerbul, mistreţul, căpriorul şi bourul,
aveau o importanţă economică, atât directă cât
şi indirectă, ca şi speciile domestice de altfel.
Celelalte patru specii sălbatice aproape că nu
contează din punct de vedere economic, ele
fiind rarisime, apărând din când în când, mai
ales atunci când cantitatea de resturi osoase
este mai bogată. Interesează nu atât economic,
ci mai ales posibilitatea de a pune în evidenţă,
prin ele, mai clar, ambientul în care locuitorii
sitului îşi duceau viaţa de zi cu zi. Oricum, însă,
vânătoarea avea, în raport de creşterea ani
malelor domestice, un rol secundar.
Trebuie să arătăm că după sacrificare sau
doborâre, atât speciile domestice însă chiar şi

cele sălbatice vin să aducă şi alte folosinţe decât
cea arătată, de hrană, sau când ele mai erau
încă vii, de muncă. Se are în vedere faptul că
pieile, blana, părul ca atare, cornul, osul, chiar
dinţii, cât şi un număr destul de mare de for
maţiuni moi (care dispar prin putrezire): intes
tine, vezica urinară, sânge, tendoane etc., erau
pe deplin folosite (şi se mai folosesc chiar şi în
prezent) de către locuitorii aşezării. Noi am pus
în evidenţă, în materialul studiat, urme clare
ale acestor folosinţe: oase lucrate sau deşeuri
de la obiecte ce s-au executat din os, dinţi
lucraţi, cum ar fi caninii de suine, axe cornul are
de cavicorne (taurine, ovicaprine) şi coarne de
cervidee (cerb, căprior) cu tăieturi şi urme de
cioplire ş.a.
Ca o concluzie generală, trebuie să precizăm
că, prin caracteristicile arătate mai sus, fauna
sitului de la Turia al culturii Ariuşd nu se
deosebeşte, în esenţă, de faune provenite din
alte aşezări precucuteniene şi cucuteniene din
Moldova, faună ce a fost studiată pe larg de
diverşi autori. S-a constatat astfel că o ocupaţie
de prim ordin, poate chiar de bază, alături de
agricultură (despre care studiul materialului
animalier nu poate aduce decât unele date cu
totul indirecte), era creşterea mamiferelor
domestice. Vânarea mamiferelor sălbatice era
o ocupaţie secundară, dar totuşi foarte bine cir
cumscrisă din punct de vedere economic.
IV

La sfârşit, este necesar să conchidem şi
asupra ambientului din acele timpuri vechi.
Este evident că pe atunci mediul forestier era
încă şi mai bine dezvoltat decât astăzi şi, toto
dată, în zonă, să se fi găsit atunci mult mai
multe păduri de foioase alcătuite din stejărişuri
(probabil gorun, amestecat cu alte specii), dând
acea biocenoză cunoscută cu numele de
Quercetum mixtum, dat fiind şi faptul că cultura
Ariuşd s-a dezvoltat în perioada optimului cli
materic post glaciar ce este cunoscut cu denu
mirea de perioada atlantică. Î n apropiere de sit
există şi astăzi cerbul şi mistreţul, chiar ursul,
care pe atunci, probabil, erau un element
obişnuit în ambient.

Sergiu Haimovtci
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Resume

L'etude de restes animaliers de l'etablissement de
Culture Ariuşd de Thria, le site "Piciorul bisericii"
On a pu detenniner 425 restes fauniques tous provenanl des mammiferes, appanenant a 14 especes: cinq domestiques el huit
sauvage. On a fait un etude morphoscopique et biometrique (voir les tableaux avec les mensurations); on a calcule les frequences
des especes (voir les tableaux) el OII a expose leur imponance economique; foccupation de base elail felevage, pendant que la chas
se avait un caractere secondaire.
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Tabelul nr. 2
1
'

Specill

-

Frec,·enţa speciilor de mamifcrc
frllgmentc

1\ r. absolut

i

Hos taurus

::!78

l

l ndh izi

1

%

N r. absolut

O;u

65.42

18

.� X.30

1

Sus clomestieu.\·

39

9. 1 7

6

1 ,_ 76

ovicaprin�

26

6. 1 2

5

1 0.6-l

1

( "emis /ctmiliaris

3

0.70

1

2. P

8

UN

1

2. 1 2

1

0.24

1

2. 1 2

1

0.24

1

2. 1 2
2. 1 2

1
1
1

l:"cJIIIH caha/111.\

CastorJiht:t"

f.Cf'/1.\ t.'/II"IIJIOC/1.\
1 '11/pc.\ l"lllpt:.\'

,

0.47

1

Ccmis l11p11s

1

0.24

1

2. 1 2

S11s sl'n�/il Ji:rm

20

4 . 70

3

6.3 8

5

1 0.64

CetT/1.\ elaplms

32

7.52

( "aprcolus caprcolu.\

6

1 .4 1

8

425

1 .88

Total

llm primigenius

Tabelu l n r. 3

-

4.25
4.25

2

47

FrecHnţa mamiferelor pe grupe economice
Fra2mente

G rupll

Nr. absolut
Mami lere domest ice
Equus cahallus

M a m i fcre să lbat ice
Total

..,

%

1 nd ivizi

N r. absolut

%

346

8 1 .49

30

63,83

8

1 .89

1

2. 1 2

71

1 6.70

16

34.05

425
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--·

·---- -

-- - �

Tabel u l n r. 4 Blls tauru.\· şi 8tJs primigeniu.to - măsu rători ( mm )
Specia

- ---

:

�

;

; _ ___

�

i1 -

J

c i rcum li:rin)a 1-t;v;"t
_
_

J

!!!d il·�-�lati tan:
l . u n !.! i llll.-' \1 '

57:

(lot

( 1 6.� ):

1 67:

1 69

7:>.07:

7 7. 1 9:

68.75

5�:

1

_ __ __

�9

l.,_ll!!f_i l�l':: _\1 ;
ATLAS

�r

Var

1

J�

1

1 05

1

52

��

��:

( \ X ):

Bos primige11i11.�

-

Lunl.!illll.-' dinţi jul.!ali

lirr!.! i llll.-'

1

( 1 65 )

ină l ) i ml.-'

1

1 07

litrl.!.sunr. nt conu i l i i occ ipital u l u i

1

1 13

�

7X: X I

1

1 03

1

85

56: 58

1

75

6 1 : (64 )

1

85

1

1

�

� � � 5 ):

M A X I LA R I N F L R IOR

--

1

.

_,

( ) 1) 8 ) :

M A X I I .J\ R S l J P E R IOR

__ _

1

!

�

haza
-- - - -mari.-'
--- ·-- ---u
-- -i--a ml.-'trul
.
u i am�·trul mic 1-ta/.a

:

1-

·'

Medie

\'ar

�r

COA R N L
_!l!l_!g�_n_.;_rnan.:a curhurir

__

Bos ltlllrll.�

-·

Se�c�ment osos/ dimensiune

1

0 \1 0 P L A T
luru..t i me cap articular
lunl.!irne supralil)ă articu lară

2

lflrl.!irne sunral;t)ă articularii

2

litr!.!i llll.-' m i n !!al

,..

RAD1lJS

65: 67

2

lăr!.!illll.-' eoili�:;'\ s u per ioară

5

80-97

84.20

1

99

litr!.!irnc sunra fa)ă articu lară sup

5

( 69 )-87

75.00

1

88

litrl.! i mc cnilită i n li:ri oară

1

60

2

47: 47

lărl.!irnl.-' cpili t.<i i n ferioară

7

58-75

65. 7 1

lărl.!ime supraHtJă articulară sun

7

48-63

53.42

lunl!i llll.-' rmr x i mă

9

63-77

67.66

4 1 -50

43,44

1

70

CU BITUS
lăr!.!irnc sunrala)ă rad ială

TI BIE

ASTRA(iA I.

'

lirrg i mc trochlcei i n ferioare

9

lunuime maximă

2

lărl.!i llll.-' max i m ă

2

C A LCA N E U

-----

1 44

1 32:

( 44 )

44;

M E TACA R P

i

lărl.!imc cni liza superioară

1

59

l {tn! i rnl.-' cni lită i n li:rioarl

3

56-67

60.00

hirui llll.-' 1.-'(li lit:i superioară

6

46- 5 3

49.3 3

1;\r!.!illll.-' 1.-'pili�:ă i n li:ri oar:.

5

48-59

54.::!0

10

5 6- 7 1

66.30

28-40

3 3 ,44

M ETAT A R S

!

-

F -A L A N G A 1
- - -- -lun!!iml.-' max i mă

:

· ·--

__

hlrui 1111.-' 1.-'pi li�:ă superioară

l fl rl! i i1 1 C m i n i m [! uializă
_!!!�_@c i l iatc
F:\ I . A '< < i A 1 1

_ __

--

-

lunl!i llH.� aua :\ i ană

_

!f!.r_gi m�:_.;p!l]_?:�'

:- up..:rio<�ră

l)

9

26-3�

29.00

l)

39. 7X - � 7 .!i8

45 .00

(,

44-53

4H.OO

30- 31.)

6
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Tabelu l nr. 5 - Sus .'icrofa dome.'>ticus - măsurători (mm)
SEG M E�T OSOS/ O l i\I E�SI U l'i E

NR

\' A R

2

6 5 : 66

M A X I LA R I N FER IOR
Lungimea s i m lizei

..
. .
�

.:

ATLAS
Lărgime max i mă

1

Adâncime maximă
RADIUS
lărgime epi liză superioară
CU BITUS
lărgime suprafată rad ială
TI B I E
lărgime epi fi ză inferioară

67

1

47

1

35

2

2 1 ;22

1

30

Tabelu l nr. 6 - Capreo/us capreolus - măsurători (mm)
,

NR

\'AR

diametru] mare rozetă

1

22

d iametru! mic rozetă

1

21

Circumferinta

1

65

i

Lungime molari

1

46

1

Lungime M 3

1

22

SEG M E�T OSOS/ OIM E!\SIU!'iE

MEDI[

COA R N E

1

M A X I LA R I N FE R IOR

1

J

Tabelul n r. 7 - Equus caballus - măsurători (mm)
S[GM ENT OSOS/ DIM ENSIU�E
RADIUS
lărgime epifiză inferioară
lărgime supralată articulară inf
FEM U R
lărgime cpili7.ă superioară
lărgime cap fcmural

NR

VA R

2

7 3 ;74

2

58; 6 1

1

1 1 3; 1 1 4

2

MEDIE

i

1

:
'

1

!

1

5 5 ;56
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Tabelul nr. 8

-

Cen'IIS elaplms -

SEGI\I ENT OSOS/ DII\I E:\SI UNE

NR

măsurători (mm)
VAR

M EDIE

OMOPLAT
lungime cap articular

1

59

lungime supra fată art iculară

1

47

1

39

lărl!imc min gat
HUMERUS

lărgime epifiză i n rerioară

3

6 1 -63

62,00

lărl!ime supralată articulară sup

3

55-58

56,66

Diametru! ant-post

2

60;6 1

lărgime epi liză superioară

1

64

lărgime suprafată articulară sup

1

62

Diametru! ant-post

1

36

1

(38)

lărgime epi fiză i n ferioară

1

54

lărgime suprafată articulară i n f

1

49

1

50

RA D I U S

CU B I T U S
lărgime supralată radială
TI B I E

C ENTROTA RS
Lărgime maximă
M ETATA RS
lărgime epi fiză superioară

43;43

FA LANGA 1

lungime maximă

2

63;66

lărgime epi fiză superioară

2

24;25

Diametru! ani-post

2

30;29

lărgime m inimă dializă

2

21;19

I ndice graci l iate

2

3 3 , 3 3 ; 28,78

FALANGA I l
lungime maximă

3

50-53

lărgime epi liză superioară

3

25-25

25 ,00

Diamctml ant-post

3

32-33

32,33

5 1 ,66

lărgime m in i mă dializă

3

1 9-20

1 9,33

Indice graci l i ate

3

36,53-3 8,00

3 7,42

Lungime fata plantară

1

64

Lărnimc tata plantară

1

22

lărgime suprafată articulară

1

21

FA LANGA I I I

1 05
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Stand der Urnenfelderforschung i n Rumănien•

lichen- und 32 halllstattzeitlichen Fundstellen
erforscht. Unter diesen gehoren 18 ( 1 999), 28
(2000), bzw. 27 (2001) zur Urnenfelderzeit.
Diese Zahl konnte sogar grosser sein, aber
manche Berichte geben nur kurz die chronolo
gische oder kulturelle Zuordnung der Funde
und Befunde an, wie z B. "Siedlungsspuren der
ălteren Eisenzeit" oder "hallstattzeitliche
Keramikbruchstucke". Der grosste Augenmerk
wurde den Kulturen mit kannelierter Keramik,
besonders der Gâva-Kultur ( 1 9 Fundstellen)
geschenkt, wăhrend die Aspekte, die diesen
Kulturen vorangingen, weniger studiert wur
den. Obwohl aus statistischer Sicht die
U rnenfelderzeitforschung zufriedenstellend
scheint, ist die Wirklichkeit unterschiedlich.
Lediglich wenige Ausgrabungen haben, auf
eines
Grund
defi nierten
ausreichend
Forschungsprojekt, eines oder das andere der
sich in Diskussion befindenden Zeitraums
spezifischen Phănomene absichtlich, gezielt
erforscht. Die meisten sind Rettungsgrab
ungen, die hauptsăchlich von Museen, gewohn
lich an Standorten kiinftiger Industrieobjekte,
durchgefiihrt werden. Unter den wichtigeren
Ausgrabungen erwăhne ich jene von Obislavu
(Gm. Grădiştea, Bz. Vâlcea) - befestigte
Siedlung mit zwei Schichten, die in die XIII XI, bzw. i n die XI - VIII Jhr. datiert werden3,
Plosca (Gm. Bistreţ, Bz. Dolj) - Urnengrăber
feld der Gârla Mare-Kultur4, Lazuri (Gm.
Lazuri, Bz. Satu Mare) und Petea (Gm. Dorolţ,
Bz. Satu Mare) - Siedlungen der Suciu de Sus
und Gâva-Kulturens, Epureni (Gm. Epureni,
Bz. Vaslui) - Siedlungen der Noua- und
Corlăteni-Chisinău-Kulturen6, Grădiştea (Gm.
Grădiştea, Bz. Călăraşi) - Siedlung der
Coslogeni-Kultur7, Siret (Gm. Siret, Bz.
Suceava) - Siedlung der Gâva-Holihrady
KulturB. Bestimmt wird unter den wichtigen
Fundstellen der Urnenfelderzeit aus dem
Donau-Karpaten Raum, die auch z.Z.
erforscht sind, auch das H iigelgrăberfeld van
Lăpuş (Gm. Lăpuş, Bz. Maramureş) verzeich
net. Die neuen Ausgrabungen hoben in dem
gr6Bten Hiigel der ersten Hiigelgruppe einen

In der rumanischen archiiologischen
Tradition wird die in Mitteleuropa als
Urnenfelderzeit definierte Periode in zwei
Etappen geteilt, davon werden die iilteste
Spătbronzezeit und die jiingere ăltere Hallstatt
zeit genannt. Manche Forscher betrachten die
beiden Etappen als zur selben geschichtlichen
Epoche u.zw. der Bronzezeit angehorend,
andere sehen sie als deutlich unterschiedliche
Phasen an: die erste stellt den Ausklang der
Bronzezeit, die zweite die Anfange der
Eisenzeit dar. Es gibt auch Mein u ngen,
gemiiss denen zwischen den beiden Epochen
eine Obergangszeit gegeben hiitte, der in der
Rege! die Hallstatt A und ein Tei l der
Hallstatt B -Perioden zugeordnet werden.
Selbstverstand-lich fehlen hier die Beziige auf
die Urnen-felderzeit, besonders im Kontext
mancher Diskussionen betreffs Synchroni
sierung der kulturellen Entwicklung im
Donau-Karpaten-Raum mit den mittel
europaischen Gebieten-nicht.
Ungeachtet der Art und Weise, wie der
umfassende Zeitraum zwischen der Mittel
bronzezeit und der echten Eisenzeit definiert
wird, ist seine fiir den Donau-Karpaten- Raum
besondere Bedeutung offensichtlich, vor allem
weil z.Z. neue Strukturen zur sozialen und poli
tischen Gestaltung im Rahmen von Gemein
schaften mit immer einheitlicher materieller
Kultur, in immer breiteren Gegenden entste
hen. Diese Strukturen werden sehr wahr
scheinlich eine Hauptrolle in der jiingeren
Entfaltung des erwiihnten Gebietes spielen.
Trotz der anerkannten Bedeutung dieser
Periode2, gibt es in der letzten Zeit relativ
wenig diesbeziigliche Forschungen. Gemiiss
den vorliiufigen Berichten zu den Ausgrab
ungen in Rumanien im Zeitraum 1 999-2001 ,
die in den aufeinanderfolgenden Bănden
"Cronica Cercetărilor Arheologice din România.
Campania 1 999, Campania 2000, bzw
Campania 2001 " ( Chronik der archăologischen
Forschungen in Rumănien, Kampagne 1999,
Kampagne 2000 bzw. Kampagne 2001) publi
ziert wurden, wurden 1 999 29 bronzezeit
lichcn - und 1 9 hallstattzeitlichen Fundstellen,
2000 .'i 2

beeindruckenden Bau aus Geroll, Steinen unc;l
Sandsteinplattcn hervor. dcr von einem Ring
aus Ge ră l l umgeben war und einen Hiigel aus

hrnnzt:ze i tl ichen- und 37

zeitlichen Fundstellen,

2001

4R

hallstatt
bronzezeit-
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lehmhaltiger Erde bedeckte. Auf diesen
kleineren Hiigel wurde der zentrale Scheiter
haufen errichtet. Hier befanden sich zerstreut
ei ne groBe Menge von verbannten Knochen
sowie zahlreiche GefăBscherben, aber auch
eine Goldperle. Dieser Befund steht noch zur
Untersuchung an9.
Ausser den Vorberichten, meistens kurzge
fasste Aufsătze in den oben erwăhnten
Chroniken und einigen Aufsătzen oder
M itteillungen in den Fachzeitschriften der
Museen, oder Akademie-Institute und
Universităten, werden die Aspekte betreffs der
U rnenfelderzeit im Donau-Karpaten-Raum
auch in den vor kurzem verăffentlichten
Bănden Geschichte der Rumănen /. Der
Nachlass alter Zeiten, Bucureşti, 2001 (rum.)
mit einem umfassenden Kapitel betreffs der
spăten Bronzezeit und der friihen Hallstattzeit,
C. Kacs6 (Hrsg. ), Der nordkarpatische Raum in
der Bronzezeit. Symposium Baia Mare, 7-10
Oktober 1998, BibiMarmatia 1, Baia Mare,
2001 , E. Sava, Die Bestattungen der Noua
Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung spătbronze
zeitlicher Bestattungsriten zwischen Dnestr und
Westkarpaten, PAS 1 9, Kiel, 2002, A. Rustoiu u.
a., Habitat und Gesellschaft im Westen und
Nordwesten Rumăniens vom Ende des 2.
Jahrtausends v. Chr. Zum Amfang des 1.
Jahrtausends n. Chr. (11. Jh. v. Chr.-2. Jh. n.
Chr) , Cluj-Napoca, 2002, M. Şandor
Chicideanu, Cultura euto Brdo-Gârla Mare.
Contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului la
Dunărea Mijlocie şi Inferioară, Cluj-Napoca,
2003, C. Kacs6 (Hrsg.), Bronzezeitliche
Kulturerscheinungen im karpatischen Raum. Die
Beziehungen zu den benachbarten Gebieten .
Ehrensymposium fiir Alexandru Vulpe zum 70.
Geburtstag Baia Mare 10- 1 3 Oktober 2001,
BibiMarmatia 2, Baia Mare, 2003 behandelt.
Die Urnenfelderzeit wird in allen rumăni
schen Universităten im Rahmen der allge
meinen
Lehrveranstaltung
Urgeschichte
Rumăniens studiert. Zur Zeit wird nur an der
Universităt zu Bukarest eine Sonderlehrveran
staltung zu diesem Thema von Professor A.
Vulpe organisiert; hier werden die fiir Europa,
aber auch fiir Rumănien spezifische Phăno
mene analysiert.
Bei allem in der Erforschung der rumănis

den Naturwissenschaftlern unzufriedenstellen
den Zusammenarbeit. Es gibt nur sehr wenig
Radiocarbon-Daten fiir diese Periode!O, daher
basieren die Vorschlăge zur absoluten
Chronologie hauptsăchlich auf die ausserhalb
des heutigen rumănischen Territoriums erziel
ten _Ergebnisse. Auch die Fragen der relativen
Chronologie und die kulturelle Zuordnung
mancher dieser Aspekte stehen noch zur
Diskussion. Zweifellos wăre die măgliche
Lăsung dieser grăsstenteils von den
finanziellen Fragen verursachten Situation, die
Internationalisierung der Forschung. Beson
dere Leistungen wurden diesbeziiglich in
anderen Bereichen der rumănischen Archăo
logie erbracht (Neolithikum, dakische Zeit
u.s.w.). Wir hoffen auf eine măglichst baldige
internationale Zusammenarbeit auch in dem
Bereich der Urnenfelderzeit.
lch gehe nun auf Eizelheiten zweier unter
den măglichen Forschungsprojekte ein.
Bemerkenswerte schnelle Erkentnisse zur
Bronzezeit, einschlieBiich der Urnenfelderzeit,
kănnten mittels exhaustiver Forschung manch
er Mikroregionen gewonnen werden, eventuell
mancher deutlich umrissenen geographischen
Einheiten oder Unterteilungen, wo es langzeit
liche Wohnkontinuităten gibt, die durch eine
grosse Anzahl von mannigfaltigen Funden
beweisbar sind. Solch eine Mikroregion ist die
Gegend Oarţa de Jos, Oarţa de Sus und Bicaz,
im Norden Siebenbiirgens. Hier, in einem
Perimeter von bloB ungefăhr 70 Quadratkilo
meter, wurden mehrere Siedlungen, bzw. eine
Kultstătte und ein Hiigelgrăberfeld entdeckt I I .
Sie werden in eine Zeitspanne datiert, die sich
zwischen der mittleren Bronzezeit und der
Hallstatt A-Periode erstreckt. In demselben
Raum kamen zahlreiche Bronzefunde zutage,
die Einzelstiick- oder Mehrstiickdeponier
ungen darstellen und chronologisch in die
Spătbronzezeit eingeordnet werden.
Die an mehreren Fundstellen dieser Mikro
region von mir durchgefiih rten Ausgrabungen
haben gewiB zur Klărung mancher wichtigen
Fragen, wie z.B. zu dem Inhalt der materiellen
Kultur, den verschie-denen chronologischen
Verhăltnissen oder der Diversităt der von den
lokalen Gemeinschaften rezipierten Einfliissen
- beigelragen. Es hat sich ziemlich deutlich
crgeb cn dass cs in zwci chrunulug isc h un te r
sch i cdl i ch c n E ta ppen hier zwei rel igiose,
wa h r sc h e inli c h
auch politischc Zcnlrcn

chen Spătbronzezeit (ei nsch lie ss lich der frii hen

,

Hallstattzeit) geleistetcm Fortschritt bleiben
viclc

Vorgănge und Erscheinungen. die sic

charakterisieren,

gcgcbcn habcn,

nur wenig, unausrcichcnd

die in der Zeit in eine m

Abstand von mchrcrcn Jahrhunderten liegen,

bekannt. Dies gesch ieht auch wegen einer mit
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ungen der Urnenfelderzeit im Donau
Karpaten-Raum steht, betrifft die Bronzedepo
nierungen . Es kann vor allem durch den
Beitrag der einheimischen Fachleute vollzogen
werden. Die bisherigen Leistungen in der
Bearbeitung der Bronzefunde aus Rumănien
sind bemerkenswert, trotzdem aber nicht aus
reichend. Der von M. Petrescu-Dîmboviţa
angelegte Fundcorpus enthălt zu viele Fehler
und beriicksichtigt keine Einzelfunde und es
gibt vorlăufig relativ wenige in der PBF-Reihe
publizierte Bănde fiir Rumănient2. Eine mod
ernere Behandlung der Deponierungsproble
matik wurde im kollektiven Band Bronzefunde
aus Rumănien, PAS 10, Berlin, 1995 (Hrsg. T.
Soroceanu) versucht, ebenfalls den Mehrstiick
depots gewidmet 13. Ich denke, dass ei ne neue
Bearbeitung der gesamten Bronzefunde aus
Rumănien z.Z. nicht măglich ist, diese kănnten
aber nach Regionen oder geographischen
Einheiten erărtert werden. Die Fundkataloge
werden neben den Mehrstiickdepots auch die
Einzelstiicke umfassen, da ein grosser Teil
unter den Letzteren ebenfalls absichtliche
Deponierungen darstellen. Notwendig ist die
Angabe der Fundumstănde detailliert
vorzufiihren, sowie auch der Zustand der
Stiicke. Selbstverstăndlich muss den alten
Funden besonderer Augenmerk geschenkt
werden, iiber die manchmal widersprechende
oder ungenaue Informationen verăffentlicht
wurden. Die aufmerksame Oberpriifung der
urspriinglichen Informationsquellen, ein
schlieBiich der Inventarbiicher der Museen und
Sammlungen, wenn es măglich ist auch der
Stiicke, wird mit Gewissheit eine Reihe von
Fehlern bzw. deren Wiederholung von einem
Autor zum Anderen, beseitigeni4.

um die sich wahre Siedlungsnetzwerke gebildet
haben. Es scheint glaubhaft, dass in der ălteren
Etappe, d.h. der Wietenberg-Kultur, die
Siedlungen kleiner und verstreuter waren,
wăhrend die in der jiingeren, der Suciu de
Sus-Lăpuş - Periode, grăsser und kompakter
gelegen. Die grăsste Siedlung dieser letzteren
Etappe lag in năchster Năhe eines zeitgle
ichen Hiigelgrăberfeldes. In der Năhe des
Grăber-feldes wurden auch zwei Bronze
depots, im Abstand von 40 m voneinander,
entdeckt. Diese Funde sind die grăssten
Bronzedepo-n ierungen, die bis z.Z. im
Nordwesten Rumăniens identifiziert wurden.
In demselben kulturellen und chronologis
chen Areal wurde auch in Lăpuş eine sehr
ăhnliche Situation festgestellt.
Wegen
des
ziemlich
beschrănkten
Charakters der Forschungen in der M ikro
region Oarţa-Bicaz und des M angels an
fachiibergreifender Zusammenarbeit sind viele
andere Frage ohne Lăsung geblieben. lch
beziehe mich unter anderem auf die kiinftig zu
bringenden notwendigen Erklărungen betref
fend die Ursachen, die die Erscheinung eines
religiăsen Zentrums ungefăhr am Rande des
Verbreitungsgebietes der Wietenberg-Kultur
verursachten, das durch eine Kultstătte beson
derer Art vertreten ist, ohne Analogien in der
Welt der Bronzezeit im Karpatenbecken, oder
die zur Aussiedlung der gewil3 zahlreichen
Gemeinschaften vom Typ Lăpuş, gegen Ende
der Hallstatt A-Periode gefiihrt haben.
Da ich fiir die năchste Zeit oder auch fiir
eine entferntere Zukunft keine Măglichkeit
sehe, dass mit lokalen Krăften ein komplexes
Forschu ngsprogramm in der erwăhnten
Mikro-region vollzogen werden kănnte, habe
ich dieses Projekt zur Durchfiihrung in inter
nationaler Zusammenarbeit vorgeschlagen .
Aus verschiedenen Griinden konnten d i e
Diskussionen noch n icht i n Wirklichkeit
umgesetzt werden, auch die mit den ăsterre
ichischen Kollegen nicht. Ich nutze meine
Anwesenheit hier aus, um erneut diesen
Vorschlag zu machen .
Ein anderes kiinftig măgliches Projekt, das
in unmitelbarer Beziehung zu den Erschein-

Ohne Zweifel wird durch die Verăffent
lichung des riesigen archăologischen Materials
aus den friiheren Ausgrabungen viei Erkennt
nis gewonnen, was die Urnenfelderzeit in
Donau-Karpeten-Raum anbelangt. lch selbst
habe diesbeziiglich viele Pflichten. lch hoffe
diesen wenigstens teilweise nachkommen zu
kănnen.
Carol Kacs6
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Noten 1 Note

1 . l m April 2003 wurde in Wien das Symposium "Die
Umenfelderkultur in Osterreich - Standort und Ausblick "

90

(Konzept und Organisation: Dr. M ichaela Lochner) ver
anstaltet. Bei dieser Gelegenheit wurde auch der Stand der
Urnenfelderforschung in verschiedenen mitteleuropais
chen Liindern, laut ei ner gegebenen Thematik ( die
Gewichtung der UK-Forschung im Rahmen der Urge
schichte; Forschungsinstitutionen mit entsprechenden
Schwerpunkten - Museen, Akademien, Universitiiten,
Denkmaliimter; grossere Ausgrabungs- und Forschungs
projektc, Publikationcn; Forschung und Lehre an den
Universitiitcn; Verhiiltnis etablicrtc Forschung - neue
Forschungsansiitze; Tendenzen innerhalb dcr UK
Forschung bzw. ihre inhaltlichen Verlagerungen im Lauf
der Zeit; Moglichkeiten der verstiirkten lnternationa
lisierung) priisentiert. Eine leicht verăndertc Variante
meines Vonrages wird jetzt publiziert.
2. Vgl. auch Vulpe 1995 , 389-397 .
3. Vulpe 2000, 68 f., Nr. 95.
4. Motzoi-Chicideanu 2000, 76 f., Nr. 109; Motzoi
Chicideanu 2001, 187 ff., Nr. 153; Motzoi-Chicideanu 2002,
240 ff., Nr. 1 7 1 ; Motzoi-Chicideanu 2003, 241 ff., Nr. 1 5 1 ;
Motzoi-Chicideanu 2004, 2 3 7 ff., Nr. 144; Motzoi
Chicideanu 2005, 279 ff., Nr. 1 75. Siche auch Şandor

6. Satla 2001, 8 1 , Nr. 62; Satla-Haită 2002, 130 ff., Nr.
7. Neagu-Basarab 1990, 13-27; Cavruc-Neagu 1995, 7 1 -

81 ; Cavruc-Neagu 1995a, 3 8 f., Nr. 58; Neagu 2000, 42, Nr.
61; Neagu 2001 , 95 f., Nr. 79; Neagu-Pamic 2002, 148 f., Nr.
107.
8. lgnat-Mareş 1 995, 83 f., Nr. 122; lgnat 19%, 1 14 f.,
Nr. 138/III; Lliszlo 1999, 107 f.; Lliszlo 2001, 230 ff., Nr.
1 9 1 ; Lliszlo 2002, 289 ff., Nr. 205; Laszlo 2003, 293, ff., Nr.
186; Lliszlo 2004, 3 1 1 f., Nr. 177; Lliszlo 2005, 348 ff, Nr.
206.
9. Kacso 2001, 236 f., sowic dic Grabungsbcrichte von

Kacso 1 9%, 72 sq., Nr. 8 1 ; Kacso-Pop 1997, 34, Nr. 56;
Kacso-Pop 2002, 188 sqq., Nr. 1 3 1 ; Kacso 2003, 182 sq.,

Stanciu 2003, 177 ff., Nr. 1 10; Stanciu 2004, 173 ff., Nr.

Nr. 1 1 1 . lnzwischen sind die Grabungen im Hiigel 2 1
abgeschlossen, siehe Kacso-Pop 2004, 176 sq . , Nr. 10;
Kacso 2005, 210 sq., Nr. 132.
10. Vgl. Palincaş 1996, 239-295; dies. Palincaş 1 998, 253 1 ; dics. Palincaş 2000, 209-226; Fischer 1 996, 289-295;
dies. Fischer 2000, 227-230; Lliszlo 1 997, 247 ff.
1 1 . Zusammcnfassend in Kacso 2004.
12. Vulpe 1 970; ders., Vulpe 1975; ders., Vulpe 1990;
Petrescu-Dîmboviţa 1 978; ders., Petrescu-Dâmbovita 1 998;
Bader 1983; dcrs. Bader 1991. I n der Vorbereitung befind
en sich dic Bande iiber die Nadeln, Anhănger und
Lanzenspitzen.
13. I nzwischen isi auch der Band Marta 2005
erschienen.
'
14. Ausfiihrlicher iiber dieses Projekt in Kacso 2004b,

100. Pctca: Nemeti 2000 , 74, Nr. 104; Marta 2005, 75-94.

17-21 .

Chicideanu 2003.
5. Lazuri: Kacs6 1 995, 50 f., Nr. 72; Nemeti 19%, 7 1 , Nr.
80/I; Nemeti 1997, 78 ff.; Stanciu 1 998, 37, Nr. 44; Stanciu

Marta 2001, 125 f., Nr. 1 0 1 ; Stanciu 2002, 185 ff., Nr. 130;
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Stadiul cercetării Culturii câmpurilor de urne în România
În aprilie 2003 a avut loc la Viena simpozionul "Die Urnenfelderkultur in Osterreich - Standort und Ausblick'' (concepţie
si organizare: Dr. Michaela Lochner). Cu acest prilej a fost discutat, pe baza unei tematici prestabilite, şi stadiul cunoaşterii
fenomenului câmpurilor de urne în diferite ţări central-europene. Aici este prezentată o variantă �or schimbată a comunicării mele
despre problemele actuale ale cercetării acestui fenomen în România.
Am accentuat rolul benefic pe care I-ar putea juca o conlucrare internaţională şi în acest domeniu de cercetare si in acest sens
am propus un proiect ce ar viza un perimetru relativ restrâns, şi anume cel al unei părţi a Depresiunii Sălaj (zona Bicaz-Oarţa),
unde se concentrează un număr mare de variate obiective din epoca bronzului (aşezări, loc de cult, cimitir tumular), precum $i
numeroase descoperiri de bronzuri (depozite şi piese izolate).
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Mintiu-Gherlei - Campania 2000. Raport arheologic

cărămizie si rusie:: , l ucrată la roată şi ornamen

mai fost descoperite sporadic fragmente
ceramice aparţinând epocii bronzului (chiar
dacă stratul aparţinător acestei perioade se află
mai jos); explicăm prezenţa lor aici datorită
unor arături în adâncime (cele de toamnă - din
doi în doi ani), care au răscolit stratul respectiv.
- 0,30 - 0,50 - sub humusul recent-arabil,
urmează un strat de culoare neagră, a cărui
grosime variază în funcţie de alunecările de
teren petrecute de-a lungul timpului. eera
mica este de asemenea amestecată, romană
(majoritatea de culoare roşie, unele frag
mente pictate şi neagră), precum şi medievală,
brun închisă şi neagră cu ornamente în spirală,
specifice unei perioade mai îndelungate (sec.
IV-VIII). Î n carou! 1 , la 0,39m, a fost
descoperit un pavaj din piatră (mărimea frag
mentelor oscilând între 1 2 x 7 şi 35 x 25cm);
după observaţiile noastre este vorba despre o
fundaţie de la o locuinţă medievală sau de la o
anexă de gospodărie (două argumente ne-au
determinat să o încadrăm în această perioadă
- ceramica descoperită precum şi lutul folosit
l a zidire). Tot în caroul 1 , sub fundatia
amintită, la - 8,4Sm, alături de o grămadă de
oase animaliere şi fragmente de ceramică
romană, s-a descoperit un vârf de l ance
(Fig.2), aparţinând acestei epoci. Ea face
parte din categoria armelor pentru lupta la
distanţă - eminus pugnare l, şi s-a păstrat
într-o stare bună, cu excepţia tubului de
înmănuşare, care este de doar 2 cm şi care
prezintă o ruptură.
Dimensiunile acesteia sunt de 1 1 ,5 x 4 x
0,7cm, iar o analogie întâlnim printre vârfurile
de lance descoperite în castrul roman de la
Buciumi Pl. LIX/52.
- 0,50 - 0,70 - pământul are o nuanţă brun
închis, lipsit de urme de interes arheologic,
ceea ce presupune o părăsire temporară a
aşezării.
- 0,70 - 0,90 - culoarea pământului este nea
gră spre brun, pigmentată cu chirpic, oase şi o
mare cantitate de ceramică de epoca bronzului.
Este vorba de primul strat aparţinător acestei
epoci (vezi foto), a cărui grosime oscilează
între 0,45-0,60 m, situaţie datorată cum am mai
arătat, alunccărilor de teren. sta�iunea si t uân 

tată cu cxcizii. Alături de aceste categorii, au

du-sc pc o pantă ce coboară de la est spre vest.

Aşezarea de la Mintiu Gherlei, judeţul Cluj,
punctul "Ciuleneş ", a fost semnalată încă din
1 964, când a fost adunată ceramică de epoca
bronzului şi medievală, ce a folosit mai apoi
pentru amenajarea unui cabinet de istorie, pen
tru elevii şcolii din localitatea amintită (ulte
rior, descoperiri din alte puncte, au îmbogăţit
colecţia, ajungându-se la un adevărat punct
muzeistic, extrem de util în predarea orelor cu
specific). Î n 1 994 s-a efectuat un prim sondaj
arheologic (M. Meşter şi Gh. Lazarovici), ce a
confirmat existenta unei locuiri îndelungate în
zonă, aproximând suprafaţa staţiunii, la 4,5-5
ha. Asezarea este înregistrată ca obiectiv arhe
ologic, iar din 1 997, încep săpăturile sistema
tice. Rapoartele şi rezultatele primilor doi ani
de campanie au fost publicate în Banatica
(Resita, 2000).
Î n luna august 2000, cu ocazia unui proiect
de îmbunătăţiri funciare, paralel cu suprave
gherea si efectuarea unor sondaje legate de
eliberarea de sarcină istorică a zonei aflată în
reamenajare, a continuat cercetarea în staţi
unea arheologică, acest lucru fiind subiectul
articolului nostru (un studiu mai amplu legat
de toată perioada de cercetare a fost predat
Regiei Apele Române, în conformitate cu con
tractul încheiat între cele două instituţii). Î n
aşezare au fost efectuate două secţiuni, pe
amplasamentele deja stabilite în urmă cu câţiva
ani, urmare a ridicării topografice (Fig1).
Secţiunea 5

A fost trasată la 22 m fată de S4 pe direcţia
N-NV, de-a lungul liniilor de înaltă tensiune, ce
traversează zona. Dimensiunile acesteia au fost
de 2 x 10 x 2.10 m, decopertându-se astfel cinci
carouri de 2 x 2 m. Stratigrafia se prezintă după
cum urmează:
- O - 0,30 - pământul este negru spre brun, u n
humus recent, care d i n loc î n loc este ''presat"
de "talpa plugului ", urmare a arăturilor din anul
precedent. M aterialul arheologic nu este
omogen ca distribuire pe orizontală, pregnant
fiind în carourile 1 şi 3, unde s-a găsit o canti
tate apreciabilă de fragmente ceramice (ames
tecate) romane şi medievale timpurii. eera
mica romană este de culoare hrun-roşcată,
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Pe întreaga lungime a acestui nivel, materialul
arheologic (chirpic, arsură, ceramică, frag
mente de oase), este dispus unitar, păstrându
se nealterat cu excepţia caroului 3, unde o
groapă menajeră medievală a tăiat stratul de
epoca bronzului (în aceasta s-a descoperit o
anumită cantitate de ceramică medievală tim
purie şi romană, precum şi oase de animale).
Ceramica de epoca bronzului este de factură
fină şi grosieră.
La cea grosieră, mai numeroasă cantitativ,
culorile predominante sunt brun-roşcat, cără
miziu şi cafeniu cu flecuri cenuşii. Ornamentele
constau în împunsături realizate în mod succe
siv, precum şi în tehnica încrustării (Fig. 3 1 1, 3,
4, 5, 6). Î n pastă este folosit ca degresant nisip
şi pietricele, arderea fiind, în toate cazurile la
această categorie, slab oxidantă. Pereţii exte
riori prezintă asperităţi iar în pişcot există
nuanţe de diverse culori, ceea ce denotă o
ardere incompletă. Ceramica fină (Fig. 3 1 2) se
află în cantităţi relativ reduse; culorile predo
minante sunt cărămiziu, cenuşiu, galben si
negru. Pasta este bine frământată, având ca
degresant nisipul fin (amănunte în acest sens
sunt bine precizate de Dr. Rotea Mihai, în Teza
de Doctorat, pentru consultarea căreia îi mulţu
mim şi pe această cale), unele fragmente au
suprafeţele netezite acoperite cu slip de
culoare maroniu-negricioasă. Ornamentele
constau în motive obţinute prin tehnica împun
săturilor succesive realizate cu un vârf ascuţit şi
încadrate între benzi ale căror contururi sunt
obţinute prin incizii. Din punct de vedere
cronologic, încadrăm acest nivel în perioada
bronzului târziu (chiar dacă unele fragmente
pot fi atribuite şi bronzului clasic); analogii în
acest sens întâlnim în unele aşezan
Wietenberg3. Tot Ia acest nivel, a fost descope
rită o săpăligă (Fig. 4), confecţionată dintr-o
rocă dură, de culoare cenuşiu-închis spre
negru, un amfibolit tipic metamorfismului
regional. Săpăliga, păstrată aproximativ jumă
tate (partea superioară - cu spărturi din care
s-au desprins aşchioare ), are dimensiunile de 7
cm lungime şi 6 cm lăţime. Gaura de
înmănuşare este tronconică (lucrată aşa pentru
fixarea mai bună a cozii cu o pană), având
diametrul la mijloc de 2,7cm.

în genere se desemnează o aglomerare de
chirpic şi material arheologic) de chirpic com
pact, cu dimensiunile de O, 70 1 0,80 si o grosime
de O, 10 cm; este doar o parte, fiindcă ea
pătrunde în profilul nord-vestic, unde în mod
sigur continua. Inventarul descoperit este
destul de sărăcăcios, el constând într-un frag
ment de spatulă din coastă de vită (nu au fost
identificate urme de folosire), fragmente de
cărbune fărâm icios, precum şi ceramică
grosieră fragmentată.
- 1,10 - 1,30 pământul este din ce în ce mai
negru, nu este pigmentat iar fragmentele
ceramice sunt din ce în ce mai rare. Î n carou) 1
lipsesc în totalitate, iar în celelalte, sunt spo
radice. Merită semnalate însă câteva frag
mente, care sunt de factură uzuală, culorile
predominante fiind brun-închis, negru şi
cărămiziu. Î n amestec pietricelele, cioburile şi
nisipul, conferă întregii paste aspectul
zgrunţuros şi aspru la pipăit. Cele câteva frag
mente ceramice sunt de factură Wietenberg.
- 1,50 - 1 ,70 - pe întreaga lungime a secţiunii
nu s-a descoperit nimic de interes arheologic,
ceea ce confirmă constatările din anii prece
denţi (când aproximativ la aceeaşi adâncime,
urmele de locui re lipseau în totalitate), că la u n
moment dat continuitatea locuirii a fost între
ruptă.
- 1, 70 - 1 ,90 - al doilea strat (cel mai vechi)
de epoca bronzului, este mult mai sărac în
material arheologic (ceramică, chirpic, oase
etc). Ceramica descoperită este numai
grosieră, culorile predominante fiind negru,
brun deschis şi mai rar cărămiziu. Ornamentele
sesizate (Fig. 5), sunt cele cu măturica (besen
strich ) şi striurile - existând numeroase
descoperiri de acest gen în Transilvania4 şi care
de altminteri, sunt caracteristice pentru Grupul
Copăceni5, nivelului 1 de la Bădeni şi contem
porane cu descoperirile de la Derşida
(Wietenberg 1); analogii mai avem l a
descoperirile d e tip Visag ş i Balta Sărată6.
- 1,90 - până la steril (2,10) , pământul este
din ce în ce mai negru şi fără urme arheologice
(reamintim aici că în S3, excavată în 1998, Ia
adâncimea de 2 m, s-a descoperit în carou) 4, o
groapă cu ceramică Precucuteni). Î n nici o altă
secţiune săpată în această aşezare, nu s-a mai

- 0,90 - 1 , 1 0 aceeaşi culoare a pământului
ca şi în nivelul precedent, doar că fragm e n te le
de chirpic împrăştiate, sunt m ai mari şi mai
bi n e arse. În caruul 5 la auâm:imea ue l m, s-a
descoperit o platformă (termenul este folosit
pentru prima oară de Dr. Lazarovici, pri n care

găsi t ceram ică aparţinând acestei culturi,
problema provenienţei, rămânând s ă fie rezol

-

-

vată în viitor.

SecUunea 6
A fost trasată pc directia est-vest, la 20 m de
piciorul din stânga stâ lpu l u i de înaltă tensiune,
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pletă. Ceramica descoperită este de aceeaşi
culoare ca şi în stratul precedent (brun închis şi
brun deschis, dar şi un fragment roşcat), fiind
de factură semifină şi grosieră. Aceleaşi orna
mente domină, doar că Ia acest nivel sunt frag
mente ornamentate cu măturica (besenstrich).
Reţinem două fragmente de burtă angobate cu
culoare galbenă, având şi Ia acestea ornamente
în tehnica de mai sus. La - 0.90 m, s-a descope
rit un fragment de ceramică de culoare brun
deschis (burtă, umăr, buză), aproape în totali
tate ornamentat cu linii oblice incizate, înca
drate între linii excizate ce merg în zig-zag. De
asemenea ne-a reţinut atenţia un alt fragment
de culoare gălbuie, ce are ca ornamente cu
benzi de linii obţinute prin împunsături, reali
zate în mod cert, cu un vârf.
- 1,00 - până la steril ( -1, 70m) - pământul
devine tot mai gălbui, iar fragmentele ceramice
sunt tot mai rare. La acest nivel unicul obiect
de interes, a fost un fragment de rotiţă de Ia un
cărucior de cult neornamentat (Fig. 7).
Diametru! acesteia este de 8 cm, iar gaura
butucului, de 1 cm (reamintim aici, că un obiect
asemănător s-a mai descoperit în aşezarea
cercetată, în urmă cu trei ani). Analogie cu
fragmentul descoperit întâlnim la Baraolt,
rotita făcând parte din categoria celor cu butuc
cilindric7 .
Astfel de rotiţe sunt numeroase în epoca
bronzului, fragmentul la care facem referire
aparţinând culturii Wietenberg. La -1,30 m,
ultimele fragmente ceramice descoperite sunt
de factură grosieră şi semifină, majoritatea
fiind decorate cu măturica.
Sub -1,30 m, nu se mai găseşte nici o urmă de
interes arheologic, iar de la - 1,70 m, se intră în
steril.

pe care de altfel l-am mai luat reper şi cu alte
ocazii. Scopul decopertării în această parte a
fost acela de a ne edifica asupra stratigrafiei în
zona mai înaltă a aşezării. Aşa cum ne aştep
tam, nivelurile de Iocuire sunt Ia adâncimi mult
mai reduse, ceea ce se explică (aspect amintit şi
cu alte ocazii), prin alunecările de teren petre
cute de-a lungul timpului.
Stratigrafia este următoarea:
- O - 0,30 - culoarea pământului este brun
deschis, fărâmicios, rezultat al depunerilor pro
duse prin alunecare; la acest nivel ceramica
lipseşte în totalitate.
- 0,30 - 0,45 - pământul este brun-închis cu
urme arheologice. Ceramica este ca şi în secţi
unile anterioare la acest nivel, amestecată, dar
în cantităţi mult mai reduse; medieval târzie şi
timpurie (de culoare neagră şi cenuşie, lucrată
cu mâna, în totalitate grosieră), fragmente
romane şi de epoca bronzului.
- 0,45 - 0,65 - în caroul 1, s-a descoperit o
platformă (vezi imaginea alăturată) de chirpici
cu dimensiunile vizibile (ea intrând şi în pro
filul nordic), de lx0,85m. Ceea ce interesează
cu precădere este faptul că podeaua acesteia
este lipită cu un strat de lut, a cărui grosime
variază între 0,5 şi 0,8 m. Presupunem că este
vorba de podeaua unei locuinţe, fiindcă toate
observaţiile ne conduc spre această constatare
(suprafaţa Iipiturii depăşeşte conturul de
chirpic rămas, este bine călcată şi este arsă doar
în stratul superior, rezultat probabil al
prăbuşirii pereţilor care la momentul incendiu
lui erau incandescenţi). Tot Ia acest nivel,
ceramica de epoca bronzului se află în cantităţi
destul de mari, iar ceea ce este interesant sunt
varietăţile de ornamente; buze incizate prin
apăsare cu un obiect ascuţit, brâuri aplicate,
ornamentale prin apăsare cu degetul, dar şi
brâuri de tip muchie; alte fragmente sunt orna
menta te prin punctare şi încadrate între benzi
înguste excizate.
Interesant este un fragment ceramic, ce are
sub brâu, între două benzi excizate, un orna
ment romboid, realizat tot prin tehnica exciziei
(Fig. 6). Factura ceramicii este grosieră, semi
fină şi mai puţin, fină. Culorile predominante
sunt brun deschis şi brun închis. Î n amestec se
întâlneşte acelaşi degresant - nisip, cioburi,
pietricele. Ceramica semifină şi fină este lustu
ită la exterior şi în interior cu spatulă.
- 0,65 - 1m - pământul este negru, pigmentat
din loc în loc cu chirpic mărunt de culoare roşie
s p re

gălbui

cu

Î n completarea articolului nostru, conside
răm că este binevnenită o analiză a resturilor
faunistice descoperite, lotul osteologie fiind
prelucrat de colega Diana Bindea, căreia îi
multumim şi pe această cale.
Raport preliminar asupra resturilor faunis
tice descoperite la Mintiu Gherlei (jud. Cluj)

Lotul osteologie din aşezarea de Ia Mintiul
Gherlei Uudeţul Cluj), provine din stratul ce
aparţine culturii Wietenberg, din epoca
bronzului. Materialul este extrem de redus,

materie organicii, semn că

cumul;ind doar 4H de fragmente osoase deter

ardc.rca a fost întreruptă înainte de a fi corn-

m i n ate, prin urmare irel evan t p e n lru a Lragc

1 15

www.cimec.ro / www.mncr.ro

MIHAI

M EŞTER, DANIELA POP, GHEORGHE LAZAROVICI, DIANA BINDEA

concluzii de ordin arheozoologic.
Lista de specii este, de asemenea, foarte
săracă (tabel 1 , la numărul de fragmente înscris
în tabel se mai adaugă 4 fragmente de coaste,
din care cel puţin 3 par să provină tot de la ovi
caprine ). Oasele apartin mamiferelor, cu
exceptia unui singur os de pasăre care provine
de la specia domestică Gallus gallus* (găina
domestică).
O particularitate însemnată a acestui materi
al este lipsa speciilor sălbatice (probabil că
acest fapt se datorează şi penuriei de material)
sub formă de resturi menajere. S-a pus în evi
denţă un singur fragment de corn de cerb
(Cervus elaphus) prelucrat. Fragmentul repre
zintă porţiunea de la bază a prăjinii, cu rozeta
lipsă, cu un perlaj bun, cu un orificiu artificial
transversal. Cornul a fost secţionat oblic, iar Ia
n ivelul secţiunii pereţii prezintă urme de
şlefuire şi urme de ardere (la negru).
Mamiferele domestice sunt reprezentate
prin 4 specii: Ovis aries (oaia), Bos taurus (vita
domestică), Sus scrofa domesticus (porcul
domestic) şi Canis familliaris (câinele).
Predominante sunt ovicaprinele (denumire
folosită pentru că nu toate fragmentele au avut
o atribuire certă oii) de la care provin 28 de
fragmente. Acestea aparţin unor indivizi tineri,
toate capetele oaselor lungi fiind neepifizate.
A fost posibilă aprecierea vârstei doar pe 2
fragmente: o falangă 1 cu neepifizată proxima!

şi un fragment mandibular cu M3 neerupt şi
M2 în uzură incipientă. Nu există nici un indi
ciu că resturilor osoase le-ar corespunde mai
mult de 2 indivizi: unul sacrificat sub 6 luni, iar
celălalt Ia 1 - 1 ,5 ani. Unele resturi aparţin cu
certitudine oii, dar nici unul nu a fost determi
nat ca aparţinând caprei. desi nu putem
exclude prezenţa acesteia din urmă în aşezare.
Celelalte specii domestice sunt reprezentate
printr-un număr foarte redus de resturi: 8 frag
mente de Bos taurus ( 1 individ de 1 ,5-2 ani), 5
fragmente de Sus scrofa domesticus ( 1 individ
sub 1 an şi 1 individ adult), 1 fragment
mandibular de Canis familliaris (lungimea car
nasierei 19 mm) de dimensiuni medii.
Nu vom prezenta date metrice, deoarece ele
ar fi irelevante pe acest material extrem de
redus; chiar şi pentru ovicaprine situaţia ar fi
similară deoarece nu am pus în evidentă resturi
aparţinând animalelor adulte.
Sperăm că săpăturile ce vor urma la M intiul
Gherlei să ne furnizeze un material osteologie
suficient pentru a putea răspunde Ia întrebările
pe care ni le punem în urma prelucrării materi
alului de până acum, cum ar fi de exemplu,
dacă sunt ovicaprinele cu adevărat principalele
animale crescute de locuitorii aşezam
Wietenberg pentru furnizarea necesarului de
hrană şi dacă vânătoarea ocupa un rol cu totul
neînsemnat în rândul ocupaţiilor populaţiei.
=

Mihai Meşter
Daniela Pop
Gheorghe Lazarovici
Diana Bindea
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Explicaţie figuri 1 Figures explanation
Figura 1 / Figure l

Ridicare topografică a zonei săpate 1
Topographical swvey of the researched area

Figura 2 1 Figure 2

Vârf de lance de epocă romană 1
Spearhead roman period

Figura 3 1 Figure 3

·

Ceramică fină (2) si grosicră ( 1 ,3-6) din epoca bronzului 1
Fine ceramics (2) and coarse ceramics ( 1, 3-6) - Bronze Age

Figura 4 1 Figure 4

Săpăligă din rocă dură 1
Gntbbing axe made of hard rock
Figura 5 1 Figure 5

Ceramică grosicră din epoca bronzului 1
Coarse ceramics - Bronze Age

Figura 6 1 Figure 6

Fragment ceramie din epoca bronzului, decorat cu motiv rombic 1
Ceramic fragment from the Bronze Age, decoraled with rhombic motif

Figura 7 1 Figure 7

Fragment rotiţă de la un cărucior de cult, cultura Wietenberg 1
Fragment of the wheel of a votive miniature cart, Wietenberg Cu/ture
Foto l 1 Photo l

Platformă de chirpici 1
Platform made out of adobe

Abstract

Archaeological site Mintiu-Gherlei - Campaign 2000
The archaeological site of Millliu- Gherlei was discovered in 1 964 and has become part ofthe archaeo/ogical circuit in the early
1 980s. Systematic excavations were performed almost everyyear since it has been discovered. Para/le/ with the work dane on anded
property clase to the archaeological site of Mintiu-Gherlei, two new sections were excavated in the interior of the settlemelll. The
settlemelll from poilll "Ciulenes" stretches on a surface of about 9 hectares and was inhabited beginning with the Neolithic Age
(The Cu/ture Precucuteni) tii/ Medieval Age. The mosi significant cultural layer, with two levels, is the one from the Bronze Age; it
has a thickness of aboul O, 95 - 1 m, with a separation of about 20 cm between the two /e-vels. Chronological/y, the settlement was
inhabited during the Bronze Age from the Early Bronze (Leve/ 1) tii/ Wietenberg /V-New.
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Vestigiile dacice timpurii de la Olteni*
Raport preliminar.

Locuinţa 9 (Pl. X/1 -4; Pl. XI/1-2, 5,6) a fost
descoperită în anul 2005, în carourile R'-T'/3740, la ad. de 0,35 - 0,4 m de la suprafaţa terenu
lui. Partea păstrată a locuinţei a fost adâncită în
solul steril (lut galben). Conturul gropii sale

0,55-0,65 m d e l a suprafaţa terenului actual. Î n
jurul gropii locuinţei, în solul steril, au fost
identificate 4 gropi de stâlpi (gr. 1-3, 5) care,
după toate probabilităţile, sprijineau pereţii
părţii de deasupra terenului. Î n interiorul
gropii locuinţei a fost identificată o altă groapă
de stâlp (gr. 4) care probabil sprijinea
acoperişul. Gropile de stâlpi erau tronconice
sau sferice având dimensiuni diferite (gr. 1 : Dg
=0,6 m; ad. =0,24 m de Ia solul steril; gr. 2: Dg
=0,2 m; Db =0,2 m; ad. =0, 1 2 m de la solul
steril; gr. 3: Dg=0,25 m; Db=0,2 m; ad. =0, 1 m
de la solul steril; gr. 4: Dg=0,56 m; ad. =0,9 m
de la solul steril; gr. 5: Dg=0,14 m, ad. =O, l m
de Ia solul steril). Gropile de stâlpi aveau
umpluturi similare conţinând pământ nisipos în
amestec cu mici concreţiuni de lemn ars.
Pe fundul locuinţei, pe axul lung al acesteia,
au fost depistate şi cercetate două vetre,
ambele formate din lipitură de lut în amestec
cu nisip, direct pe sol şi având forme ovale.
Prima, cea din colţul nord-vestic (Vl ) avea
următoarele dimensiuni: 0,4x0,3 m, G =0,1 m,
s-a păstrat fragmentar şi avea suprafaţa nete
zită (PI.X/5; PI.XI/3); cea de-a doua, V.2, (0,9x
0,6 m, G =0, 14 m), se afla în centrul locuinţei
uşor adâncit (cu circa 0,1 m) şi avea suprafaţă
bine netezită (PI.X/6; PI.XI/4).
Umplutura gropii locuinţei a fost formată
din pământ de culoare brun-negricioasă, pig
mentat cu fragmente de lemn şi lut ars, acestea
din urmă reprezentând probabil resturi ale
părţii construcţiei de deasupra terenului.
Având în vedere că în perimetrul şi alături de
groapa locuinţei nu au fost descoperite resturi
in situ ale unei construcţii de suprafaţă, iar
groapa locuinţei a fost puţin adâncă, trebuie
admis că partea sa superioară a fost construită
din materiale perisabile (lemn, paie etc) prinse
şi acoperite cu lut.
Î n partea superioară a umpluturii complexu
lui au fost descoperite mai multe vase ceramice
sparte, fragmente ceramice izolate, fusaiole şi
pietre neprelucrate de dimensiuni neînsemnate.
Dintre vasele ceramice descoperite în partea
superioară a umpluturii locuinţei vom men

avc:a

ţiona u rmătoarele::

Î n toamna anului 2000, în zona carierei de
nisip deschisă de către firma DOMARKT Ia
marginea de nord a satului Olteni, corn. Bodoc,
jud. Covasna, au fost descoperite două situri
arheologice**. Primul dintre acestea (Situ) A)
ocupa terasa înaltă din dreapta Oltului şi se
întindea de la marginea de sud a satului spre
sud pe lungime de cea. 800 m, pe o fâşie de
teren lată de 80-200 m, limitată din vest de DN
12 iar din est de calea ferată Braşov Miercurea-Ciuc. Cel de-al doilea sit (Situ) B) se
află la vest de DN 12, în faţa sectorului nordic
al sitului A, la marginea de nord a unei cariere
de nisip abandonate cu mai mulţi ani în urmă.
Situ) B cuprinde o suprafaţă de cea. 60x80 m.
Ambele situri au fost afectate. Situ) A, în
partea sa sudică - de exploatările mai vechi de
nisip, iar în partea estică de calea ferată Braşov
- Miercurea-Ciuc. Situ) B a fost puternic afec
tat de vechea carieră de nisip şi de DN 12.
Î n anii 2001 -2005, conform unui contract de
eliberare a terenului de sarcină arheologică
încheiat între DOMARKT şi Muzeul Carpa
ţilor Răsăriteni, ambele situri au făcut obiectul
unor săpături arheologice preventive'''. Cerce
tările efectuate pe suprafaţa de cea. 15.000 mp
în cadrul sitului A, respectiv 220 mp în cadrul
sitului B, au scos Ia iveală 410 complexe datând
din neolitic, epoca bronzului, a doua epocă a
fierului şi perioada post-romană.
Î n rândurile ce urmează ne propunem să
introducem în circuitul ştiinţific vestigiile daci
ce descoperite în ambele situri.

Situl A

Î n cuprinsul sitului A, alături de cele 410
complexe din epoca bronzului şi perioada post
romană, au fost descoperite şi cercetate o
locuinţă şi 3 gropi "menajere" dacice din sec. V
lll a.Chr.

forma aproximativ ovală, groapa avea

Pahar ( H = 5 2 mm;

peretii vert i ca l i şi fu ndul orizontal şi drept.

D i me n s i u n ile gropii locuin(c:i: 6,5x4,3 m ,

Dg=32 mm;

D M =50 m m ; Upcreţ ilo r = 7 mm ) .

ad. =
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din argilă în amestec cu nisip fin şi modelat
manual, bine netezit, ars oxidant, de formă
bitronconică cu gura dreaptă, gâtui scurt, cor
pul bitronconic şi fundul plat. Nr.inv. 12579
(PI.XII/ 1 ; PI.XIII/1 ; PI.XIV/1).
Borcan (H=95 mm; Dg= 90 mm; Db=78
mm; O M = 1 10 mm; Gpereţilor= 7 mm). A fost
lucrat din argilă în amestec cu pietricele şi
modelat cu mână având exteriorul uşor netezit.
Are forma cilindrică cu pereţii uşor bombati,
fundul plat, buza dreaptă uşor invazată cu mar
ginea rotunjită. Sub gură a fost ornamentat cu
un şir orizontal de proeminente alungite, iar în
zona diametrului maxim a fost aplicat un buton
tronconic. Ars oxidant. Î n urma arderii secun
dare, o mică parte din buză a fost deformată.
Nr.inv. 1 2583 (PI.XII!2; PI.XIII/2; PI.XIV/2):
Cană (H= 138 mm; Dg=75 mm; Db= 65
mm; DM = 100 mm; G=9 mm). A fost lucrată
din argilă în amestec cu pietricele şi cioburi
pisate, modelată manual, cu ambele feţe bine
netezite. Are corpul bitronconic şi fundul plat,
gâtui îngust şi înalt, buza uşor evazată cu mar
ginea rotunjită. De marginea buzei şi zona
diametrului maxim al corpului este prinsă o
toartă în bandă, verticală şi supraînălţată. Cana
a fost arsă oxidant. Nr.inv. 1 2584 (PI.XII/3; Pl.
XIII/3; PI.XIV/3).
Castron (Hpăstrată= 135 mm; Dg=500 mm;
DM = 5 10 mm; Gpereţilor= l l mm). A fost
descoperit în partea sud-vestică a umpluturii
locuinţei (PI.XIII/4 ). Lucrat din argilă în
amestec cu pietricele, modelat cu mâna, bine
netezit. Corpul este format din partea infe
rioară tronconică şi partea superioară cilin
drică, Ia îmbinarea dintre acestea formându-se
o muchie. De partea superioară a castronului
este prinsă o toartă orizontală, relativ drep
tunghiulară în secţiune. S-a păstrat în proportie
de 30-40 %. Castronul a fost ars oxidant.
Nr.inv. 12593, (Pl. XIII/4; PI.XIV/4).
Oală (Hpăstrată = 145 mm; Dg= 1 30 mm; G
=8 mm) puternic fragmentată (se afla în curs
de restaurare în momentul redactării acestui
material). A fost lucrată din argilă în amestec
cu nisip fin, modelată cu mâna şi bine netezită.
S-a păstrat doar jumătatea superioară a recipi
entului. Vasul pare să fi avut corpul bitronco
nic şi buza verticală înaltă cu marginea tăiată
orizontal.

Î n partea

superioară

Lucrat din argilă în amestec cu cioburi pisate şi
modelat cu mâna. Are corpul bombat, fundul
plat şi buza înclinată spre interior. Suprafaţa
bine netezită şi arderea oxidantă. Nr.inv. 12582
(Pl. XII/6; PI.XIII/6; PI.XIV/6).
Oală (H= 155 mm; Dg= 95 mm; Db=80 mm;
OM = 135 mm; Gperetilor=8 mm). Lucrată din
argilă în amestec cu pietricele şi nisip fin, mo
delată cu mâna. S-a păstrat cea. 70% din recip
ient. Are corp globular, fund plat, gât cilindric
înalt, buza uşor evazată cu marginea subţiată şi
rotunjită. De gât şi corp au fost prinse două
toarte verticale, rectangulare în secţiune.
Suprafaţa bine netezită. Arderea oxidantă.
Nr.inv. 12594 (PI.XII/7; Pl.XIII/7; Pl.XIV/7).
Borcan (H = 130 mm; Dg= 1 1 5 mm; Db = 85
mm; O M = 1 35 mm; Gperetilor = 7 mm).
Lucrat din lut în amestec cu pietricele, modelat
cu mâna, are exteriorul aspru. Recipientul are
forma relativ cilindrică cu pereţii uşor arcuiţi
spre exterior. Sub buza verticală vasul a fost
ornamentat cu un brâu alveolar care, în cel
puţin două locuri, este întrerupt de proemi
nente semicirculare dispuse orizontal. Nr.inv.
1 2637 (PI.XII/8; Pl.XII/8; PI.XII/8).
Î n partea sudică a umpluturii gropii locuinţei
au fost descoperite câteva fusaiole şi un frag
ment de râşniţă.

Fusaiolă (H =30 mm; 0 =40 mm; Dp= 14
mm). Lucrată din argilă în amestec cu nisip fin
şi cioburi pisate, modelată cu mâna. Are formă
bitronconică, perforată axial, bine netezită şi
arsă reductant. Nr.inv. 1 2599 (PI.XV/5).
Fusaiolă (H=32 mm; 0 = 40 mm; Dp= 14
mm). Lucrată din lut în amestec cu nisip fin şi
pietricele, este modelată cu mâna. Are formă
bitronconică şi este perforată axial. Suprafaţa
aspră. Arsă reductant. Nr.inv. 1 2635 (Pl.XV/4).
Fusaiolă ( H = 1 3 mm; 0 = 27 mm; Dp =5
mm). Lucrată din argilă în amestec cu nisip fin
şi modelată cu mâna. Puternic fragmentată.
Pare să fi avut secţiune ovală. Perforată trans
versal. Arsă secundar, fiind puternic deformată
şi având pe alocuri aspect sticlos. Nr.inv. 1 2581
(Pl.XV/2).
Fusaiolă (H=30 mm; 0 =35 mm; Dp= 1 0
mm). Lucrată din argilă în amestec cu nisip fin

piistrează urme

şi pietri cele �i

= 82 mm; DM = 1 30

m m;

modela Lă cu

mâna.

Est e de

formă bitronconic<1 şi a fost perforată axial. Are

de ardere secundară, o parte din buză fi ind
deformată. Nr.inv. 1 2592 (Pl.XII I/5; PI.XI I I/5;
P I . X I V/5).
Pahar-borca11 ( 1 1 = 1 1 7 inm; Dg =77 mm; Db

suprafata aspră. Arsă reductan l . Nr.inv. 1 2634
(Pl . X V/o).

Fu.\·ailJlă (H - 33 mm; D = 35 mm; Dp = 1 1
m m ) . Lucrată din argilă în amestec cu n i s i p fin

Gpcrcţi l o r = 7 m m ) .
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bronz, circulară în secţiune şi decorată cu trei
grupe de proeminenţe aşezate la distanţe egale.
Uşor oxidată. (Pl.XX/1; Pl.XXI/1 ). Nr. lnv.
1 O 1 96. Astfel de piese cunosc o largă
răspândire în centrul şi estul Europei, pe par
cursul sec. V a. Chr., la popoare diferite (traci,
celţi, scordisci, etc), ele fiind utilizate în diverse
scopuri l .
Vas miniatura/ (H=40 mm; Dg=50 mm; Db
=45 mm; G = 10 mm). Descoperit la ad. de 1,1
m, la 0,3 m sud de verigă. Lucrat din lut în
amestec cu nisip şi modelat cu mâna. Are
forma cilindrică, pereţi groşi şi marginea buzei
rotunjită. Sub marginea gurii a fost decorat cu
cinci proeminenţe cilindrice, dispuse la inter
vale egale. Ambele fete sunt bine netezite.
Î ntre trei dintre proeminente se observă un şir
orizontal de incizii verticale. Ars oxidant. Nr.
inv. 10234 (Pl.XX/2; Pl.XXI/2).
Vas de provizii (fragment) (Hpăstrată = 220
mm; Dg= cca. 300 mm; Gpereţilor= 10 mm). A
fost găsit la ad. de 0,50-0,65 m de la gura gropii.
S-a păstrat un fragment mare de buză şi partea
superioară a corpului. Lucrat din pastă de lut
având ca degresant nisip şi pietricele, modelat
cu mâna. Vasul a avut corp proeminent şi buză
înaltă şi verticală cu marginea tăiată oblic spre
interior. Pe umăr este aplicat un buton tron
conic. Pe exterior, vasul a fost bine netezit şi
uşor lustruit, iar pe interior - doar netezit. Ars
oxidant. Nr.inv. 10346 ( Pl.XX/6).
Vas de provizii (fragmente) (Hpăstrată =230
mm; Gpereţilor= 10 mm). A fost găsit la ad. de
0,50-0,65 m de la gura gropii. Vasul a fost lucrat
din lut în amestec cu nisip, pietricele şi cioburi
pisate. A fost modelat cu mâna. Avea pereţii
arcuiţi spre exterior, cu proeminenţe aplicate
plate semicirculare. Exteriorul a fost bine
netezit şi uşor lustruit, iar interiorul - doar
netezit. Ars oxidant. Nr.inv. 10346 a
(Pl.XX/7).

şi pietricele, modelată cu mâna. Are forma
bitronconică, perforată axial. Bine netezită,
arsă reductant. Nr.inv. 12577 (Pl.XV/1).
Fusaiolă ( H = 23 mm; D=40 mm; Dp=9
mm). Lucrată din argilă în amestec cu nisip fin
şi pietricele, modelată cu mâna. Are formă
bitronconică, perforată axial. Bine netezită,
arsă reductant. Nr.inv. 12600 (Pl.XV/7).
Fusaiolă ( H = 23 mm; D = 35 mm; Dp= 12
mm). Lucrată din argilă în amestec cu nisip fin
şi pietricele, modelată cu mâna. Are formă
bitronconică, perforată axial. Are suprafaţă
aspră şi este arsă oxidant. Nr. inv. 1 2601
(Pl.XV/3).
Râşniţă (L= 180 mm; 1 = 230 mm; G= 130
mm). Este lucrată din andezit şi s-a păstrat
circa 1/2 din piesă. Avea forma relativ ovală, cu
o suprafaţă tăiată drept şi utilizată pentru
măcinarea produselor. Culoarea brună. Nr.
Inv. 1 2573 (PI.XV/8)
Î n partea sudică, locuinţa a sectionat două
gropi aparţinând culturii Noua: Gr. 363 şi Gr.
366. La rându-i, groapa locuinţei a fost perfo
rată în partea sa sud-estică de o groapă din
perioada postromană (Gr. 365).
Gropi "menajere"

Î n aşezarea de la Olteni au fost cercetate cel
puţin trei gropi aparţinând Latene-ului dacic.

Gr. 137 (3, 1x1,16 m, ad.= 1 ,4 m de la supra
fata actuală a terenului). A fost descoperită în
carourile V'-X'/16. Gura gropii are forma rela
tiv ovală, puternic alungită. Pereţii oblici au
pantă spre interior, fundul este plat şi mai mic
decât gura. Umplutura gropii este formată din
sol brun, afânat, în amestec cu mult lemn şi lut
ars, precum şi fragmente de oase de animale şi
pietre neprelucrate de dimensiuni neînsem
nate. Pe alocuri, umplutura gropii este pigmen
tată de bucăţi de argilă galbenă.
La nivelul gurii gropii şi mai jos, au fost
descoperite bucăţi m ari de l ipitură cu
amprente de n uiele şi fragmente de vase
ceramice. Vasele au fost lucrate din argilă în
amestec cu nisip fin, pietricele şi cioburi pisate
şi au fost modelate cu mâna (Pl.XVII/1-6;
Pl.XIX/2).
Pe fundul gropii, în partea vestică a acesteia,
în zonă de concentrare de cenuşă şi fragmente
de lemn ars, la ad. de 1 ,06 m de la suprafaţa
terenului, au fost descoperite o verigă de bronz
şi un vas ceramic m i niatura!.
verigă

Gr. 163 (Dg= 1,31 m; Db= 1,7 m; A= 1 ,01
m). Descoperită la nivelul solului steril argilos
în carourile V'-X'/5. Se delimita ca o pată cir
culară compusă din pământ afânat de culoare
brun-negricioasă, pigmentată cu fragmente
mici de lemn carbonizat si fragmente de lut ars.
De la gura circulară groapa se lărgea spre fun
dul drept şi avea pereţii oblici uşor arcuiţi.
Î n groapă au fost descoperite: un văscior
ceramic întreg, un mosorel din lut ars, un ac de
bronz, fragmente ceramice modelate cu m â na

de factură dacică si cele specifice culturi i Noua,
resturi de oase de animale şi pietre neprelu-

(0 = 68 mm, G = 4 mm) turnată d i n
1 23
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Toate au fost modelate cu mâna. Unele vase au
fost decorate cu proeminente plate semicircu
lare si cu brâuri alveolare dispuse orizontal sau
oblic pe corpul vaselor (Pl.XXII/6-8;
Pl.XXIII/6-8), dar si cu motive compuse din
alveole şi proeminente semicirculare (Pl.
XXII/5; Pl.XXIII/5). Dintre obiectele din lut
ars si vasele ceramice remarcăm următoarele:

crate (Pl.XVI/1-6; Pl.XIX/1 ). Se pare că groapa
dacică a perforat parţial groapa culturii Noua,
fapt care nu a fost observat în timpul săpăturii.
Jtascior ceramic (H =68 mm; Dg= 65 mm; Db
= 36 mm). Lucrat din argilă în amestec cu nisip
si resturi vegetale si modelat cu mâna. Are corp
tronconic, gât cilindric larg si înalt, buza uşor
evazată cu marginea rotunjită, fund inelar. Î n
zona diametrului maxim văsciorul este pre
văzut cu două proeminente orizontale cu mar
ginea crestată, perforate vertical cu câte două
orificii. Sub buză, pe laturile opuse, văsciorul a
fost decorat cu 2 "steluţe " - fiecare cu 3 colţuri.
Linia pe care se află "steluţele " este dispusă în
cruce faţă de cea a proeminenţelor. Nr. inv.
10088 (Pl.XX/3; Pl.XXI/3).
Mosorel ( H = 24 mm; Dp=6 mm; D = 25
mm). Lucrat din lut în amestec cu nisip fin si
modelat cu mâna. Are formă de clepsidră si
este perforat axial. Suprafaţa a fost bine nete
zită. Ars oxidant. Nr.inv. 10098 (Pl.XX/4;
Pl.XXI/4).
Ac de cusut (L=96 mm; G= 1 ,5 mm). Con
fecţionat dintr-un fir de bronz circular în secţi
une cu vârful ascuţit conic. Urechiuşa a fost
realizată prin îndoire şi forjare la cald a capu
lui. Piesa este uşor oxidată. Nr.inv. 10020
(Pl.XX/5; Pl.XXI/5). Având în vedere nume
roasele analogii pentru acest ac în cadrul
culturii Noua din zonă (inclusiv în această
aşezare), precum şi faptul că în această groapă
au fost găsite numeroase fragmente ceramice
ale acestei culturi, trebuie să-I atribuim epocii
bronzului târziu.

Disc (D=228 mm; G = 20 mm). Lucrat din
argilă în amestec cu nisip, pietricele si cioburi
pisate. Modelat cu mâna. Are marginile rotun
jite. Bine netezit. Ars oxidant. Nr.inv. 1 0391
(Pl.XXII/1 ; PI.XXIII/1 ).
Castron (fragment) (Hpăstrată=50 mm; Dg
=420 mm; Gpereţilor= 1 0 mm). Lucrat din
argilă în amestec cu nisip, pietricele şi cioburi
pisate. Modelat cu mâna. Avea corp probabil
tronconic si buza verticală, dreaptă, cu margi
nea tăiată oblic spre interior. De partea supe
rioară a vasului a fost aplicată o toartă dispusă
orizontal, ovală în secţiune. Castronul a fost
bine netezit şi ars oxidant. Nr. inv. 10153
(Pl.XXII/2; Pl.XXIII/2).
Castron (fragment) (Hpăstrată =35 mm; G
pereţilor= l O mm). Lucrat din argilă în amestec
cu nisip si pietricele. Modelat cu mâna. Pare să
fi avut forma similară cu cel de mai sus. Avea o
toartă orizontală prinsă de partea inferioară a
castronului. Feţele au fost bine netezite. Ars
reductant. Nr. mv. 104 1 2 (Pl.XXII/3;
Pl.XXIll/3).
Cană (fragment) (Hpăstrată = 82 mm; Dg=
100 mm; G=8 mm). Lucrată din argilă în
amestec cu nisip si pietricele. Modelată cu
mâna. Pare să fi avut corpul globular lungit, are
buza uşor evazată cu marginea rotunjită. De
buză şi umăr este prinsă o toartă supraînălţată
în bandă. Cana are ambele feţe bine netezite.
Arsă reductant. Nr.inv. 10388 (Pl.XXII/4;
PI.XXIII/4).
Oală (fragment) (Hpăstrată = 105 mm; Db =
1 15 mm; Gpereţilor= 1 1 mm). Lucrată din
argilă în amestec cu nisip şi pietricele si mode
lată cu mâna. S-a păstrat doar partea inferioară
care dezvăluie un vas de dimensiuni mari care
se lărgeşte de la fund în sus. Suprafaţa bine
netezită. Ars oxidant (păstrează şi urme de
ardere secundară). Nr.inv. 10403 (Pl.XXII/9;
Pl. X.Xlll/9).
Borcafl CII corp globular ( H = 1 85 111111; Dg=

Gr. 219 (2,2x1,35 m; ad. = 1 ,2 m). A fost
descoperită în carourile F-H/21-22, la ad. de
0,4 m de suprafaţa terenului actual. La nivelul
solului argilos s-a prezentat ca o pată de
pământ negru în amestec cu fragmente de lut si
lemn ars. Gura gropii avea formă ovală, pereţii
coborau oblic spre fundul uşor sferic. Umplu
tura consta din sol brun, afânat, în amestec cu
resturi de lemn carbonizat, lut ars si lut vitrifi
cat (Pl.XIX/3; Pl.XVIII/1-8).
Î n umplutura gropii au fost descoperite frag
mente ceramice, pietre cu urme de prelucrare
(andezit utilizat la confecţionarea râşniţelor),
pietre neprelucrate, bucăţi mari de lipitură si
resturi de oase de a nim a l e . Precizăm că o bună
parte. din fragmentele ceramice aveau u rme
putern ice de ardere secundară. Pragmentele de
vase ceramice uescuperite în această groapă
provin exclusiv din vase lucrate din argilă, în
amestec cu nisip, pietricelt: şi ce ra m i că pisată.

180 mm; Db = l 20mm; U M = 230 mm; G = l l
argilă în amestec cu nisip si

111 111). Lucrat u i n

pictricclc, modelat cu mâna.

Are peretii puter

nic arcuiti în exterior, buza dreaptă
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nată spre interior, fund plat cu marginea uşor
evidenţiată. Suprafaţa bine netezită. Ars oxi
dant. Î n zona diametrului maxim, pe la mijlocul
înălţimii, este prevăzut cu proeminente plate
semicirculare. Nr.inv. 10393 (Pl.XXII/10;
Pl.XXIII/10).
Cană (H = 1 86 mm; Dg= l lO mm; Db =90
mm; DM = 1 70 mm; G=8 mm). Lucrată din
argilă în amestec cu nisip şi pietricele, mode
lată cu mâna. Are corp globular, gâtui cilindric
înalt, uşor răsfrânt, iar de marginea buzei şi
umăr (?) a fost prinsă o toartă supraînălţată în
bandă (ruptă din vechime). Suprafaţa recipien
tului este bine netezită. Cana a fost arsă reduc
tant. Nr.inv. 1 0389 (Pl. XXII/ 1 1 ; Pl. XXIII/l i ).

Oasele au fost împrăştiate pe suprafaţa de cea.
1 mp, ele fiind puternic arse şi fragmentate. Î n
jurul oaselor se afla un sol galben nisipos, cu
putine resturi de lemn ars. După observatiile
din groapă rezultă că rugul funerar a fost în alt
loc, aici depunându-se doar o parte din oase,
după o selecţie prealabilă.
După ce groapa mormântului a fost golită,
pe fundul ei s-au evidentiat două gropi de
stâlpi. Prima dintre acestea, gr. 1 , a fost
descoperită în partea nordică a gropii, ea avea
gura circulară, peretii oblici coborând spre fun
dul sferic şi avea următoarele dimensiuni: Dg
de 0,4 m si ad.=0,9 m de la suprafaţa terenului
actual. Umplutura gropii de stâlp era formată
din sol nisipos de culoare brun-gălbuie.
Cealaltă groapă de stâlp (gr. 2) a fost descope
rită în partea sudică a mormântului. Ea avea
gura circulară şi pereţii oblici coborând spre
fundul sferic. Umplutura gropii de stâlp era
formată din sol nisipos de culoare brun-gălbuie
(Dg= 0,3 m; ad. = 0,9 m).
Inventarul mormântului a fost modest. Î n
partea sudică la ad. de 0,65 m de la suprafaţa
terenului actual, parţial deasupra uneia dintre
gropile de stâlp (gr. 2) a fost descoperită o stra
chină ceramică întreagă (cu gura în sus). Sub
aceasta s-au păstrat fragmente de la un alt vas
a cărui formă nu a putut fi reconstituită. Pe
latura vestică a gropii se afla un fund de oală
păstrat fragmentar, iar în partea nord-vestică
au fost descoperite fragmente dintr-un vas
mare de provizii.

Situl 8

Acesta se află în partea de nord-vest şi vest a
carierei de nisip. A fost semnalat pentru prima
dată prin deschiderea sondajului arheologic
din anul 2001 (Pl.III/1 ). Î n urma acestui sondaj
s-au descoperit materiale arheologice ce
datează
din
perioada
neo-eneolitică,
aparţinând culturilor Ceramicii Liniare cu note
muzicale, Boian-Giulesti şi Precucuteni 1 .
Î n perioada 15.06-28.07.2005, în această
parte a sitului a fost cercetată o suprafaţă de
220 mp.
Stratul neolitic are o grosime cuprinsă între
0,2 si 0,8 m. Î n partea nordică a unui complex
neolitic (?), în umplutura formată din pământ
negru pigmentat cu resturi de lemn ars, s-a
observat o pată de pământ de culoare galbenă
amestecat cu pietricele, puternic tasată, ce
secţiona complexul neolitic (Pl.III/2). S-a con
stat că această din urmă pată reprezintă umplu
tura unei gropi de mormânt (M. l ) (Pl.V/1,2).

Strachină (H=75 mm; Dg=228 mm; Db =
70 mm; G= l l mm). Lucrată din argilă în
amestec cu nisip cu bobul mare si pietricele. A
fost modelată cu mâna. Strachina are fundul în
forma de picior scurt cu marginea inelară (între
timp, "inelul" fundului s-a tocit). Corpul stra
chinei are forma tronconică, larg deschis.
Partea superioară a strachinei are peretii verti
cali puţin înalţi cu marginea tăiată oblic spre
interior. Î n partea superioară, sub margine, pe
laturile opuse, au fost aplicate două proemi
nente - "apucătoare ", ale căror capete au fost
rupte în vechime. La jumătatea distanţei dintre
aceste proeminente, în puncte opuse, de la
marginea gurii până la partea superioară a cor
pului, sunt aplicate două grupuri din câte trei
linii oblice în relief. Ambele feţe ale străchinii
au fost acoperite cu angobă si bine netezite. De
re m arca t că cele mai intense urme de fo losire

M. 1 (3xl m, ad. = 0,7 m de la nivelul terenu
lui actual). Descoperit în c. 1-H/4-5. Groapa
avea formă dreptunghiulară cu colţurile rotun
jite. Pereţii coborau oblic spre fundul orizontal.
Umplutura gropii era formată din pământ gal
ben în amestec cu pietricele, a fost tasată,
devenind uşor afânată spre fund. De-a lungul
peretilor lungi ale gropii se observau urmele
unor bârne de lemn carbonizate păstrate destul
de bine. S-a observat că bârnele aveau grosi
mea de circa 25 - 35 cm (PI.V/3-6; Pl. VIII/1-3).
La ad. de 0,7 m, aproximativ în mijlocul
complexului, 2-3 cm deasupra fundului, au fost
descoperite resturi de oase umane calcinate
(Pl. Vl/1 ,2). În urma a n alizelor a ntropo logi cc ,

ale s trăchin ii

se observă în parlca cc n lral ;i a
interiorului (pe fund) şi pe l a t ura inferioară a

s-a consta t a t c;i oasele aparţin unui individ de
sex feminin ce avea vârsta între ·1 4-::\0 a n i ' " ' .

125

www.cimec.ro / www.mncr.ro

VALERIU CAVRUC, DAN LUCIAN 8UZEA

fundului. Î n aceste zone angoba este eliminată
prin frecare, astfel încât se observă interiorul
pastei cu degresanţi. Î n urma arderii reduc
tante si uniforme strachina a căpătat culoarea
neagră pe ambele feţe si cenusie în spărtură.
Nr.inv. 12718 (PI.V/3; PI.VII/1 ,2; PI.IX/1).
Sub strachină au fost descoperite fragmente
de pereţi ale unui vas lucrat din argilă în ames
tec cu pietricele, modelat cu mâna, ars oxidant,
slab netezit. Nu s-a putut reconstitui forma.
Oală (Hpăstartă= 220 mm; Db= 120 mm;
Dg= 190 mm; Gpereţilor= 10 mm). A fost
descoperită la vest de oasele umane calcinate.
Vasul a fost lucrat din argilă în amestec cu
nisip, pietricele şi cioburi pisate şi modelat cu
mâna. Oala are gura invazată cu marginea
buzei tăiată oblic spre interior, corpul sferic şi
baza plată prevăzută cu prag. Î n partea supe
rioară a corpului este prevăzută cu "apucători"
de formă semicirculară dispuse orizontal. Î ntre
acestea era decorată cu brâu alveolar. Vasul a
fost ars oxidant. Nr.inv. 12734 (PI.V/5; PI.IX/2).
Vas cu corp bombat (fragmentat) (Hpăstrată
=226 mm; Db= 145 mm; DM=400 mm; G= l 4
mm). A fost descoperit î n partea nord-vestică a
gropii. Lucrat din argilă în amestec cu nisip,
pietricele, cioburi pisate şi resturi vegetale,
modelat cu mâna. Partea superioară lipseşte
din vechime. Partea întregibilă are forma tron
conică cu pereţii arcuiţi. S-a observat că vasul a
fost folosit şi după ce partea superioară s-a
spart: spărtura orizontală a fost în mod
intenţionat netezită. Î n zona diametrului
maxim au fost aplicate două "apucătoare " semi
circulare având la ambele capete laterale câte o
mică proeminenţă. Exteriorul recipientului a
fost bine netezit, iar interiorul este aspru. Ars
reductant. Nr. inv. 12741 (PI.VII/3,4; PI.IX/3).

săpată, probabil avem de-a face cu răzleţe
gospodării răsfirate pe terasa Oltului.
Complexele. Cercetările au permis câteva
observaţii privind modul de construcţie a locu
inţei, a materialelor folosite si a instalatiilor de
încălzit. Trebuie semnalată varietatea tipurilor
de vase descoperite, ce acoperă o gamă largă
din necesităţile unei familii.
Dacă avem în vedere pozitia, forma şi
umplutura celor trei gropi, le putem încadra în
categoria celor de extragere a lutului si, apoi,
de umplere a lor cu resturi menajere, complexe
larg răspândite în toate aşezările din a doua
epocă a fierului. Fiind în spatii deschise şi fără
amenajări speciale e puţin probabil ca ele să fi
fost utilizate la păstrarea rezervelor alimenta
re. De asemenea, nu s-au observat amenajări
deosebite pentru a le include, în mod ferm, în
categoria celor de cult.
Sunt de făcut, totuşi, două observaţii. Î n Gr.
137 s-a găsit o verigă de bronz, o piesă întreagă
şi destul de mare pentru a nu fi aruncată acci
dental acolo, complex unde s-au aflat şi
numeroase vase sparte, iar în Gr. 163 s-a aflat
acul de bronz, tot o piesă întreagă şi în stare de
funcţionare; chiar dacă piesa ar putea fi din
bronzul târziu, este probabil că ea a fost reuti
lizată de daci, altfel ar fi fost imposibil să se fi
găsit în această stare aici.
Mormântul este, deocamdată, o descoperire
singulară în Transilvania, mai ales prin modul
de amenajare. Este, indubitabil, un mormânt
dacic, întrucât are trăsăturile de rit, ritualuri şi
inventar caracteristice: este în apropierea unor
complexe dacice, este incineraţie în groapă,
toate vasele sunt tipic autohtone.
Inventarul. Deşi s-au descoperit doar o
locuinţă şi trei gropi, este de remarcat numărul
mare al vaselor ceramice şi varietatea lor tipa
logică: vase de provizii, borcane şi vase tron
conice, castroane şi străchini, văscioare, oale şi
căni, toate modelate cu mâna. Decorul nu este
prea variat, el rezumându-se Ia brâuri, alveo
late sau nu, caneluri, proeminenţe ondulate,
incizii; pentru manevrarea recipientelor, în
funcţie de tip, s-au aplicat proeminenţe, butoni
ori toarte. Este de semnalat prezenţa unor cas

Câteva consideraţii preliminare

Cercetarea fiind în curs, nu se pot emite con
cluzii până Ia finalizarea acesteia. Ne-am decis
să introducem rapid descoperirile de aici în cir
cuitul ştiinţific datorită importanţei lor pentru
cunoaşterea istoriei zonei din sec. V-III a. Chr.,
epocă din care se cunosc extrem de puţine ves
tigii2.

troanc de tip /ekane ori a căni lor ce imi t;i forme

Situl. Este evident că se atestă existenta unei

grecesti, recipie n te tipice zonei Dunării de Jos.

comunităţi dacice în zonă întrucât s-au desco

perit toate vest i g i il e caracteristice: locuintă,
trei gropi cu d i v er se u tilităţi şi un mormânt.
Dacă avem în vedere puţinele vestigii daci ce

În ansamblu, s un t forme de vase caracteristice
sec. V- I U a. Chr., întâlnilt:. atât în zonn extm
carpatică, cât si intracarpaticiî 1 .

descoperite. în compara t i e cu suprafaţa mare

De semnalat prezen l a "nwsorelului", piesa
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cu utilizare încă controversată.
Piesele metalice se rezumă la o verigă de
bronz şi un ac, tot din bronz, posibil reutilizat.

atunci complexele de aici pot fi datate, cel mai
probabil, în sec. IV a. Chr.
***

Datarea. Din păcate nu există piese cu datări

Deşi s-au descoperit, deocamdată, puţine ves
tigii, importanţa lor este deosebită. Este cert
faptul că sunt complexe ce au aparţinut unei
comunităţi autohtone, dacice. Inventarul tipic
dacic şi lipsa oricăror piese celtice sunt argu
mente serioase în acest sens. Aşa după cum se
cunoaşte, vestigiile celtice se concentrează în
anumite zone, în depresiunile din sud-estul
Transilvaniei lipsind aşezările şi necropoleJe4,
ele concentrându-se în zona Bistriţei5.

restrânse. Chiar veriga din bronz aparţine unei
serii de piese cu folosire îndelungată; dacă
avem în vedere faptul că ea apartine seriilor
timpurii, rezultă că o putem încadra în sec. IV
- III a. Chr., nu în epoca dacică târzie. Vasele
ceramice, toate modelate cu mâna, aparţin
unor tipuri cu o datare largă, anume sec. V-III
a. Chr. Dacă avem în vedere şi veriga, groapa
unde s-au găsit fragmente de vase similare cu
celelalte tipuri de recipiente descoperite aici,

Valeriu Cavruc
Dan Lucian Buzea

Abrevieri 1 Abbreviations
G = grosime;
OM = diametru! maxim;
Dg = diametru! gurii vasului;
Db = diametru bază;
Dp = diametru perforatie.

L = lungime;
1 = lăţime;
ad. = adâncime;
H = înălţime;
D = diameţru;

Note 1 Notes
2003, p. 2 1 7-219; Cavruc-Buzea 2004, p. 220-222; Buzea

• Î i mulţumim colegului dr. Valeriu Sîrbu pentru spri
jinul acordat la încadrarea şi comentariile pe marginea
materialului descoperit.
Iniţial, în anul 2000, perieghezele au fost efectuate
de V. Cavruc, care a descoperit situ! A, atribuindu-1 culturii
Noua şi perioadei post-romane. Î n primăvara anului 2001
Dan Buzea a descoperit situ! B, atribuindu-1 neoliticului.
Cercetările au fost coordonate de Valeriu Cavruc.
Din colectivul de cercetare în toată perioada a făcut parte
Dan Buzea. Î n diferite perioade la aceste cercetări au mai
participat Galina Kavruk (2001 ), Janovits l stvan (2001),
Mariana Cristina Popescu (200 1 ) Asztalos l stvan (2004),
Marian Babei (2004). Costel Cioancă (2004), Andrea
Chiricescu (2004 ), Mirela Cotruţă (2002-2005), Bartha
Istvan (2001 -2003), Răzvan Luca (2004-2005), Ugron
Kinga (2005). Partial, rezultatele cercetărilor au fost publi
cate în: Cavruc-Buzea 2002, p. 219-221; Cavruc-Buzea

2002, p. 1 83-226; Buzea 2003a, p. 73-80; Buzea 2003b, p.
27-29.

• • • • Mulţumim domnilor Nicolae Miritoiu şi Andrei
Soficaru, de la Centrul de Antropologie Bucureşti, pentru
analiza antropologică efectuată pe oasele descoperite în

••

mormânt.

1. Glodariu 1984, p. 63-80; Moscalu 1990, p. 149 - 154;

•••

Rustoiu 1996, p. 106-107.

2. Crişan 1971, p. 548-558; Crişan 2000; Sirbu 2006,

1 9 1 -220.

3. Crişan 1969.
4. Szekely 1969, p. 99- 1 22; Crişan 1971, p. 548-558;

Zirra 1971, p. 1 7 1 -238; Crişan 2000 ; Voinescu 2001; Sîrbu
2006, 1 9 1 ·220.

5. Vaida 2004, p. 375-392.
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Explicaţia planşelor 1 Exp/anation of the Plates
Pl. 1. Olteni "Cariera de Nisip "
1 - Pozitia geografică a celor două situri. Legenda: a - zonelele cu urme de locuire;
b - suprafetele cercetate prin săpături.
2 - situ! B. Legenda: c - sectiunile cercetate prin săpături arheologice; d - mormântul nr. 1 .
Pl. 1 . Olteni "The Sand Quany"
1 - The Geographical Position of both Sites. Legend: a The Are as with traces of inhabitation;
b - The Excavated Areas.
2 - Site B. Legend: c - The Excavated Sections; d Grave no. 1 .
·

·

Pl. Il. Olteni "Cariera de Nisip ". Situ/ A. Plan general
Legenda: a - complexele culturii Noua; b - complexele dacice; c - complexele din perioada post-romană; d - complexele
nedeterminate; e - gropi de stâlpi; f - taluzul rezultat din nivelarea traseului pentru calca ferată Sfintu Gheorghe - M iercurea
Ciuc.
Pl. Il. Olteni "The Sand Quany". Site A. The General Plan
The Legend: a - The Noua Culture Complexes; b The Dacian Complexes; c - The Post-Roman Period Complexes; d The Undetermined Complexes; e - The Post-holes; f - Thc Abrupt Slope, Rcsult of thc ground Levclling done when con
structing the Sfintu G heorghe - Miercurea-Ciuc Railway .
·

Pl. III. 0/ieni "Cariera de Nisip ". Siud B
1 - vederea dinspre nord; 2 - sectiunile cercetate în 2005.
Pl. III. Olteni "The Sand Quany". Site B
1 Yiew from the North; 2 - the Sections Excavated in 2005.
-

Pl. IV, 0/leni "Cariera de Nisip ". Situ/ A
1, 2 - Secţiunea de control din anul 2002; 3, 4 - suprafata cercetată în 2003; 5 - suprafata cercetată în anul 2004; 6 suprafata cercetată în 2005.
Pl. IV. Olteni "The Sand Quany". Site A
1 , 2 Thc Control Trench Excavated in 2002; 3, 4 - Thc Excavated Surface in 2003; 5 - The Excavatcd Surface in 2004; 6
- The Excavatcd Surface in 2005.
·

Pl. V. 0/leni "Cariera de Nisip ". Situ/ B. Momuintul Dacic (nr: 1)
Pl. V. Olteni "The Sand Quany". Site B. The Dacian Gra1·e (no. 1)
Pl. VI. Olteni "Cariera de Nisip ". Simt B . MonniJmul Dacic (nr. 1)
Pl. VI. Olteni "Tize Sand Quarry ". Si!e 8. The Dacian Gra.·e (no. 1)

Pl. VII.

0/ieni "Cariera de Nisip "

Situ/ R. Mnrmântul Dacic (nr. 1)

Strachina, după ce a fost întoarsă cu fundul în sus; alături se observă amprenta ei pe fundul gropii mormântului; 2 •
aceea�i strachină; 3 - fragmenlclc vasului l"U corp ul homhal a parule in timpul cercetarii; 4 - vasul cu corpul bombat întregit
1

•

Pl.

1

•

VII. Olteni

Qunrry'' .\�iiP R. Tiu� nal'itJfl (;r(J l'P (110. 1)
wns rcmoved and reversed ; one can observe its imprint in t hc ground; 2

u7711" .'\111111

Thc Dish nftcr it
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Fragments of The Pot with convex body du ring excavation; 4 - The same Pot with convex body, restored
Pl. VIII. Olteni "Cariera de Nisip ". Situ/ 8. Mormântul Dacic (nr. 1)
1 - mormântul după golirea umpluturii gropii, se obseiVă oase calcinate şi inventar;
2 - mormântul după îndepărtarea resturilor umane şi a inventarului, se obseiVă cele două gropi de stâlpi; 3 - profil.

Legenda: a - suprafata terenului actual şi solul arabil; b - sol galben nisipos; c - sol steril (argilă galbenă); d - strat de argilă
în amestec cu nisip şi pierticele, puternic tasat; e - sol cenuşiu închis cu materiale neolitice; f - lemn ars; g - oase umane cal
cinate; h - ceramică; i - piatră; j - gropi de stâlpi; k - umplutura gropii mormântului (argilă galbenă în amestec cu pământ
negru).
Pl. VIII. Olteni "The Sand Quany". Site 8. The Dacian Gral'e (no. 1)
1 - the grave after emptying the pit; one may obseiVe the calcinated human bones and the inventory; 2 - the grave after
the removal of the calcinated human bones and its inventory; one may obseiVe two post-holes; 3 - the profilc.
Legend: a - the modern surface and the arable soi!; b - thc sandy yellow soi!; c - the sterile soi! (ycllow clay); d - the layer
of clay mixed with sand and pebblcs, strongly scttlcd; c - blackish soi! conta in ing Neolithic records; f - burnt wood; g - calci
nated human bones; h - pottery; i - stone; j - post-holes; k - the infill of the grave pit (yellow clay mixed with black soi!)
Pl. IX. Olteni "Cariera de Nisip ". Situ/ 8. Momtântul Dacic (nr. 1). Inventar
1 - strachină; 2 - fragment de oală; 3 - vasul cu corp bombat

Pl. IX. Olteni "The Sand Quany ". Site 8. The Dacian Grave (no. 1). lnventory

l - dish; 2 - a fragment of a pot; 3 - the pot with convex body

Pl. X. Olteni "Cariera de Nisip ". Situ/ A. Locuinţa nr. 9

1 - 4 - conturul general, in faze succesive de cercetare; 5 - vatra 1; 6 - vatra 2
Pl. X_ Olteni "The Sand Quany". Site A. Dwel/ing no. 9

1 - 4 - the general outline, in successive stages of excavation; 5 - hearth no. l; 6 - hearth no. 2

Pl. XI. Olteni "Cariera de Nisip ". Situ/ A. Locuinţa nr. 9
1 - conturul locuintei la nivelul solului steril; 2 - groapa locuintei după golire; 3 - profilul vetrei 1 ; 4 - profilul vetrei 2; 5,
profilele locuintei.
Legenda: a - suprafata terenului actual si solul arabil; b - umplutura gropii locuintei (pământ negru pigmentat cu mici
fragmente de lemn şi lut ars); c - sol steril; d - fragmente de vase ceramice; e - umplutura gropii de stâlp (sol galben nisipos);
f- umplutura gropi lor culturii Noua (sol amestecat brun şi gălbui, afânat); g - lutuiala vetrelor; h - conturul gropii din perioa
da post-romană; i - pietre; j - conturele gropilor de stâlpi; k - fusaiole; 1= râşniţă
Pl. XI. Olteni "The Sand Quany". Site A. Dwel/ing no. 9
1 - the outline of the dwelling on the levcl of the sterile soi!; 2 - the dwelling pit after it was emptied; 3 - the section of
hearth no. l; 4 - thc scction of hearth no. 2; 5, 6 - the sections of the dwelling.
Legend: a - the modern surface and the a rabie soi!; b - the dwelling pit infill (black soi! containing small fragments of char
coal and burned clay); c - sterile soi!; d - fragmented pottery; e - the post-hole infill (yellow sandy soi!); f - the Noua Culture
pit ' s infill (mixed yellowish and brown soi!); g - the hearth daub; h - the outline of the pit from the Post-Roman period; i stones; j - the outlines of the post-holes; k - spindle whorls; 1= grinder
6

-

Pl. XII. Olteni "Cariera de Nisip ". Situ/ A. Locuinţa nr. 9. Vasele ceramice în momentul descoperirii
Pl. XII. Olteni "The Sand Quany". Site A. Dwel/ing no. 9. The ceramic pots during their discovery
Pl. XIII. Olteni "Cariera de Nisip ". Situ/ A. Locuinţa nr. 9. Vasele ceramice
Pl. XIII. Olteni "The Sand Quany". Site A. Dwelling no. 9. Pottery
Pl. xrv. Olteni "Cariera de Nisip ". Situ/ A. Locuinţa nr. 9. Vasele ceramice
Pl. XIv. Olteni "The Sand Quany". Site A. Dwelling no. 9. Pottery
Pl. XV. Olteni "Cariera de Nisip ". Situ/ A . Locuinţa nr. 9. 1-7, Fusaiole; 8 - râsniţă.
Pl. XV. Olteni "The Sand Quany". Site A . Dwelling no. 9. 1-7, Spindle whor/s; 8 - grinder.
Pl. XVI. Olteni "Cariera de Nisip ". Situ/ A . Groapa nr. 163
Pl. XVI. Olteni "The Sand Quany". Site A. Pit no. 163
Pl. XVII. Olteni "Cariera de Nisip ". Situ/ A. Groapa nr. 137

Pl. XVII. Olteni "The Sand Quany". Site A. Pit no. 137
Pl. XVIII. Olteni "Cariera de Nisip ". Situ/ A . Gropile nr. 216 şi 219
Pl. XVIII. Olteni "The Sand Quany". Site A. Pits no. 216 and 219
Pl. XIX. Olteni "Cariera de Nisip ". Situ/ A. Gropile nr. 137, 163, 216 şi 219
1 - groapa nr. 163 ; 2 - groapa nr. 137 ; 3 - gropile nr. 2 1 6 şi 2 19.
Legenda: a - suprafata terenului actual şi solul arabil ; b - sol steril ; c - veriga de bronz ; d - argila galbenă din umplutu
ra gropii ; e - umplutura gropii nr. 216 aparţinând culturii Noua (sol nisipos brun-gălbui) ; f - cenuşă ; g - fragmente de li
pitură arsă ; h - rragmcntc dl' vase cc ra m icc; i - piatră; j - conturul �ropii de stâlp
Pl. XIX. Olteni "The Sa11d Qrwny''. Site A. Pils no. 137, 163, 216 and 219
1 -. rit no. l fi3; 2 - pit no. 1 37; 3 - pits no. 2 1 fi si 2 1 9.
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Legend: a - the modern surface and the arablc soil; b -sterile soil; c - bronze shacklc; d - ycllow clay from the pit's infill; e
- the infill of pit no. 2 1 6 belonging to the Noua Cui ture (sandy brown-yellowish soil); f - ash; g - fragments ofwattle and daub;
h - fragments of pottery; i - stone; j - the outline of the post-hale
Pl. XX. Olteni "Cariera de Nisip". Situ/ A. Inventarul gropi/ar nr. 137 ( / - 2, 6 - 7) şi 163 (3 - 5)
1 , 5 - bronz; 2 - 4, 6, 7 - ceramică.

Pl. XX. Olteni "The Sand Quany". Site A. The lnventory of Pits no. 137 (1 - 2, 6 - 7) and 163 (3 - 5)
1, 5 - bronze; 2 - 4, 6, 7

- pottery

Pl. XXI. Olteni "Cariera de Nisip". Situ/ A. Inventarul gropi/ar nr. 137 (1 - 2) şi 163 (3 · 5)
1, 5

- bronz;

2 -4

-

ceramica

Pl. XXI. Olteni "The Sand Quany". Site A. The lnventory of Pits no. 137 (1 - 2) and 163 (3 - 5)
1, 5

- bronze;

2-4

- ponery

Pl. XXII. Olteni "Cariera de Nisip". Situ/ A. Inventarul gropii nr. 219. Ceramica
Pl. XXII. Olteni "The Sand Quany". Site A . The lnventory of Pit no. 219. Pottery
Pl. XXIII. Olteni "Cariera de Nisip ". Situ/ A. Inventarul gropii nr. 219. Ceramica
Pl. XXIII. Olteni "The Sand Quany". Site A. The Jnventory of Pit no. 219. Pottery

Abstract

The Early Dacian Evidence from Olteni. Preliminary Report
In 2000 and 200/, south of Olteni vilwge (Bodoc parrish, Covasna county), in the area ofthe sand quony, two arclweological
sites were discovered (P/. 1). One ofthem, Site A, inc/udes the settlements belonging to the Noua Cu/ture, Dacian Lo Tene and the
Post-Roman period. The other one, Site 8, contains the traces ofa Neolithic settlement and a Dacian grave.
The archaeological excavations canied out in both sites, between 2001 - 2005, uncovered, on a surface of about 15.000 square
m, a number of about 410 comp/exes. The majority of them belong to the Neolithic, to the Bronze Age and to the Post-Roman peri
od, and were already published, but only on the whole. The Dacian evidence was not published yet. Although the researches are
not finished and the processing of the records is stil/ in progress, we considered that the information should be published as soon
as possible, mainly taking into account that the Dacian evidence from Olteni be/ongs to the less-known period of the Dacian eul
ture within Transylvania (about V-l/1 centuries BC).
The Dacian complexes from Olteni include a dwelling (no. 9) and three storage pits (no. 137, 163, 219), uncovered within Site
A, and a grave (no. I), uncovered within Site 8.
Siu A

The dwelling no. 9 (Pl. X; XI) was represented by an oval-shaped pit (6,5 x 4,3 m) dug in the sterile soi/ (yellow cwy) and was
0,55-0,65 m deep (from the modem surface). Faur post-holes were uncovered around the pit, and one post-hale was uncovered in
the middle of the dwelling. Two clay-lined heanhs were found at the bottom of the dwelling. Much pottery was found in the upper
wyer of its infi/1 (Pl. XII-XW) and severa/ spindle whorls (Pl. XV). Ali these are characteristic of the Dacian cu/ture belonging to
the 5th -3rd century BC.
The pit no. 137 (Pl. XVI-XVII; X/X/2) lwd an oval shape (3, I x I,I6 m and I,4 m deep) and oblique walls. The bronze shack
le (PL XX!I ), severa/fragments of wattle and daub, and as we/1fragmented pottery (Pl. XX/6-7) were found inside this pit. The pot
tery is common for the Dacian cu/ture dotingfrom the 5th - 3rd century BC, while the bracelet dates probablyfrom the 4th centu
ry BC.
The pit no. I63 (PL. XVI) lwd a circular shape (D I,3I m, I,OI m deep) and it widened towards the bottom (D bottom
I, 7 m). Its inventory included hand-made cwy objects (Pl. XX/3, 4; Pl. XX/3, 4), a bronze need/e (PL. XX/5) from Late Bronze
Age, and hand-made pottery characteristic to the 5th - 3rd century BC.
The pit no. 2I9 (Pl. XVIII; XIX) had an oval shape (2,2 x I,35 m) and it gat na"ower towards the bottom. The inventory of
this pit included pottery (Pl. XXII/I-4, 9-II; XXII//I-4, 9-1 1) characteristic to the 5th - 4th century BC.
=

=

Site B

Grave no. I. (PL lll/2; V,· VI). The pit of the grave had rectanguwr shape (3 x I m). lnside it, at both its ends, two circular
shaped post-holes were dug. Along its longer sides the rests of bumt massive wooden trunks were found. At the bottom ofthe grave
pit, in its central pan, many fragments of calcinated human bones were found. The inventory of the grave inclu-ded an entire dish
(Pl. VII/I-2; /XII) and two broken pots (PL Vll/4; /X/2-3).
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Siderurgie dacică în Carpaţii Orientali

zgură păstrată. Alături s-au descoperit fructiere
dacice care-i asigură şi datarea şi atribuirea
etnică tu.
La Tomeşti, într-un teren arabil aflat într-o
pantă uşoară - "Kurtakert ", s-au descoperit
împreună zguri de fier şi ceramică dacică
lucrată cu mâna şi la roată. Nu departe de acest
loc, în punctul numit "Hats6 Szadakut", s-au
găsit mulţi bulgări de zgură de fier având forma
unui caşcaval, atingând câteodată greutatea de
40-50 kg. Tot aici s-au descoperit tuburi pentru
suflat aerul în cuptor şi ceramică dacică. La
vest de comună, în punctele "Kutfenek " şi
"Kerekes ", se află răspândiţi mari bulgări de
zgură şi ceramică dacică. Acelaşi gen de
descoperiri este semnalat în punctele "Kăd" iar
în punctele "Babasz6" şi "Dell6" sunt depistate
două aşezări dacicell.
Î n satul Cozmeni, cu ocazia arăturilor,
plugul tractorului scoate frecvent la lumină, în
punctul numit "Lovaskert", bulgări de zgură şi
în alte trei puncte au fost descoperite mari can
tităţi de limonit depozitati2. De asemenea, Ia
Păuleni, în mai multe puncte de pe teritoriul
satului, au fost descoperite mari calupuri de
zgură datorate reducerii minereului de fierl3.
Î n localitatea Cârţa, pe o suprafaţă de 15 ari,
din jurul locului numit "Fântâna lui Blasiu
(Balaszkutja) " se găseşte ceramică dacică şi
multă zgură de fierl4.
La Caşinu Nou s-a adunat din hotarul numit
"Gura pârâului Szetye " material tipic reducerii
minereului de fieri5, Ia fel ca şi în satul
Mădăraş unde, pe o arie vastă, s-au descoperit
resturi ceramice împreună cu zgură de fier şi
chirpici6.
La Dăneşti, încă M. Roska atrage atenţia
asupra marilor cantităţi de limonită existente în
hotarul localităţii şi a probabilităţii de a fi fost
utilizată la obţinerea fierului în antichitatei7.
Î n cetatea Jigodin 1, în apropierea zidului
sud-vestic, sunt semnalate ateliere de prelu
crare a bronzului (creuzete şi stropi) şi a fieru
lui (s-a descoperit multă zgură în aşa-zisa "casă
a fierarului ") IB.
La Miercurea Ciuc, în "Grădina Fodor"

Istoriei dacilor i s-au închinat numeroase
studii menite a sublinia remarcabilele lor fapte
de arme dar şi realizările din diverse domenii
de activitate, precum şi modul armonios în care
civilizaţia dacică s-a împletit cu cele europene.
Î ntre aceste studii se numără şi cele dedicate
metalurgiei, unul dintre domeniile cele mai
importante ale culturii materiale, cel ce studi
ază procedeele de obţinere a metalelor1 şi apoi
transformarea acestora în unelte, arme, obiecte
de întrebuinţare curentă, etc.
Importanţa şi rolul hotărâtor pe care 1-a avut
în evoluţia societăţii din teritoriile carpato
dunărene extragerea şi reducerea minereului
de fier, prelucrarea Iupelor şi transformarea lor
în obiecte indispensabile unei civilizaţii
avansate, au determinat apariţia, în 1 979, a
primei monografii dedicate civilizaţiei fierului
Ia daci2 în sec. II î.e.n. - I e.n.
Cu acea ocazie era subliniat rolul bazinului
Ciucului în extragerea minereului de fier şi
reducerea sa3. Erau trecute în revistă desco
periri făcute pe parcursul anilor de cercetători
pasionaţi, buni cunoscători ai zonei, cu
numeroase contribuţii la cunoaşterea ţinutului,
nu doar în epoca dacică ci şi în vremuri mai
vechi sau mai târzii. Este vorba în primul rând
de Z. SzekeJy4, Paul Janos şi Dionisie Kovacss.
Nu a trecut nici un sfert de veac de atunci şi
iată, lista localităţilor cu descoperiri de zguri,
resturi de cuptoare şi ceramică dacică alături
s-a lungit considerabil. Repertoriile arheolo
gice ale judeţelor Harghita6 şi Covasna7,
pregătite şi publicate de actuala generaţie de
cercetători, abundă în semnalări de vestigii
ivite pe o arie vastă, într-un mare număr de
localităţi, adesea în multe puncte pe raza
aceleiaşi aşezări. Noile descoperiri de aşezări
dacice, din care aproape nu lipsesc vestigii de
natură paleometalurgică, dovedesc câtă drep
tate aveau Paul Janos şi Dionisie Kovâcs
atunci când numeau· Bazinul Ciucului o "zonă
siderurgică ''8 de epocă dacică.
Să parcurgem în fugă aceste descoperiri.
La Bezid9, cu ocazia unor sondaje efectuate
rle muzeul rlin Sfintu Gheorghe, Z. Szekely a
descoperit

re s t u ril e

u n u i all:lil:r în care se

( "Fodorkcrt")

reducea �i prducra fierul. Productia pare să fi
fost

impurl a n l ;i ,

este semnalată o mare cantitate

de zgură de fi e r în asociere

j udn:ând după cantitatea de

dacic;1 1 11•
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La Mihăileni, în punctul "Kerekparlag", s-au
descoperit fragmente ceramice dacice, râşniţe
şi zgură de fier, iar la "Pământul Popii "
("Papifăld") au fost descoperite o multime de
vase dacice lucrate cu mâna şi la roată, dar şi
bucăţi mari de zgură de fier20.
Î n satul Delnita, în locul "Păsune Csordajar6 " sunt semnalate mari cantităţi de
zgură provenind de la reducerea minereului de
fier. Tot aici se pare că s-a redus şi cuprul în
epoca dacică, lucru dovedit şi de zgurile de
bronz, ceramică şi unelte de fier dacice2'.
La Misentea, între punctele "Templomtizes "
şi "Nagytizes ", sunt culese fragmente ceramice
dacice databile în sec. 1 î.e.n. - 1 e.n., împreună
cu zgură de fier22.
La Sâncrăieni, în punctul "Fabrica de
cărămidă ", împreună cu ceramica dacică tipică
apare şi zgură de fierB.
La Sântimbru, pe "Dealul Mic" - "Kishegy ",
împreună cu ceramică dacică apar şi mari can
tităţi de zgură şi un fragment de disc de la un
cuptor de redus. Î n aceeaşi localitate, din punc
tul "Pomii Veri - Zăldfiik", a fost recoltată
întreaga gamă de ceramică dacică, râşniţe, o
oglindă şi multă zgură de fier24.
Î n satul Cetăţuia, la "Cariera de lut", pe
lângă ceramică dacică şi unelte din fier (un
topor, un ciocan, un celt) s-au descoperit res
turile unui cuptor de redus minereul de fier şi
multă zgură25.
La Sânsimion, . în "Kohdzkert ", sunt sem
nalate resturi metalurgice între care zgură şi o
"bucată de fier brut"; de asemenea ceramică,
râşniţe, un fier de plug, etc.
Î n aceeaşi localitate, în "Grădina caselor de
piatră ", au fost descoperite cantităţi importante
de zgură şi resturile unui cuptor de redus
minereul, cu discul de formă semiovală şi orifi
ciu la mijloc, asemănător celui binecunoscut de
la Doboşeni. Resturile unui alt cuptor de redus
minereul de fier au fost descoperite în "zona
grajdurilor"26.
La Racu, pe "Dealul Bogat ", este răspândită
ceramică dacică, zgură şi lipitură arsă cu
amprente de nuiele27.
In judeţul Covasna, la Biborţeni, încă în
1938, când publica lucrarea "Bogăţiile naturale
ale Ţării Secuilor",

constând din m incrcuri feroase �i neferoase,

1. Banyai mentiona descope

ri r e a unor cuptoare de redus

În

lut cu depuneri de zgură, o râşniţă dacică.
Două cuptoare rămase in situ aveau diame
trele de 1 ,60 m, respectiv 0,60 m. Foarte proba
bil, cel de dimensiuni mari servea la prepararea
minereului, la îmbogăţirea lui si, odată prăjit,
era introdus în cel de dimensiuni mai mici29.
Alte cuptoare de redus minereul de fier s-au
descoperit la Doboşeni, în panta unui deal.
Cele două cuptoare aveau diametru( de bază
de 80-90 cm, iar înălţimea nu depăşea 1 m.
Erau prevăzute cu discuri de lut, specifice celor
de tip plurişarjă iar în preajmă erau împrăştiate
cantităţi de minereu, calcar (utilizat ca fon
dant), mangal, ceramică dacică30.
Resturile unui "atelier siderurgic " de epocă
dacică sunt semnalate la Pădureni, pe înălţimea
Teleacul Mic3 1 .
Î ncheiem aici înşiruirea descoperirilor de
urme de paleosiderurgie din răsăritul
Transilvaniei, făcute în 36 de puncte de pe raza
a 22 localităţi. Cele mai multe se datoresc unor
cercetări de suprafaţă şi unor sondaje minore,
prea puţine fiind săpate sistematic. Reamintim
că majoritatea datelor au fost scoase din cele
două excelente lucrări nu de mult apărute,
repertoriile arheologice ale judeţelor Harghita
şi Covasna. Sperăm ca lista noastră să nu fi
omis unele descoperiri de acest fel. Î n orice
caz, judecând după stadiul încă insuficient de
dezvoltare a cercetării zonei, suntem siguri că
odată cu derularea cercetării sistematice a teri
toriului, alte numeroase vestigii vor fi aduse la
lumină. Am numărat în cele două repertorii
amintite 1 72 de puncte cu descoperiri dacice,
plus alte 10 din cea de-a doua vârstă a fierului
(fără precizarea: dacic sau celtic) iar în judeţul
Covasna 1 16 dacice şi încă 68 din cea de a II-a
epocă a fierului.
Dacă mai ţinem seama că şi în judeţele
limitrofe (Mureş, Braşov, Bistriţa) există sem
nalări de aşezări şi fortificaţii dacice, unele
chiar cercetate sistematic, ajungem la fireasca
concluzie că la începutul sec. 1 al erei noastre
zona era temeinic ocupată de populaţia
băştinaşă, dacică, care a beneficiat de excelente
condiţii naturale de dezvoltare economică şi de
apărare.
Bogăţiile naturale ale zonei (între care cele
p recu m şi sarea ocupă un loc important ) au

minereul de ficr2R.

favorizat a p a r i ţi a şi dezvol tarea u n or

satul I lcn:u l i a n au fost descoperite, pe

parten

st:î n gii a

aşezări

întloritoarc32• Trecătorile din munti, păzite dtJ

pfmi\11\Ji "loJgycs, în 19�0, mai
c u pt oare de redus m i n e re u l de fier.

fortificaţii, asigurau căi de comun icaţii pc care
un com e rţ atât cu M o l dova cât şi cu
restul Transilvan i e i . Foarte probabil că activi-

m ul te
Împreuna cu pereţii d ărâm a t i ai cuptoarelor

se practica

erau bucăţi de zgură, m i nereu, mangal, ţevi de
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luările din mediile înconjurătoare şi, pe de altă
parte, perfecţionările şi chiar inovaţiile locale
precum şi continua sporire a producţiei în
vederea satisfacerii necesităţilor mereu mai
mari ale societăţii. Un astfel de centru metalur
gic a fost Sarmizegetusa Regia33, cu mulţimea
sa de ateliere, iar un al doilea ca mărime se afla
în răsăritul Transilvaniei, în zona în care ne
găsim.
De aceea, credem că unul dintre obiectivele
majore ale viitoarelor cercetări din zonă îl
constituie depistarea şi a altor puncte cu ves
tigii de paleometalurgie şi cartarea mai exactă
a tuturor acestora.
Avem pilda cercetătorilor polonezi, conduşi
de Kazimir Bielemin34 de la Universitatea
Jagellonă din Cracovia care, antrenând în
activitatea de teren elevii tuturor şcolilor dintr
un vast teritoriu, apelând la ajutorul populaţiei
prin intermediul preoţilor, a reuşit depistarea şi
cartarea vestigiilor dintr-o celebră zonă meta
lurgică - Munţii Swietokrzyskie35, dintr-o
perioadă identică celei despre care am vorbit.
Importanţa excepţională a descoperirilor de
această natură merită orice efort.

tatea metalurgică din zonă, după cum s-a văzut
şi intensă şi extinsă într-un larg teritoriu, asigu
ra cu prisosinţă nevoile locale, rămânând sufi
cient fier şi pentru a aproviziona regiuni mai
apropiate sau mai îndepărtate din pământul
stăpânit de daci.
Judecând după resturile metalurgice găsite
dar şi după locul în care ele se aflau, pre
supunem că dacii din această zonă foloseau
mai mult cuptoare săpate parţial în panta
dealului, de tip plurişarjă, cu un semidisc prin
care se insufla aerul şi se scotea lupa. Nu
lipseau însă nici acelea cuptorite, complet ridi
cate din pământ. Bulgării de zgură de forma
unui caşcaval cântărind 40-50 kg descoperiţi la
Tomeşti, presupun existenţa şi a unor lupe de
dimensiuni mari şi produc dovada că acolo au
fost obţinute unele dintre cele mai mari lupe
din mediul dacic, nemaiîntâlnite decât la
Tampu, în preajma Sarmizegetusei.
Prin însăşi specificul ei, dezvoltarea metalur
giei fierului a fost condiţionată de existenţa
unor meşteri cu solide cunoştinţe tehnologice
şi a unor centre metalurgice. Numai în aseme
nea condiţii erau posibile, pe de o parte, pre-

Eugen Iaroslavschi

Note 1 Notes
1 6. Janos-Kovacs 1967, p. 46; Crişan 2000, p. 52
1 7. RepHar, p. 1 2 1 ; Roska 1942, p. 59
1 8. RepHar, p. 145; Crişan 2000, p. 45-50
1 9. Crişan 2000, p. 57
20. Crişan 2000, p. 57; RepHar, p. 1 53
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2000, p. 39/60
22. Crişan 2000, p. 57/101
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24. Criş�n 2000, p. 72-73/139
25. Crişan 2000, p 30-31/38
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33. Vezi Glodariu-Iaroslavschi 1979; Iaroslavschi 1997;
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34. Bielemin 1969
1'i. Rielemin 1 968

1 . Vezi Iaroslavschi 1997
2. Glodariu-Iaroslavschi 1979
3. Idem, p. 24-25.
4. Szekely 1959, p. 23 1 -246; Szekely 1981
5. Janos-Kovacs 1967, p. 43-53
6. RepHar
7. RepCov
8. Janos-Kovacs 1 967, p. 43-53
9. Szekely 1962, p. 336-337
1 0. Z. Szekely datează cuptorul în sec. IV. dar motivele
ce-l determinau să propună o asemenea datare nu sunt
expuse. Î n orice caz, H. Daicoviciu a sesizat repede necon
cordanta dintre materialul descoperit în atelier, apartinând
în totalitate dacilor şi datarca propusă (vezi Daicoviciu
1972, p. 1 70)
1 1 . Janos-Kovacs 1967, p. 49-50; Crişan 2000, p. 77, nr.
1 52; Orban 1869, p. 73
1 2. RepHar, p. 20 1 ; Janos-Kovacs 1967, p. 45; Crişan
2000, p. 36
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Resume

Siderurgie dacique dans les Carpates Orientaux
Antour de fimportance du bassin de Ciuc dans fextraction et fusinage du fer pendant Upoque de la civilisation dacique on a
ecrit maintes fois. Deja en 1967, P. Jtinos et D. Kovtics avaient constate, en base de recherches de surface, que dans ces regions, s'e
tait developpe une vaste "zone siderurgique".
Des recherches ulterieures, entreprises sur plusieurs etablissements daciques identifies dans les departements de Harghita et de
Covasna, viennent de confirmer fessor de ces centres meralurgiques, pris pour temoin de la richesse en metaux des Carpales
Orientaux.
Jusqu'a present le nombre des decouvertes s'est multiplie d'une maniere spectaculaire. On peut maintenant prendre en compte
environ 182 endroits a vestiges Latene dans le departement de Harghita et 184 dans celui de Covasna (tous cites dans les reper
toires archeologiques des deux departements, recemment publies, ainsi que dans le livre de V. Crisan). Dans 36 tels endroits fac
/ivite metalurgique est incontestable, on trouve des boules de scorie, des vestiges de fours, du minerai deposite etc.
Dans les departements avoisinants (Mureş, Braşov et Bistriţa-Năsăud) plusieurs etablissements et fortifications daciques ont
ete signa/es. Si on les prend en compte, on doit accepter que, vers le debout du 1-er siecle ap. J. C., toute cette large zone etait bien
peup/ee par les Daces, car elle disposait de conditions naturelles lres favorables pour le developpement economique ainsi que pour
la defense.
Tres probablement, factivite metalurgique dans cette zone-ci, intense et diffusee sur un vaste territoire comblait sans problemes
les bessoins locaux, en offrant des possibilites pour approvisioner des autres region habitees par les Daces egalement.
En conclusion, fauteur exprime la necessite d'accorder plus d'attention aux investigations entreprises sur les debris de la
metalurgie antique. Il faut carter el repertorier tous ces vestiges, par un ample action qui reclamerait non seulement les scientiftques,
mais aussi les ecoles et le clerge de la zone, tout comme a agi deja K. Bielenin en Pologne, dans les montagnes de Swietokrzyskie.
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Noi descoperiri arheologice de la Albiş, corn. Cernat (jud. Covasna)

Satul Albiş (Kezdialbis) aparţine de comuna
Cernat, fiind situat la cea. 1 km V de drumul
european E 577, între Braşov şi Targu Secuiesc,
la poalele munţilor Bodoc, într-o vale laterală a
Râului Negru.
Satul nu a figurat ca un punct important pe
harta arheologică a judeţului Covasna până în
a doua jumătate a anilor 1 990, când un colectiv
de arheologi (Szekely Zsolt, Bordi Zsigmond
Lorând şi Bartok Botond) au început cercetări
arheologice sistematice în localitate, scoţând la
iveală mai multe aşezări din diverse epoci, de la
epoca neoliticului târziu la evul mediu dez
voltat. Pînă atunci, satul era cunoscut doar
datorită unui topor de aramă cu tăişurile încru
cişate din eneoliticl, o lingură de lut2, aparţi
nând culturii Ariuşd-Cucuteni, o ceaşcă daci
că3, un denar roman republican de argint şi un
denar imperial de bronz4, un vârf de lance de
fier de la sfârşitul mileniului I e.n.s.
Săpături arheologice sistematice s-au
desfăşurat la biserica reformată (biserică
romanică, construită în secolele XIII-XIV,
reconstituită în secolele XV-XVI în stil gotic,
înconjurată de un zid de piatră construit la
sfârşitul sec. XVI6. Pe dealul bisericii au fost
adunate fragmente ceramice dintr-o epocă
nedeterminată (Ha ?).
Î n anul 1 998, cu ocazia efectuării unor
lucrări de excavaţie, în locul denumit "Grădina
lui Csiszer" au apărut mai multe fragmente
ceramice şi vase întregibile aparţinând
diferitelor culturi (în special epoca bronzului
mijlociu - cultura Wietenberg)7. Cercetările
ulterioare conduse de dr. Szekely Zsolt au adus
la descoperirea unei aşezări cu mai multe
nivele de locuire, datând din neolitic (cultura
Criş-Starcevo, cultura ceramicii liniare şi cul
tura Coţofeni), bronz (timpuriu, Wietenberg),
Hallstatt, Latene, roman, secolele I V-V p. Chr.,
evul mediu timpuriu (secolele XII-XIII)B.
Î n cursul săpăturilor arheologice din 2003
din grădina locuitorului Bajka Ferenc, condusă
de dr. Szekely Zsolt, la care a participat şi sub
semnatul, s-a luat cunoştiinţă de un material
arheologic aflat în posesia unor tineri din loca
litate, care au recolt:lt-n cu un an în u r m ă de pc

Situ! arheologic "Felszegi kert " ( Casa
Slătineanu ) se află la marginea nord-vestică a
localităţii, pe malul stâng al unui mic pârâiaş care a secat de-a lungul timpului - pe o terasă
ridicată, la o altitudine medie de 637 m dea
supra nivelului mării. Această terasă are o
întindere de cea. 250 m lungime, în direcţia est
vest şi constituie o prelungire a terenului unde
se află complexul cultural sistematic cercetat
din "Grădina Csiszer".
Î n anul 2002 au fost efectutate cercetări
arheologice conduse de dr. Szekely Zsolt, în
urma cărora au fost secţionate mai multe
şanţuri pentru fundaţia casei de vacanţă, care
au intersectat un strat de cultură din epoca La
Tene-ului dacic.
Stratigrafia arată următorul lucru: între 00,20 strat de humus, între 0,20-1 ,20 m strat de
umplutură de culoare brună, fără resturi arhe
ologice, între 1 ,20-1,45 m strat de cultură de
culoare neagră şi cărămizie, cu urme de arsură
şi mult cărbune, precum şi cu un material
ceramic destul de fragmentar, între 1 ,45-2 m
strat alunecat de culoare deschisă, după care
urmează stratul de lut galben, nederanjat9.
Dat fiind faptul că în localitatea Albiş a fost
găsită doar o descoperire fortuită din epoca
dacilor!O, credem binevenită publicarea acestui
material.
Materialul găsit este compus din fragmente
ceramice şi unelte din lut şi piatră. Ceramica se
împarte în două grupuri: ceramica lucrată cu
mâna are, în general, pasta grosieră, cu multe
pietricele şi nisip. Arderea este neuniformă,
având o mare varietate de culori (brun, brun
negricioasă, brun-cărămizie, cărămizie). Forma
lor este destul de variată: borcane (pl. 11/2,
lll/3), ceşti-opaiţe (pl. 1/2, lll/8)1 1, străchini (pl.
11/1). Una dintre borcane reprezintă un caz
aparte din cauza fundului cu "umbo " foarte
pronunţat (pl. III/3), pentru care analogii
gasim la Sânsimion, jud. Harghita 1 2.
Ornamentarea vaselor lucrate cu mâna constă
din brâuri alveolare şi crestate (pl. 1 11/1, 2),
ornamente incizate, formate din linii ondulate
şi drepte (pl. lll/7).
Ce.ramic.a l u crat ă cu roata: pasta este de
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JĂNOVITS ISTVĂN

nuanţe mai deschise sau închise. Ca formă,
putem deosebi fructiera (pl. 1/3), oala cu gura
strâmtă, buza uşor evazată, gâtui scurt si corpul
bombat (pl. 1/1, 11/3).
O parte însemnată a materialului este com
pus din unelte de lut şi de piatră: trei fusaiole
întregi si fragmentare, de formă bitronconică
(pl. III/4-6) şi o cute de piatră din gresie (pl.
III/9). Se remarcă prezenţa a opt greutăţi pen
tru războiul de ţesut, întregi (pl. IV/1,2, V /1, 2,
Vl/1-3) si fragmentare (pl. IV/3, V/3), de formă

tronconică, prevăzute cu un orificiu în partea
mai îngustă pentru legarea firelor de urzeală
ale războiului verticaJI3_
Pe baza materialului colectat, putem afirma
că pe locul "Felszegi kert - Casa 5/ătineanu " a
existat o aşezare dacică din secolele 1 î.Ch. - 1.
D. Ch., bine dezvoltată, unde, între altele, se
practica şi meşteşugul ţesutului. Ea făcea parte
din şirul aşezărilor dacice învecinate de la
Cernatu l 4 şi Dalnic l 5, dovedind intensa locuire
a acestei zone în perioada locuirii dacice.
Janovits Istvan
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1 . ReparhCv, XII a/1 ( 16 1 ) , p. 69
2. ReparhCv, XII/a/3/a ( 1 63), p. 69
3. ReparhCv, XII/a/3/b ( 1 64), p. 69
4. ReparhCv, XII/a/2 ( 1 62), p. 69
5. ReparhCv, XII/a/3/c ( 1 65), p. 69
6. Botond-Bordi 1998, p. 253-262; Bordi 1999, p. 29 1 296
7. Szekely-Botond-Bordi 1 998; CAR 2002, Albiş; Bordi
2003, p. 64-71
8. CAR 2000, Albiş
9. Mulţumim şi pc această calc dl. Dr. Szckely Zsolt

pentru amabilitatea cu care ne-a pus la dispozitie datele
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10. O ceaşcă dacică, aflat la muzeul din Aiud, 4689, cf.
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94/ 1 ' 95/ 1-3, 96/1, 2
14. ReparhCv, XII/b, p. 70-74.
1 5 . ReparhCv, XXIV/a, p. 100- 1 0 1 .

Bibliografie 1 Bibliography
Bartok-Bordi 1 998

CAR 2002
Cercetările arheologice din România. Campania 2001,
Albis, Bucureşti, 2002
Crişan 2000
VIORICA CRisAN. Dacii din estul Transilmniei, Editura
Carpaţii Răsăritcni, Sfintu Gheorghe, 2000
ReparhCv
Coord. VALERIU CAVRUC, Repenoriul Arheologic al
judetului Covasna, Ed. Carpaţii Răsăriteni, Sfintu
Gheorghe, 1998
Szekely-Bartok-Bordi 1 998
SZEKELY ZSOLT, BARTOK BOTOND, BORD! ZSIGMOND
L6RĂND, Asezarea culturii Wietenberg de la Albiş, corn.
Cemat, în A CTA , 1 998

BARTOK BOTOND, BORDI ZsiGMO:-ID LoRAND, Regeszeti
kutattisok a kezdialbisi refonntitus templomban, in ACTA ,
1 998
Bordi 1 999
BoRDI ZsiGMOND LoRAND, A kezdialbisi refonntitus
templom 1999 evi regeszeti kutattisa, 1 999

Bordi 2003
BORDI ZSIGMOND L6RĂND, A kezdialbisi "Csiszer-ken "
oskori telepiilese, in: Uj regeszeti leletek Del-Kelet Erdelyben ,
Kiallităskatal6gus, Sepsiszentgyiirgy, 2003
CAR 2000
Cercetările arheologice din România. Campania 1999,
Alfois. Bucureşti 2000

Lista planşelor 1 List ofplates
Planşa 1 1 Plate 1. Albis
Ceramică dacică lucrată la roată ( 1 ,3) şi cu mâna (2)
n(l(-;11"

I'"''"'Y mllde hy ''"' potl••r'., wl""'' ( l, 3)

Planşa 11 1 Plate Il. Alhiş

"''"

l:>y lumd (2)

la roată (3)
( ), 2) ami by tiJe puller':> wlu:el (3)

Ceramică dacică lucrată cu mâna ( 1 ,2) şi

Planş"

Handmude Duc:icm pullery
ITI

1 Plat" TII. Alhi�
Ceramir:i. l urral:i eu mâna ( 1 -], 7, R). fm:tiole(4-6) si cute de piatra
Hmulmade pollery ( 1-3, 7. 8). :>pindles (4-6) and wlu:tstunes (9)

1 60

www.cimec.ro / www.mncr.ro

(9)

Noi descoperiri arheologice de la Albiş, corn. Cemat ljud. Covasna)
Planşa IV 1 Plate Iv. Albiş
Greutăţi de război din lut
Clay weights for the weaving loom
Planşa V 1 Plate V. Albiş
Greutăţi de război din lut
Clay weights for the weaving loom
Planşa VI 1 Plate VI. Albiş
Greutăţi de război din lut
C/ay weights for the weaving loom

Abstract

New Archaeological Discoveries from Albiş, Cernat Parrish (Covasna County)
Until the end ofthe 20th century a number of archaeological evidence dating from the Neolithic up ta the Middle Age was dis
covered an the territory the Albis village (Cemat parish, Covasna county). In 2002, at the place ca/led "Felszegi kert - vila lui
Slătineanu", the examination of the ditches dug for the foundation of a house revealed a new archaeological site dating from the
Dacian La Tene. The uncovered records included fragments ofceramic pollery, clay and stane too/s. On the base ofthe pollery the
site is dated in the Isi century BC - Jst century AD.
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Un modiolus descoperit în cetatea dacică de la Costesti-Cetătuie
(jud. Hunedoara)
.

Maşinile de aruncat erau necunoscute în
Grecia epocii războiului peloponesiac. Ele au
fost inventate în jurul anului 400 a.Ch. în oraşul
grecesc Syracusa de către "inginerii" adunaţi
din toată lumea greacă de către Dionysios cel
Bătrân, ce se pregătea să atace Cartagina' .
Prima lor întrebuinţare consemnată d e istorie
este legată de asediu! de Ia Motya (Sicilia) din
anul 397 a.Ch., când maşinile de război şi-au
dovedit din plin eficacitatea2.
Plinius atribuia invenţia când fenicienilor,
când cretanilor, când sirienilor fără să fixeze o
anume dată pentru descoperireJ.
Î n prezent este unanim recunoscută "pater
nitatea " grecilor asupra maşinilor de război4,
ştiut fiind faptul că romanii au împrumutat de
la ei toată artileria5.
Maşinile de război activate cu arcuri de tor
siune (resorturi) - tormenta - au fost inventate
încă din epoca elenistică şi vor fi folosite până
în epoca lui Augustus, când Vitruvius îşi scria
opera şi chiar după aceea6. Către anul 100 p.
Ch. romanii vor reproiecta sistemul de propul
sare torsionată, construind aşa numita cata
pultă de campanie, folosită pentru prima dată
în războaiele lui Traian contra dacilor. Uşor de
demontat, noul sistem permitea înlocuirea,
chiar şi în timpul luptei, a resortului stricat cu
unul de rezervă?.
Maşinile de război cu arcuri de torsiune (tor
menta), în funcţie de ce se arunca cu ele, săgeţi
sau "mingi" (sfere) de piatră, au fost împărţite
în două categorii: catapulte şi scorpioni şi
respectiv baliste şi onageris.

.

fiind deformată parţial de arderea secundară,
foarte probabil într-un incendiu puternic.
Dimensiunile ei sunt următoarele: diametru!
total este de 1 5,2 cm, diametru! gurii este de
8,4 cm, iar înălţimea de 3,9 cm. Mai este vizibil
unul din cele două lăcaşuri pentru fixarea pe
mijloc a scoabelor (lamelor) de fier, denumite
de greci i:m(v)'iâc.; (i:m(V)'i:.;. iâo.;).
Ea reprezintă unul din cei patru modioli de
bronz cu care era prevăzută o catapultă.
Cum este şi firesc, din structura lemnoasă a
unei catapulte, în marea majoritate a cazurilor
nu se mai păstrează nimic, în schimb compo
nentele metalice se conservă deseori foarte
bine. Cel mai comun dintre ele este acest modi
olus. Î n 1 964, Ia traducerea în limba română a
lucrării lui Vitruvius9 s-a folosit termenul de
bucea to. E. W. Mardsen a introdus în literatura
de specialitate ( Greek and Roman A rtillery 1.
Historical Development, Oxford 1969; Greek
and Roman A rtillery Il. Technical Treatises,
Oxford 1 97 1 ) termenul de "washer" pentru
acest tip de piesăl l . La fiecare capăt al arcului
de torsiune (resort) se afla câte un astfel de
modiolus (fig. 4b) pentru a asigura elasticitatea
legăturii de corzi bine răsucite (erau confecţio
nate din păr de cal sau tendoane ). De aceea
pentru cele două braţe ale catapultei se aflau
întotdeauna patru modioli, câte doi pentru
fiecare arc (fig. 4a). Î n foarte multe cazuri s-au
descoperit grupuri de câte patru modioli iden
tici. Din cei aproximativ 60 de modioli antici
cunoscuţi până acum, cu excepţia celor de la
Lyon care au fost făcuţi din fier, restul au fost
confecţionaţi din bronz12.
U rme ale catapul telor anticen au fost
descoperite Ia Gomea şi Orşova - România,
Sunion şi Ephyra (fig. 5b) - Grecia, Cremona 
Italia, Auerberg - Germania, Ampurias (fig.
Sa), Azaila, La Caridad - Spania, Bath şi
Elginhaugh - Marea Britanie, Lyon - Franţa,
Pergamon - Turcia, Hatra - Irak, Pityus Georgia, Mahdia - Tunisia, Sala şi Volubilis Maroc.
Prezenţa unei astfel de maşini de război
într-o cetate dacică, mai ales că este vorba

X

Cercetările arheologice efectuate de-a lun
gul anilor în cetatea de la Costeşti-Cetăţuie
(fig. 1) au dus Ia descoperirea, pe lângă mate
rialul obişnuit, şi a u nor piese deosebite.
Printre acestea se numără şi cea care va face
obiectul articolului de faţă.
Piesa pe care o vom prezenta în rândurile ce
urmează face parte din colecţia Muzeului
Naţional de Istorie a Transilvaniei şi poartă

despre una situată în imediata apropiere a
capitalei reg at u l u i dac, nu trebuie să ne sur
prindă. Este adevărat că ea poate fi pusă pe

numărul de inventar VD. 2656.

Confecţionatâ din bonz m asiv piesa (fig. 2 şi
fig. J) nu mai an: în LolaliLate forma i n iţi al ă ea
,

,
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grosimea foarte mare a zidurilor oblice şi per
pendiculare putea permite folosirea maşinilor
de război. Î n cetatea de la Băniţal9 platforma
de luptă a fost amenajată direct în stânca
masivului şi era mărginită în partea inferioară
de către un zid. Amenajarea de platforme de
luptă la unele din fortificaţiile dacice din zona
Sarmizegetusei Regia, presupune automat
folosirea maşinilor de război.
Şi în sfârşit, dar nu în ultimul rând folosirea
maşinilor de război de către daci ne este con
firmată şi de una din scenele de pe Columna lui
Traian20: este vorba de scena LXVI = 52-54,
cunoscută sub denumirea de contraofensiva
dacă. Î n prima jumătate a acestei scene (fig. 6)
sunt prezentate catapulte folosite de către sol
d aţii romani, inclusiv astfel de maşini
amplasate pe zidurile unei fortificaţii romane.
Î n cea de a doua jumătate a acestei scene (fig.
7) unde este figurată lupta care a început prin
tre copacii desi ai unei înălţimi împădurite,
sunt redaţi oşteni daci venind dinspre o cetate
de lemn cu palisade, deasupra cărora doi
comati mânuiesc o catapultă de acelaşi tip cu a
romanilor. Faptul că maşinile de război folosite
de daci sunt identice cu cele folosite de romani
nu trebuie să ne surprindă; unele dintre ele au
fost capturate de la armata lui Cornelius
Fuscus şi găsite apoi de împăratul roman la
sfârşitul războiului din 101-102 p. Chr. aşa cum
relatează Cassius Dio21: "Traian a ocupat
munţii întăriţi şi a găsit acolo armele, maşinile de
război cucerite, precum şi steagul luat de la
Fuscus", iar altele, foarte probabil, au fost
făcute de către meşterii primiţi de către regele
dac de la împăratul Domitian.
Toate acestea ne determină să considerăm
piesa de faţă parte componentă a unei maşini
de război, respectiv catapultă, folosită de către
oştenii daci pentru apărarea cetăţii de l a
Costeşti - Cetăţuie.

seama actiunilor binecunoscute ale armatelor
romane în această zonă de la începutul sec. II
p. Chr., dar vom vedea că există suficiente
argumente care să pledeze în favoarea opiniei
că ea a putut fi utilizată de către oştenii lui
Decebal.
Ne referim în primul rând la locul de
descoperire. Î n această cetate (fig. 1 ), între bas
tioanele 1 şi Il, pe un pat orizontal, anume
amenajat în stânca masivului, s-a construit un
zid care formează un unghi obtuz. De pe para
mentul lui pornesc alte ziduri scurte care se
înfig în stânca din spate. Rostul acestor con
traforturi era probabil de a susţine planşeu! de
lemn al unor platforme de luptă, iar "încăpe
rile" pe care le formau erau folosite pentru
depozitarea proviziilorl4.
După cum relatează Cassius Diol5, în con
formitate cu stipulaţiile păcii din 89 p. Chr.
încheiate între Decebal şi Domitian, regele dac
devenea rege clientelar Romei şi era obligat să
renunţe la politica externă proprie, dar primea
subsidii în bani şi "meşteşugari de tot felul, şi
pentru timp de pace şi pentru timp de război. . ".
Descoperirile arheologice ne-au demonstrat
clar că Decebal a profitat din plin atât de sub
sidii, cât şi de meşterii primiţi realizând cu aju
torul lor mai ales importante lucrări de fortifi
care a regatului său şi cu precădere a zonei ca
pitalei, conştient fiind de faptul că războaiele
cu romanii sunt doar la început.
Aceste lucrări de fortificare au presupus şi
amenajarea de platforme de luptă Ia unele din
tre fortificaţiile dacice. Î n afară de cea de la
Costeşti-Cetăţuie, pe care am amintit-o anteri
or şi care se sprijină doar parţial pe zidurile ce
sunt perpendiculare pe cele de incintă, astfel de
p latforme au fost amenajate la Costeşti Blidaru l 6, Grădiştea de Munte - Dealul
Grădişteil7 (în aceste două cazuri ele sunt spri
jinite în întregime pe ziduri ce sunt perpendi
culare pe cele de incintă), iar la Cioclovinals
.

Gabriela Gheorghiu

Note 1 Noten
1 . DAGR 1907, s.v. tormenta; Chamoux l985, p. 126
DAGR 1907, s. v. torme11ta
3. Ibidem.
4. Ibidem.
5. Cagnat-Chapot 1 920, p. 352

10. Cf. DEX 1998, bucea = manşon de metal montat
intre două piese, hucşil
1 1 . vezi adresa interne" hrtp:Uhomc.t-nnlinc.clc/hnmc/
d.haatz( catfind.htm - 10.10. 2003
12. Ibidem
l:l. Jhidem
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Zusammenfassung

Ein in der Dakischen Befestigung von Costeşti-Cetăţuie
(Kr. Hunedoara) Entdeckter Modiolus
In der Befestigung von Coste:;ti-Cetăţuie wurde einer der 4 modioli die in einem Katapult eingebaut waren gefunden. Das
bronzene Stiick ist teilweise durch sekundăren Brand, wahrscheinlich infolge eines heftigen Feuers, verformt.
Die Verwendung seitens der Daker von Kriegsmaschinen ist durch das Vorhandensein der Kampfplattformen in einigen
Festungen (Băniţa, Costeşti-Cetăţuie, Costesti-Blidaru, Grădistea de Munte - Dealul Grădistei) und auch durch die Trajanssăule
in der Szene LXVI belegt.
Das Vorhandensein einer Kriegsmaschine in einer dakischen Festung kann entweder mit den dem Dekebal infolge des
Friedensvertrags des Jahres 89 n. Chr. angebotenen Handwerkem aus dem Rămischen Reich in Vt?rbindung gebracht werden, oder
als eine von den Dakem wăhrend der Kămpfe vom Ende des l. Jh. n. Chr. erbeutete Kriegsmaschine angesehen werden.
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Aşezarea dacică de la Covasna
Studiu arheozoologic preliminar
Cetatea dacică este situată în Depresiunea
Targu-Secuiesc, la estul orasului Covasna, între
Pârâul Cetăţii şi Pârâul Miska, pe un promon
toriu numit "Cetatea Zânelor"" sau " Muntele
Cetăţii". Mai mulţi arheologi au efectuat săpă
turi în acest punct, încă începând din 1942. O
parte a materialului analizat de noi provine din
săpătura efectuată de Al. Ferenczi în anul 1 943
( 1 60 resturi osoase), iar restul materialului a
fost descoperit în cadrul săpăturilor
desfăşurate de Viorica Crişan şi Valeriu Sîrbu*
în cursul campaniilor din 1 999, 200 1 şi 2002.
Locuirea din epoca dacică a cetăţii se întinde
din sec. 1 î.Hr. pînă în sec. 1 d.Hr., probabil
până la cucerirea Daciei de către romani.
Cetatea, fortificată, era amenajată în trei terase
şi un platoul .
Materialul faunistic însumează 879 resturi
osoase menajere, dintre care 1 78 sunt frag
mente costale. Cu excepţia a 3 oase ce provin
de la păsări, toate celelalte aparţin mamife
relor. Distribuţia materialului pe specii (tab. 1 ,
fig. 1 ) relevă ponderea foarte mare a mamife
relor domestice ( 94,99% ). Resturile provin de
la specii ce au fost identificate şi în alte aşezări
dacice. Spectrul faunistic (în mod special al
mamiferelor domestice) este foarte asemănă
tor cu cel din aşezarea contemporană de la
Mereşti (fig. 2), situri plasate în zone cu
condiţii de mediu asemănătoare. Acestea pre
zintă aproape aceleaşi procentaje de bovine
( 38-39 % ) şi suine ( 29-30 %) domestice, mici
diferenţe în ceea ce priveşte ovicaprinele.
Deosebirile constau în primul rând în prezenţa
căpriorului la Covasna, care probabil în mod
întâmplător lipseşte la Mereşti, şi o frecvenţă
mai mare a cerbului2.
Pe terasa a 11-a, care este cea mai mare (cu
o lăţime de peste 15 m), au fost descoperite
marea majoritate a resturilor osoase ( 626 frag
mente). Cu excepţia câinelui, toate celelalte
specii determinate în aşezare se regăsesc pe
această terasă. De pe terasa a III-a provin 159
fragmente, iar de pe platou şi terasa 1, 52,
respectiv, 41 resturi. Pe acestea din urmă şi
diversitatea speciilor este scăzută; pe terasa 1,

derea numerică în aşezare, cu un procent de
38,53 %. Numărul minim de indivizi (NMI)
este 18. Acesta este mai mic decât cel al
suinelor ( 21 ) , dar, din mai multe motive, cum
ar fi: diferenţa destul de mare între resturile
celor două specii şi mică între numărul de indi
vizi, resturile maxilare mai numeroase ale
porcinelor pe baza cărora a fost posibilă o
determinare mai riguroasă a vârstei de sacrifi
care (penuria lor în cazul bovinelor ar putea
avea drept consecinţă o subapreciere a
numărului de indivizi), talia specifică mai mare
a bovinelor, plasăm pe primul loc în cadrul
economiei animaliere a locuitorilor de la
Covasna cornutele mari.
Repartiţia pe regiuni anatomice indică o
pondere de 22-26 % a resturilor provenite din
regiunile cu musculatură dezvoltată în terasele
1, II şi III, în timp ce doar 5,88 % din frag
mentele descoperite pe platou provin din
regiuni carnate.
Bovinele erau crescute atât pentru carne cât
şi pentru produsele secundare, pentru munca
agricolă, asigurându-se totodată şi un stoc
reproductiv. Distribuţia indivizilor pe categorii
de vârstă este foarte echilibrată: 35,3 % erau
animale sacrificate sub 2 ani, 29,4 % între 2 şi
3,5 ani, iar 35,3 % peste 3,5 ani.
Datele metrice ale bovinelor pot fi urmărite
în tabelul 2. Două metacarpiene întregi (tab.3)
au oferit posibilitatea aprecierii taliei. U n
metacarp, uşor deteriorat proxima!, provine cu
mare probabilitate de la un castrat3. Talia aces
tuia a fost estimată la 1 1 7,23 cm. Al doilea
metacarp provine de la un mascul cu o înălţime
la greabăn de 105,78 cm. Aceste valori indică
bovine de talie mică (dacă ţinem cont şi de fap
tul că ele nu corespund unor femeie, ci unui
castrat şi unui mascul), mai mici comparativ cu
cele de la Mereşti4, Sighişoaras sau Lunea
Ciurei 6 . Faţă de aşezări din Moldova şi
Muntenia, cum ar fi: Cârlomăneşti7, Piscu
Crăsani, Popeşti, Radovanu, Vlădiceascas,
Mărgăriteşti, Bâtca-Doamnei, Floreşti, Brad9 ,
Grădiştea!O sau situri din zona Căscioarele
Greaca-Prundul l , talia indivizilor de la

m a l e sălbatice ( 1 singur fragment de cerb).
Hovinele domestice (Ros taums) detin pon-

sesiza as e m ănă r i cu bovinclc Jc

de pildă1 aproape

cii

nu exist;i resl.uri de ;mi

C'CJY!!:!n!! :1 � pla:!�·a;c:;ă :�ug m�uil: :i iUI Jj;! limitil
in ferioară a intervalului de variabilitate. Se pul
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Şoimului l 2, unde pentru un mascul (la fel ca şi
în cazul nostru) a fost estimată o înălţime la
greabăn de 105,4 cm sau la Butuceni1 3, unde
talia medie este de 109,8 cm.
Suinele domestice (Sus scrofa domesticus)
cumulează 208 resturi ce provin de la minimum
20 de indivizi. Procentajul cel mai mare îl au pe
terasa 1 (36, 1 1 % ), iar cel mai redus pe terasa a
III-a ( 15,03 % ). Sub raportul NMI, suinele se
plasează pe primul loc în ceea ce priveşte
exploatarea mamiferelor domestice.
Pe platou, unde resturile din regiunile car
nate ale bovinelor nu depăşau 6 %, cele ale
suinelor înregistrează o frecvenţă ridicată, de
57 %. Pe celelalte terase, acest procent este, în
medie, de 29,1 8 %, mai ridicat decât cel al
bovinelor. Fragmentele maxilare ce au permis
o mai bună estimare a vârstelor de sacrificiu
reprezintă 18,66 % din totalul resturilor de
suine.
Clasificarea pe categorii de vârstă indică o
pondere ridicată a indivizilor sub 2,5 ani, doar
10 % au depăşit această vârstă. Până la 1 an au
fost sacrificaţi 40 % din indivizi, iar între 1 şi
2,5 ani 50 %, acesta fiind probabil intervalul de
vârstă când atingeau optimul de greutate, por
cul fiind crescut exclusiv pentru carne şi
grăsime. Un fragment mandibular provenit de
la un exemplar femel m atur, prezintă o
retracţie gingivală destul de puternică la nivelul
molarului 3, pe faţa internă. Pe ramul stâng
sunt păstraţi în maxilar premolarii 3, 4 şi
molarul 3; alveola molarului 1 este închisă.
Această măsea a fost pierdută la un moment
dat, în timpul vieţii animalului, prin urmare, pe
lângă închiderea alveolei, a avut loc şi o
deplasare a dinţilor ce a dus la apropierea
ultimului premolar de cel de-al doilea molar
(fig.7). Ramul drept păstrează in situ premo
larii 3 şi 4. Măsurătorile executate pe acest
fragment (nu au fost incluse în tab. 4) sunt
următoarele: pentru ramul drept - lg. P2-P4 =
30,6; lg. canin = 1 1,5; pentru ramul stâng - lg.
P2-P4 = 30,4; lg. M3 = 32; lg. P2-M3 86; lg.
M 1 -M3 = 55,5, ultimele două sunt semnificativ
reduse deoarece cuprind spaţiul îngustat core
spunzător molarului 1 . Pe faţa internă a
mandibulei, în dreptul molarului 3 se observă o
zonă de regenera re osoasă ca urmare a rare
facti ei J�t�rminaiă Je un proces inflamator la
niv�lul ap ica l al rădăci nilor. Im agi n e a radio

femeie în lotul analizat; una de aproximativ 9
luni, una de aproximativ 2 ani, o femelă ajunsă
la maturitate şi o femelă bătrână. Toate aceste
resturi provin de pe terasa a II-a. Prezenţa
masculilor este certificată doar de canini izo
laţi, superiori şi inferiori, descoperiţi pe toate
cele trei terase, astfel că estimăm prezenţa a cel
puţin unui mascul pe fiecare terasă, fără a
putea face precizări asupra vârstei de sacrificiu
a acestora.
Pe baza unor oase întregi (5 astragale, 3
metacarpiene şi un metatarsian) a fost posibilă
estimarea taliei suinelor, care variază între
64,44 şi 77, 10 cm, cu o medie de 70,48 cm (tab.
5). Aceste valori se corelează cu cele obţinute
pentru alte aşezări dacice, cum ar fi: Simleul
Silvaniei 14, Divici-Gradl5, Borduşani-Popină 16,
unde atât intervalul de variabilitate, cât şi
media (70,3; 70,5; respectiv 7 1 cm) sunt foarte
apropiate de valoarea medie obţinută de noi.
Porcinele de la Covasna erau, în medie, mai
mari ca cele de la Mereşti i 7, nivelul II (con
temporan) de la Stenca-LiubcoveiiS, Zimni
ceal9 şi mai gracile comparativ cu cele de la
Sighişoara2o, Brad21 şi Gruiul Dării22. Valorile
metrice ale oaselor (tab.4) completează ima
ginea asupra mărimii suinelor din aşezare.
Ovicaprinele (Ovis aries + Capra hircus)
însumează 1 33 resturi osoase, ceea ce reprezin
tă 1 9,05 % din totalul materialului. Acest pro
cent le plasează pe locul trei, după bovine şi
suine. Fragmentarea puternică a materialului a
îngreunat diagnoza diferenţială oaie - capră.
Sunt prezente ambele genuri; din cele 133 frag
mente, majoritatea provenite de pe terasa a Il
a, genului Ovis îi revin 39, iar genului Capra 3
fragmente, restul (91 ) fiind incluse în categoria
ovicaprine.
Repartiţia pe regiuni anatomice este destul
de echilibrată, 38,34 % reprezintă fragmente
de oase lungi (exclusiv metapodii) provenite
din regiuni cu musculatură bine dezvoltată.
Resturile maxilare sunt foarte reduse numeric
(doar 5 fragmente mandibulare), astfel că, în
aprecierea vârstei, au fost întâmpinate difi
cultăţi. Din cei 14 indivizi estimaţi, cel puţin 4
sunt ovine şi unul este caprin. Printre ovine se
evidenţiază cel puţin o femelă. Aprecierea sex
ului în acest caz a fost făcută pe baza a tre i frag

=

grafică i l ustrează diferentierea ţesu t u l u i osos în
urep t u l cel u i de-al t 1·e il ea molar şi afcctarca
ca p ă tu l u i apical al rădăcinii proxima!� ( fig.X).
Câteva resturi maxil are si ma n di bu l a re ne
au p �rmis s i i stab i l i m pu ;LeU\a a cel putin patm

mente: corn, scapulă şi astr;ig;i) n . Gruparea
i n d iv izilor pc vârstc relevă sacrificarea în pro
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intre 2 şi 3,5 ani (au fost excluşi din acest calcul
2 i n u ivizi pcnlru care ap rec i e rea vârstci nu a
fost posibilă şi alţi 2 a căror vârstă de sacrifieare
a fost '�>t'ste 2 ani".
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de cei descoperiţi la Mărgăriteşti, Cătunu,
Popeşti44 şi Vlădiceasca4s; faţă de calul de Ia
Mereşti46, cel de la Covasna este semnificativ
mai mare.
Câinele (Canisfamiliaris) este slab reprezen
tat în lotul faunistic analizat, prin 4 fragmente
provenite de la 3 indivizi, câte un individ pe
platou, terasa I şi a III-a. Pe terasa a II-a este
absent, deşi aici materialul faunistic este cel
mai abundent. Pe platou au fost identificate
două piese (humerus distal şi femur întreg) de
la un individ de aproximativ 1 ,5 ani. De pe
terasa I provine un fragment de humerus, iar
de pe terasa a III-a un humerus întreg de la un
individ de peste 15 luni.
Talia (după Koudelka) calculată pe baza
humerusului este de 60,08 cm, iar cea după
femur este de 57,25 cm. Aceste valori sunt
mari, apropiate de cele din unele aşezări con
temporane: Stenca-Liubcovei47, Borduşani
Popină48 sau chiar Divici-Grad49. I ndicii
diafizari calculaţi pe baza datelor metrice (tab.
9) sunt de 8,41 pentru humerus şi 7,62 pentru
femur. Aceste valori include câinele descoperit
pe platoul de la Covasna (femur) în clasa
câinilor de talie supramedie cu o robusteţe
mijlocie, iar câinele descoperit pe terasa a III-a
(humerus) este, de asemenea, de robusteţe
mijlocie, dar valoarea înălţimii la greabăn îl
include în clasa câinilor de talie mareso.
Speciile sălbatice au o pondere redusă în
aşezare. Cele 35 de resturi identificate, ce
reprezintă 5,01 % din totalul de mamifere,
provin de Ia minimum 15 indivizi.
Cerbul (Cervus elaphus), cel mai frecvent
mamifer sălbatic, însumează 16 resturi schele
tice, majoritatea de pe terasa a II-a. Sporadic
apare pe platou şi terasa I (câte 1 fragment).
Cei 6 indivizi estimaţi sunt repartizati astfel:
unul sub 3 ani pe platou, unul peste 4 ani pe
terasa I şi câte 2 indivizi pe terasa a II-a şi a III
a (unul sub 3,5 ani şi unul peste 4 ani pe fiecare
terasă). De pe terasa a II-a provin 2 piese cu
urme de inte!Venţie antropică: un fragment de
corn secţionat transversal cu tăieturi deasupra
secţiunii şi un fragment de femur neepifizat
distal cu urme de tăieturi pe cei doi condili şi o
tăietură la nivelul şantului median dintre
buzele trohleei. Nu putem preciza dacă cornul
a fost "cules" sau provine de la un animal
vânat, dar cu siguranţă coarnele acestui animal
constituiau o materie primă pentru con

Datele metrice ale ovicaprinelor sunt redate
în tabelul 6. Dimensiunile cornului de oaie
(femelă) sunt foarte apropiate de cele ale unui
corn similar descoperit Ia Lunea Ciurei, a cărui
lungime pe curbura mare 65 mm şi circum
ferinţa bazei
78 mm24. Calculul înălţimii la
greabăn a fost posibil pe baza a 7 oase prove
nite de Ia ovine (tab. 7). Rezultatele indică o
variabilitate cuprinsă între 55, 10 şi 63, 1 5 cm, cu
o medie de 60,31 cm. Această valoare este mai
scăzută faţă de cele obţinute în alte aşezări
dacice din Transilvania: Mereşti2S, Sighişoara26 ,
Simleu-Silvaniei27 sau din alte regiuni ale ţării Stenca-Liubcovei28, Gruiui-Dării29, Borduşani
Popină30, Căscioarele-Greaca-Prundu31 , Lunea
Ciurei32, Răcătău33. Valori foarte apropiate de
cele de la Covasna se înregistrează Ia
Grădiştea34, Brad35, Cârlomăneşti şi Piscu
Crăsani36. Comparativ cu oile de la Divici
Grad37, Zimnicea3s, Vlădiceasca39, Radovanu
şi Popeşti40, cele de la Covasna sunt mai mari.
Calul (Equus caballus) este reprezentat prin
49 resturi osoase provenite de la minimum 6
indivizi. Majoritatea fragmentelor provin de pe
terasa a II-a şi a III-a. Este absent pe terasa I,
iar pe platou au fost găsiţi doar 2 molari maxi
lari izolaţi. Dentiţia izolată reprezintă jumătate
din resturile calului descoperite pe terasa a II
a, cealaltă jumătate provenind în cea mai mare
parte din regiunea autopodului. Pe terasa a III
a repartiţia pe regiuni anatomice este mai
echilibrată, fiind prezente majoritatea pieselor
scheletului. Fragmentarea materialului, sub
formă de resturi menajere, indică consumul
acestui mamifer, practică obişnuită în aşezările
dacice.
Din cei 6 indivizi estimaţi, pentru unul a
fost apreciată vârsta (după Levin) de 0-2 luni,
pe baza unui fragment mandibular cu I l
neuzat, I 2 în erupţie ş i 1 3 neerupt41 . U n indi
vid a fost sacrificat sub 3 ani, 3 peste 3,5 ani,
iar pentru 1 individ nu a fost posibilă esti
marea vârstei. Din cei 3 indivizi de peste 3,5
ani, pe baza unei serii dentare (P1-M3) maxi
Lare stângi s-a apreciat (după Levin) moartea
individului între 5 şi 1 1 ani42.
Estimarea taliei după un metacarp drept, cu
lungimea maximă de 224 mm şi lungimea late
rală de 2 1 3,5 mm (tab.8), este de 136,5 (după
Kiesewalter) şi cuprinsă în inte!Valul 136 - 144
cm (după scara lui Witt). Această valoare
indică o talie medie, la fel şi indicele de graci
=

=

de

1 5,6, indic<i o

uneltc.lor.
Dalde metrice (tab. 10) indică o populaţie
de dimens i u n i rel a tiv mari, mai ridicate decât

masivitate medie, dupii
Cerski43. Valoarea
inaltimii l a grcahiin apropie calul de la Covasna
litatc,

sci'irilc

lui

Bra u n e r

fecţionarea

şi
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ale celor din Banat5 I şi asemănătoare cu cele
de la Simleu-Silvaniei52 şi Mereşti53.
Căpriorul (Capreolus capreolus) ocupă locul
secund în cadrul speciilor sălbatice, fiind mai
numeros pe platou decît pe terasa a 11-a.
Lipseşte pe celelalte terase. Din cei 3 indivizi
estimaţi, 2 aveau vârste de peste 3 ani, iar unul
sub 3 ani.
Bourul (Bos primigenius) şi mistreţul (Sus
scrofa ferus) sunt specii reprezentate prin câte 4
fragmente fiecare şi se regăsesc doar pe terase
le II şi III. Un calcaneu de bour cu tuberozi
tatea neosificată (terasa a II-a) are o lungime
de 159,5 mm (fără tuberozitate), deci o valoare
ridicată ce indică provenienţa cu o mare proba
bilitate de la un exemplar mascul, ce nu atin
sese vârsta de 3 ani în momentul sacrificării.
Pentru celălalt individ de bour (de pe terasa a
III-a) se poate aprecia doar că depăşise 18 luni.
De la mistreţ provin două resturi de canin,
unul superior şi altul inferior, de Ia un exem
plar mascul (terasa a 11-a). Pe terasa a III-a a
fost identificat un calcaneu întreg ce a permis
calculul înăltimii Ia greabăn, dar şi un fragment
dintr-un canin inferior provenit de la un mas
cul. Dacă cele două resturi provin de la acelaşi
individ, atunci acesta este un mascul de peste
2,5 ani cu o înălţime Ia greabăn de 99,93 cm
(Teichert), valoare apropiată de cea a mistreţu
lui de la Mereşti54 şi de valoarea medie a taliei
mistretului de Ia Simleu-Silvaniei55.
De Ia urs ( Ursus arctos) provin 3 fragmente:
un metacarp I l descoperit pe platou, un
humerus şi un metatars 1 de pe terasa a 11-a.
Toate aceste oase au capetele osificate. Este
posibil ca metapodiile să fi ajuns întâmplător în
perimetrul aşezării, rămânând prinse în blana
animalului.
Alături de fragmentele aparţinând mamife
relor au fost identificate 3 resturi scheletice de
păsări* * . De pe platou provine un humerus
stâng de găină domestică (Gallus gallus domes
tica) de Ia un individ adult de talie medie, iar de
pe terasa a II-a provin 2 fragmente: un cora
coid drept de găină de talie relativ mică şi un
fragment proxima) de tibiotars drept de corb
(Corvus corax).
Spectrul faunistic din aşezarea de la
Covasna este aseemănător cu cel

al

gative ale animalelor sălbatice. Comparaţia
rea-lizată cu situri dacice studiate de pe terito
riul Transilvaniei: Mereşti56, Porolissum57,
Simleu-Silvaniei58 şi Sighişoara59, relevă o pon
dere mai mare a mamiferelor domestice Ia
Covasna (94,99 1 5,01 %) faţă de celelalte
aşezări (fig. 3). Î n cadrul mamiferelor domes
tice (fig. 4), procentajele bovinelor si suinelor
domestice sunt foarte apropiate în aşezările de
la Covasna şi Mereşti. Frecvenţa bovinelor este
mai ridicată la Porolissum decât la Covasna şi
mult mai redusă la Simleu-Silvaniei şi
Sighişoara, în timp ce frecvenţa suinelor este
mult mai redusă Ia Porolissum şi mai ridicată la
Simleu-Silvaniei faţă de Covasna. Ovicaprinele
au ponderea cea mai ridicată la Covasna, fiind
de trei ori mai numeroase decât cele de Ia
Porolissum. Calul are o frecvenţă ridicată la
Covasna, procentajul său fiind depăşit doar de
cel al calului de Ia Porolissum. Frecvenţa foarte
redusă a câinelui este comună pentru aşezările
dacice; uneori acesta este absent.
Specia sălbatică (fig. 4) cea mai importantă,
cerbul, are o frecvenţă neobişnuit de redusă Ia
Covasna, în timp ce căpriorul şi bourul au pon
deri relativ normale. Mistreţul este mai slab
reprezentat la Covasna decât în alte situri
(excepţie: Porolissum, unde este absent), iar
ursul este apropiat ca procentaj cu cel de la
Mereşti. Castorul şi iepurele l ipsesc la
Covasna.
O particularitate extrem de importantă a
materialului osos provenit din săpăturile de la
Covasna o reprezintă existenţa unui număr
foarte mare de resturi cu o pigmentaţie
deschisă, diferită de cea specifică epocii. Î n
timpul analizei materialului osos au fost notate
informaţiile referitoare la pigmentaţia atât a
fragmentelor determinate cât şi a celor nede
terminate, până Ia cele mai mărunte aşchii
osoase. Dintr-un număr total de 1510 resturi,
531, deci un procent de 35,16 %, prezentau
această pigmentaţie deschisă, gălbui-albicioasă
şi greutate redusă. Aceste resturi provin de pe
toată suprafaţa aşezării. Datele arheologice
arată existenţa, în săpătură, a unui strat de
arsură gros de aproximativ 80 cm (în unele
locuri) ca urmare a unui incendiu care a
cuprins toată aşezarea. Este foarte pos i b i l ca
ace:: a stă d e p i gm entare si scăderea g reu tăţi i să

altor

aşezări dacice. Cea mai importantă sursă a
hranei de origim: animală a l ocu ito r i lor de la

Fi e consecinta contactului cu focu l al acestor

Covasna era cu siguranţă carnea Fur n i zată de
animalele domestice. vânătoarea j uca un rol
aproape neglij a b i l , fi ind practicată probab i l si
in scopul npăriirii sau înlăturării efecte lor ne -

Nu putem preciza de ce oasele nu au
fost afectate in totalitate; pc de altă parte s u u t
afectate:: şi resturi ca re nu au fos t descoper-ite.
restu ri.

exacl

in s t r a t u l de arsură. Posibil ca urmele
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mediat, pe faţa mediată a diafizei, la nivelul
spărturii - urme de cioplire;
- coxa! - fragment de paletă iliacă cu 4 tăie
turi oblice;
- tibia dreaptă - la nivelul diafizei, 10 tăieturi
transversale;
- tibia - pe faţa mediată a diafizei un orificiu
aproximativ dreptunghiular, în jurul acestuia
peretele osului este cioplit (fig. 10);
- metatars drept la nivelul diafizei, între 2
tăieturi transversale, stratul superficial al
peretelui osos decupat;
- metatars drept - pe faţa mediată a diafizei, o
porţiune din peretele osos decupat, "dăltuit";
- metatars drept - jumătatea distală, urme de
tăiere în regiunea spongiasă a condilului.
O tibie dreaptă de ovicaprin prezintă, la
nivel diafizar distal, pe faţa cranială, un orificiu
circular transversal, cu diametrul de 4 mm (fig.
1 1 ). Pe un radius de porc se observă urme de
dinţi la nivelul epifizei proximale.
Î n concluzie, comunităţile de la Covasna "Cetatea Zânelor" aveau o economie bazată pe
exploatarea animalelor domestice, în principal
al bovinelor şi suinelor, dar şi a ovicaprinelor.
Deşi condiţiile de mediu erau prielnice speci
ilor sălbatice, vânătoarea nu a jucat un rol sem
nificativ în suplimentarea necesarului de hrană.
Dar, săpăturile arheologice continuă, iar rezul
tatele analizei viitoarelor loturi faunistice vor
putea completa imaginea asupra economiei
animaliere al populaţiilor dacice de la Covasna.

incendiului să fie vizibile doar pe oasele ani
malelor care erau în viaţă în acel moment, pe
oasele existente sub formă de produse ali
mentare (carne tranşată) sau sub formă de res
turi menaj ere din gropile de gunoi sau
îngropate în stratul superficial al solului, în
timp ce fragmentele îngropate mai adânc în sol
au rămas neatinse de foc.
Pe alte 45 de resturi se pot observa urme de
ardere, ce se pot datora şi modului de
preparare, prin prăjire, al cărnii. Unele au pete
negre sau roşcate, altele sunt arse la negru în
întregime sau sunt calcinate. Distribuţia
oaselor arse pe specii în cadrul teraselor poate
fi urmărită în figura 6. Cele 10 fragmente arse
de bovine provin din aproape toate regiunile
anatomice (dentiţie - 2 fragmente, omoplat - 1 ,
radius - 1 , metacarp - 1 , tibia - 1, astragal - 1 ,
metatars - 1 , falanga 1
1, falanga 3 - 1 ) .
Resturile d e porc arse sunt fragmente d e radius
şi tibie, de la ovicaprine sunt arse un fragment
de tibie şi unul vertebral, de la cal, doi molari
maxilari, iar de la căprior, un fragment de tibie.
Unele resturi prezintă urme de intervenţie
umană. Pe lângă cele 2 fragmente ce aparţin
cerbului şi care au fost deja amintite, 6 frag
mente din terasa a II-a şi 2 din terasa a III-a, ce
provin de la bovine prezintă astfel de urme:
- humerus - fragment cap articular cu orificiu
circular pe suprafaţa convexă, cu diametru de
6,5 mm şi adâncimea orificiului de aproximativ
15 mm (fig. 9);
- humerus drept
deasupra epicondilului

·

-

-

-
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Cetatea dacică de la Covasna. Studiu arheozoologic preliminar.
Abstract

The Dacian Settlement from Covasna. The Archaeo-zoological Preliminary Study
The Dacian fortress from Covasna was investigaled during severa/ years, starting in 1 942. The excavations revealed many ani
mal bones. In the present article, there are analysed 889 of the animal remains. Except 3 bird bones, all the other bones carne [rom
mammals.
Mos/ of the bones (94, 99%) carne from domestic mammals. Domestic bovines (Bas taurus) are represented by 38, 53% of the
determined remains, which carne from 18 individua/s. Domestic swine (Sus scrofa domesticus) totalise a number of 208 animal
remains, which carne from at least 20 individuals. Ewe and goat (Ovis arics + Capra hircus) totalise a number of 133 bone
remains (1 9,05% of the entire remains). The horse (Equus caballus) is represented by 49 bone remains, which carne from at least
6 individuals. The dog (Canis familiaris) is represented by 4 bone remains, which carne from 3 separate individuals.
Remains belonging to wild mamma/s are represented by: the buck (Cervus elaphus) 16 remains belonging to 6 individuals;
the roebuck (Caprcolus caprcolus) 3 individuals; the European bison (Bas primigcnius) 4 fragmellls; the wild boar (Sus scro
fa ferus) 4 fragments; the bear (Ursus arctos) 3 fragments.
There ha ve been re1•ealed 3 bird bone remains, of which 2 belong /o the domestic hen (Gallus gallus domestica) and 1 belongs
/o a raven (Corvus cora.x).
The animal bone remains revealed al the Dacian fortress [rom Covasna are similar /o those revealed in other Dacian sellle
ments dated in the same period. The economy of the Dacian communities [rom Covasna was based on the exploitalion ofdomes
lic animals, mostly of bovine and swine, but as well of ewe and goat. Though the environment was fa1•ourab/e for wild species, huni
ing did not have such a grea/ significance.
-

-

-

-

-
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Fig. 3 F recvenţa speciilor domestice in a şezări dacice d i n
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Fig. 5 Ra portul m a m ifere dome stice
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Fig. 7

-

Mandibula de porc cu modificari patologice.

Fig. 8 Imaginea radiologica a mandibulei de porc cu modificari patologice
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Fig. 9 Bos taurus - cap humeral cu urme de prelucrare

Fig. 10 Bos taurus tibie cu urme de prelucrare
-

Fig . 1 1

Ovicaprin - tibie cu urme de prelucrare
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54

2 7. X

711,h 5 7.2
1�.2

I.I.M11'1.:111.

5. I lAI' diar.

142,(>

25.7

61,!1 5�. 7 46,2

4 . 1 . 1 . m in.dia1:

1.15.4

2 X . .l

57

24.X 2 1 . 1

l .g.surr. planlar�

z

35. 1

49,5 4K.5
�X.I>
1M. 7 �9.� �9.1

�5.h 24.7 111,.1 �5.4 � I .X

1 .1 . m i n .

te

.l l ,h .12 . 3

-H.It 3115

211.1<

1 .1 . m i n .

.12.5 J4.4

511.5 57.M

3:

Tal ia la Bmi lallrll.'i ( m m )

1

1

11

1 75 , :\

l flll

1'

55.3
1_1

19.2

_1 1 ,7

2 . 1.1-�pi Lrr"'·

L.!(.mJ\.

DAI'
Tibia

.14

1 .1·1''"'·

62.fl 63
57
51
49. .1 59
62.2 54.2

Jb.5 J 7

l.pna.\ .

35 ..1

5 1 .2 5.1

[)'"'"·"p an.

Porci•

.17, 7

DAI' 1'"''·

\lerarars

hl

_1 K.5 3. 1 . 1

.17.7 4 1 ,11 40

Lg..rn�1x.

51U

32,7 3 1 .2

1 I . I.Ca>.acctab.

l.(.cpil�l'"''·

I.J.di>l.

Falanaa 1

44

7 1 .4

2'1

I lAI' di'l.

5 1 .1t

50.4

.In

�>

54 . .1 53 ..1 5 1, .1 5h.2 5.1.4 5.1..1 55.to (o i A
.1.1
.10 .5
.1 4 ,9 ](,,5 .12.2 J.l

Ll.crif'.disl.

7M,3 7o n
711,2 (>4 711.5

4 1 .11

.lll

t\dânc.mcd.

1 . 1 .min.dial'.

11.2 n.1
68,6

l.(.cpii'.disl.

L l -""1"·"11.

;s

Ad;inc.lal.

77

tl

SX,K 1>11

l.g.jum;ir.lal.
Lg.jurmll.mcd.

56,5 59.7
4R,7 49,3
42.6 40,4 4U.H 45,11 41!
36 42.7

Cuhllu•

�-'••••1!•1

44 4 1 . 5 49 53

1,

l:

1.

2 '

h ' I OU i 1

I 'J,K
5 7..1
19

lh.h.l
.11,h4

S..:\ul "''tinun

.... a,lml

laii a

1 1 72 , 14
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t==
_

__

2 1 .7
5'1.X
.11 1.X

.1.1..1 1

:::I���!_ =
_lh,112

llHI'�t.'U)

1 11511, 7S

__ _

Tabel

4 : Date metricc Sus .-.crofa domesticus (mm)

Maxilan:
l.g.l' I -M .l
Lg.1'1-M.l
Lg.l'l -1'-1
l.g.l'1-N

IOl!.f>
-1 4

I>AP llisl.

1 1 1 .3

M.5

Lg.I\.IJ
Lg.l·

.':!.:!

.l 1.5

46.7

62

Jfl

1 �.-1

l.g. tlp-1

1 2 .5

3 1 .5
6:!.1.
31

n

l.).min.diar.

6'1.1!

Lg.ca'· .glcnnid�

:!M,6

L1.ca\ .glcnoidil

1::!.2
111.2

L1.min.col

.H

"!.7.7
11
l l!.-1
1 7.1

27

2-1

2::!.7

I l!

1 9.1

25

"!."!..3

20. 1

17

31

1 5.(>

I>Al' di:of.

22�2

35.7

36. 1

26.2
I <.I.K

.n.s

31

03
\0
.....

1

26.5

15.2

24.7

I K.7

1 1!.3

1 7.2

1 6. 1

1 5.5

15

16

11

I IJ.-1

'1.-1

'I.M

L1.1ruhlcc
DAI' disl.

R:odius
L1.cp.prux .

llAI' prox.

[);\(' diuf.

L).min.diaf.
('uhilus

"!.<.1.-1

1 !1

17

26

Adânc.pcslc

-IK .H.t• .l O
.H.I
'27.::! 22.6

proc.anc•mcu

Ll.min.olccrannn
Mclacarp

IK

3f>.6

35.5

L1.supr.an.

30.5

7-1.6

L).cp.prox.

20

L).min.di:of.

1 -l.l!

L(.cp.dist.

17
J l .f>

L).ca' .acclah.

"!.M.S
"!. 1

ÎnAI).min.ilium

LJ.min.ilium
Femur

Lpnin.diur.

16

DAI' diaf.

1 7.4

24.3

HJ

.1 4, 2

.lO

17

JO.J

74

IV

17,!1

53.7

51l.f>

41!

1\

III

1 4.-1
1 1 .7

1 -l.X

1 -1.2
1 2.-1
lh

1 -1,6

1 :'.�

24 1 . :'

1 2 . :;

.1 6,-1

1 6.5

2-1

JK.X
:; 7. �

.111
1 '1
�11.7

1 '1.7

211.-l

1 7..\

� 1 .11

215

� 1 .1>

15.1

"!. U -'!2.2

-1 1 .6
.l XA
n

� -�
25.-'!

11

:!11.7
1 .1

1 3,7

21

1 5.5

1 2.7

1 1 .6

1 .1 .5

12

19

1 5.K

Q
s

1 1 .7
1 �.!

�

�
(')

l >cnumir"· u�

5 : Talia la Sus sc·rtifa domestic-w; ( 111111 )
1 . '.ma,.

1 illiil 1 1 cich<11 1

.\1>

11-14.-111
t,5 1 .5h
t,7,,J,�

A�lra�ml

ll>.-1

.

t•lJ..a5�

.\7.�

.lX,X

1 5.2

: 1.�
1 1>. .\

36.5

22.7

I J.2

"

7(),7

1 7.1>
l -1.-l

-1 1 .1>

1 5.!!

74-1.1>4

\kt:>C:>IJI I I I

74,1>

7 i l ,ll l

Mclacilrp 1\"

7�.x

7.1 7. 1 11

7-1

7..a'JJC

711,7

674 .:!�

;:::; ·
!:le

�
iS'

�

�

!=l

�

s_
�:·

�
l:l

Lirnil�

DAI' disl.

:!:!.(•

1

1\ lclillil" I V

37.5

2-l ..l

���

Tabel

2 1 ,6

27.-1
1 •1.7

l.).lii'l

30.:!

15.5 32 27.2

4 1 .6

17

30.4
35.2

"!.Il

'2X.7

:! l .fl

I .I . J'rtlX.

2')

-14.3

L).min.diar.

.\5,-1

1 .1.111in.

37.6

1 9.7

L1.cp.dis1.
Tihia

3-1.4

1 9.5

1 3.5

n

35.1
2K

1 7.6

72.11

3 1 .7
.l l .-1

31>.6
2<.1.!!

1 5. 1

21

25
26

J 7 .K

l.g.jum;)l.mc.J.

�illilll!!"
Lg.max.

I K.6

Coxal
l .g.cav.acctah.

.l 5,J

J 1 .4

D.-1
H,t\

1 '1

III

Lg.max.

l.g.jum�l.kJt.

A..t;.'mc.mcd.
I . I ..Ji,l.

:!0.6

H.-1 :n

34.M
2f>.5

I.I.Cp.dist.

l .).lli;IX.
Aslmgal

At..l o"nh..·.lat.

Humerus
L1.min.diaf.

IK

( 'alcancu.

Scapula

3 1 .-1

2X.�
'205

1. .c .disl.

3-U

27

l .g.prnc.gknnid

1 -1 .2

l .).cp.prnx.

3-1

12

Lg.diast.:m�

�� . .l

"

l.g.llli.l:\.

51

35 .�
1>-1

32.3

21U

1 5.2
311

�1Cli.lli.lh

lUI

l .g. M I -"'0

L).cpif.<lisl.
LI·"'J>r.arl.di-1.

ln li:rior

SuJ"'!'rÎur

1 :! .11
�h.7

I lAI' lliaf.

\lcdiiJ

1

1>-1-1,-111

77 1 .11 1

71 1-I . X

§

�
;::; ·
c

'1::::1
�

�
s·

20.7
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l:l
:...

CHme

- �- - -

Diam.rna� l:laro
Diam.rnic bll1.l

C ircumf.lbali
lg.•"lllbUIU e�l.
L.�.cur�..-. inl.
.\hndihall
L�.\1 1·1-13
Lg.\B

Înill. dupo\ MJ

Se�ptll.l

L�.prox:.ţkm�d

Lg .•"ll l'.gh:nuidl
l.!.Cal.�k."1klidil
L1.min.rol

Hllntl11!1

- - --

- - - - --

- - - - - - - - - --- -

52 4D
25 :!2
39

14

\�

L).cp.pro".

l.J.min.di:a::

1 3.5

LJ.ep.disL

IU

IJAP dia[

I M P disl.

21

�{1,1 4.!!
�J)�
l1!.d �

Calcaneu

lli

,(! \

1 7.5 1 6.7
9,7

9

1 4.2
M,5

1

21..2

1

� �'lA �

21
�
ru It!
.!.U .!..:!...1 .l1!.J ill
.!.hl
.!M
!!
�

�
�
IH

11

2..M
�
IH 7

L!

::..u
�
!!>...1
Lt.>d

ll'\Pdist.

I K,N

l .!.<li'l.

Me!alan

ill li

1-u 11..!!

.lhl

ll.U
Z.!..J
�
llJ!
!U
ru

(n), celelalte aparţin ovicaprinelor

Capra hircus

1 1 .-1
1 11,7

1 ;,;
1 25 1 1

1 :1

2 5 .-1 �S.5 �5.5

�(1.� � -' · 5

1 !I,IJ

211. !<

"

1 11 .4
1 11,2

2 .\ . 1

I IJ

1 !<. 2
17

1 -1

2(1
1 11, 5
211,11

�O,lt 1 '1,'1
� �
!.l..!
�
!1

) 9.. � � � ,.l � O ,h
l1!.d !'lA � �
J_J_,1
12
u
1 7,!1

D:\1' pr1 1x.
I .J.min.diaf.

1 1 .2

l .l. 7

'} • .:!

I M I' diaf.
I.I.CJ1.disl.

1}} •.�
� 11,-1

".

1-1 1

l>i\1' dis1.
l.g . m ax .

FalanJ!a l

l1
lli
�
l!!.d

!'l...1
!.L.l
J_ll,:l
�u
H .f•

1 1 .:1

.:!h.(l �]
�6
1 11 .4 I l< . .\ 1 IJ.5

20

1 11, 1

I X,X

Il

1

Il

1

Il

1. '.1113:\.

1 23..\

1 1 2.7

1 .\ .\ .2

1 211

Ta l ia

27. 1

1 1.�

:1 5.4

11 1 2.7

5� 1 . 1

llfJ4,7

5K 1 . 1

11 1 11, 1

h2 1 .-l

h.l l 5
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1_2 11
1 11

!1...:!
l i...�
�.1.-1

r

, ,, .1

1 11,5

Tabel 7 : Ta l ia la Ot•i.'i 11rie.'i ( m m )
r··----�-- - -- - ..---T- ---- astr•ul
1 mela!an
rolrancu
Llrnl!c
l\ledlu

1

!TcichcnJ

}2
H

:U...-!
�
!1.2
l:!..l
1 .1 .)

I .!.O:Jl.pru\.

melacarp

,U.6

z
>
te

��
4:1 .j

1 11 .�

l .g.max.

L .disl

··· oasele ce provin de la Ovi.\· urie.\· sunt subliniate (.!l.) cele de la

sunt ieu caraclere italice

A<l:ind:n.
A.Jân.:.m.:<l.

1 .1.min.

ill..J.
ill
11
1l.J!
.LM
�

1 1 .5

t:l
;;

1 7.-1

l . l.pWX.

w lli :u
.!.1..1 ll.J �
1 2 .9 ru w .
1 0.6 2J!
2..1

l UI

14.5

1 H.5

l.g.jmnill.mc<l.

ru

.1.4 5

L�.mn.>..

DAP pro".

J2J

24

2.2

Me!m�rp

2-1.11

AslraJ!al

26

proc.ancor.cu

L).cpif.dist.

l .1.111:1X.

25 7

IJAP diSL

Adlin..·.pr,le

1 3..\

l.g.jumilt.lal.

LI.'<UJlr.an di>t.

1 11.4

.\11

Lg.nmx . .

l 'lj

!Q

l.!.Cp.di>t

l>Al' fllllX.

L(.supr.:ln.<lisl.

l.!.cp.pm:�.

9.2

.\ 1 ..\

DAP di:•f.

:s.t. � J.i.!! Jru M � ru �

16.5

.\5,5

l .!.O:fl.f'IIIX.
l .1.min.<liaf.

34
J_l
2f>,2 � !X. /
2 1 .5 ru n
17

20• .\

Tibia

�(!

L1.supr.an .

l >Al' prox.

�9

24

Cubilus

L(.Cfl.plllX.

l>i\P <list.

� J.M .11.2 ;11!

DAI' diar.

t'emur

l.!.O:[I.di,t.

26.4

L1 .min.diaf.

------,

- - - - - - ----

IJiam.cap an.

l.!.Cp.dist
l�.11ohlce

Ll.>upr.an.pru\.
llAP pro�.

-

!M
�
!!:!

10,3

I>APd�l.
Radia

-�-

ill

L1.min.di,1f.

DAPdiaf.

.....
1.0
o

- -

551.1·
·1>.1 1 5

1•11.1 . 1

z
o
tTl
>

Tabel 8 : Date mctricc

Coxal

Tabel 9 : Date mctricc

Ea1111s caballm• ( mm)
l h mcrus
1.�

trohk.:

70,7

1 7K . .l

l .g.max.

-" '

l.�.:p.<list.

76,!!

I > A P prux.

L1.supr.:tn.dist.

66.1

L.pnin.diaf.

15

DAI' diaL

1 6, 1

L1.cp.tlist.

H. l

.1 .1. 1

L1.1rohlcc

16

17.1

l l.... l' dis!.

Cubitus

L�.olc.:ranon

'tetacup

Lţ.max.

1.1.cp.prux.
IHI' pmx.
Ll m in.<lial:
LJ.\ 1' tliaf.
L1 .cp.d is1.
IJ,\ P dis!.
Femur

Diam.can ari.
C•lcanl'u

Lg.ma:o. . .

4-U

{>.M
:!:!..\

44.!!
.1 5, 7 .l i
.' 5
�6.2
50,7
.n

Fl'mur

1

50

DAI' prnx.

10
10,7

1 .1.min.d iaf.

1 -1.5

DAI' tli:tL

15

Diam.cap an.

1
1

A�tragal

lnll1.rnax.
l.t.max.
Ll.supr.an.tlist.
l.�.mcd.truhlcc

1\lttatars

LJ.cp.prux.

1>.\1' prox.

47,7 49 51
39,4 4 _, 41.7
33

30.7

U.\1' tliaf.

F1langa 1

79,4 K7
54.5
51.-l
.U.4 1
33.1 34
1
44.7 47
45
KO

Lpnax.

Lt.prux.
Lt.min.
l.Ldist

fala nga 11
L�.rna\.

--

42.4

- .g_ 5 3

cervidt1e ( mm )

Cen·11s

elaphus

Mandibula

lluml'rus

Lgjum:)l.im.

5X. 7

Ad;in.:.lal.

2'1.5

Q

Adân,·. mc<l.

.l i

1 . .dist.

3--5.:<

1:>

1 . 1 .prnx.
L1.min.
Lil.l i,t

lh

DAI' <Iist.

5'1.1

30.5

3 5.6

-10.2
1 .1 . 2
11
11

Tabel 1 1 : Date metrice

1

8

- - ·-

1 5 .1

i:)
�

ld.X
24.�
I X.h

Radius

DAr JlfP\.

-- 1- - - - - - ·.-. - - - - - - - - ' - - - - - ,

1 1 1.1

I .I .CJ'.J'fll \ .
1 .1 .supr.art . p rn x .

hO,X

DAI' prux.

55.2

l .g.max.

.16

Lprnhkc

L1. min.dial:

_l.j

Falan�:a 1

Capreol11s
capreolus

�5

1 . 1 .supr.an.prux.

.1 7

lj.ma:o..

-Il),(,

b'J.5
66

12

l.g.jum;)t.mcd.

� :< . 2

Metacarp

1 K . :<
20.5
10.:<

Astragal

6 2 .7

1.1.cp.prux.

1 5.7

DA P <Iiar.

CMicanl.'u

Ll.cp.<list.

Radius

-1-U

1 .1.min.diaL

1 . 1 .surr .:m.dist.

1'1..1

Lg. M I - 1\.H

-1 5

Jlf"'.

l >:\1' <list.

l.g.P1-P4

g.
!. l\.-13
lnă11.mantl.după M J

711 .5

' - 1 -CJli l:dist.

Tabel 1 0: Date metrice

57
5 1 .7 51
5K.K 50,6 5 1 .1
51,6 44.!! 4(d
5 3.6
57.5 47

L1.min.dial:

:! 5 . X

.n.s

DAI' dist.

5 1 .!!

i5
1 1 1 1 .-l

1 .1.cpil:prnx.

.l 1, h

L1.cp.dist.

l .�.cp.dis1.
DAI' dist.
D:\1'

-1 1 ,5

1.1.cp.prux.

5 :! . �

Tibia

I 'J0 . 2

Lg.ma.x.

1

42.7

:!�

DAI' dist.

1 07.3
S I A 46,2

L1.max .

L�rux.

L1.cp.prux.

hll.5

'-l-'a' .;t,·ct;lh.
Fl'mur

30,7
41.1

Ratlius

.......
\0
.......

l l umerus

l .g . .:a\ .a,·.:tab.

9')5
5X.h

Calcancu

L1.m'"·

1

5-1

Tabel 1 2 : Date metric�:

Sus sao(a (errus ( mm )
1 5.2

UAl' <lial:

1 11.5

L1.cp.dis1.

2h,-1

DAI' dist.

1 6,5
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107
1'J.5

�
(")
;:;·
s::. .

�

!:)

g
�
�

!=l

�
�
!:: '

�
1:>

�

�
;:;·
o

�
�

�
s·
1:>
;"

DIANA BINDEA

Tabel

1 3:

Date metricc Ursu.\· arctos ( mm)

l l u mcrus
l.�.min.diaf.

3-l.-l
l iP

l . [.�p.disl.

l[.tn>hlc,·

.. 1 , ·

l l..\1' disl .

:\lclapodii

!'l l clacarp I l

l . !,!.llla\ .

1 -l
1 � • .�
1 7. S

l .[ .l•pi r.pro\ .
l .[ . m in.diaL
1 1-�ri Ldi,t

\l clalars 1
66.7
�IJ.S
9.1
15

192
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ANGVSTIA, 9, 2005, Arheologie, pag. 1 93-214

Castelul Mik6 din Olteni, jud. Covasna
(cercetări arheologice)
Î n luna aprilie a anului 2002, au fost efectu
ate sondaje arheologice la Castelul Mik6 din
Olteni, jud. Covasna, cu scopul de a funda
menta proiectul de restaurare a monumentu
lui. Amplasarea sondajelor a fost stabilită de
proiectantul general (arhitectul împreună cu
inginerul de rezistenţă) în funcţie de nece
sităţile proiectului de restaurare. Cota Wagriss
a fost stabilită la partea de sus a soclului
coloanelor de pe faţada principală.
Principalele obiective urmărite au fost:
- caracteristicile tehnice ale fundaţiilor
castelului: structura zidăriilor, materiale de
construcţie, adâncimea fundaţiilor.
- evoluţia nivelului de călcare în imediata
apropiere a castelului.
Materialele recuperate în timpul săpăturilor
au fost predate Muzeului Naţional Secuiesc din
Sfântu Gheorghe.
Ansamblul de cercetat consta în două clădiri
adosate, cu planuri diferite, care au fost numite
în mod convenţional vila 1 şi vila 2. Vila 1 dis
pune de pivniţe pe două niveluri în timp ce vila
2 are doar un demisol puţin adâncit în pământ.
(pl. 1 ).
Pivniţa nivel 1 este situată în lungul laturii de
E a vilei nr. 1 ocupând doar jumătatea estică a
suprafeţei clădirii. Pe toată lungimea ei este
acoperită cu o boltă în mâner de coş, dublată
din loc în loc cu arce de acelaşi tip. Î n zona
mediană este despărţită de un zid prevăzut cen
tral cu o uşă de mari dimensiuni. Prima
încăpere de la intrare este pardosită cu plăci de
piatră.
Cele două încăperi ale pivniţei au fost cerce
tate în 3 puncte: S 1 în colţul de sud-est al
clădirii, S2 lângă peretele median pe latura
sudică şi S3 în stânga intrării lângă uşa princi
pală. Săpătura Ia toate cele trei sondaje a fost
făcută în sol viu (sol nisipos curat de culoare
gălbuie).
S-a stabilit astfel că zidurile pivniţeil au fost
construite în aceeaşi etapă, fiind ţesute şi având
aproximativ aceeaşi adâncime de fundare. Î n
zona pragului dintre cele două încăperi fun
daţia este sensibil mai adâncă ( -556 cm W),
pragul

Zidul pivniţei are o tencuială grosieră
văruită, iar pardoseala este din plăci de piatră
finisate pe o faţă. Sunt vizibile urmele înlocuirii
tocului uşii, sub pragul de lemn fiind aşezate
drept postament un rând de cărămizi ornamen
tale refolosite (cu smalţ maro) din perioada
modernă.
Î n pivnita de la nivelul II a fost executat un
sondaj cu scopul verificării adâncimii de fun
dare a peretelui de V al clădirii2 - S 8. Î n partea
de sud a sondajului a fost surprinsă marginea
unei gropi de ardere nivelată, peste care a fost
mai apoi montată pardoseala actuală din pia
tră.
Pe faţada de vest a clădirii principale au fost
executate două sondaje, pentru a identifica
adâncimea de fundare şi structura zidăriilor: S
9 şi S 4. Î n S 9 săpătura a coborât până la - 244
cm, unde s-a oprit datorită descoperirii unui
ansamblu de ziduri anterioare castelului,
aparţinând, după toate indiciile, castrului
roman care a funcţionat pe acelaşi amplasa
ment (pl. 6, 7).
Zid vechi II: la o distanţă de cea. 1 5-20 cm
faţă de zidul castelului şi paralel cu acesta a
apărut ruina unui zid din piatră legată cu mor
tar de var amestecat cu cărămidă sfărâmată. Î n
partea de S a săpăturii, puţin mai jos decât
nivelul de demolare, a fost descoperită in situ o
piatră fasonată rectangular, foarte probabil cu
rol de treaptă.
Zid vechi 1: este situat perpendicular pe
zidul II şi se întâlneşte cu acesta în marginea de
N a treptei, cele două fiind foarte probabil con
temporane; a servit ca zid lateral de N al unei
intrări. Zidul 1 a fost demolat neregulat: limita
superioară se află Ia - 92 cm, şi coboară accen
tuat până la - 230 cm. Ruina este acoperită cu
umplutură de pământ amestecat cu moloz.
Î n S4 a fost întâlnită o situaţie asemănă
toare, fiind descoperit la - 50 cm un zid aproxi
mativ paralel cu castelul, cu ramificaţii pe
direcţia E-V (vezi pl. l ) . Ansamblul face parte
de asemenea din construcţiile castrului roman
(pl. 2).
Fundaţia de V a castelului a fost observată în
a m bele sondaje, având caractedstici tehn ic�

fi i n d acup�rit cu un strat subtir� d�

unitar�:l. Datorită zidului paralel anat la m ică

pământ. Î n zona prag u l u i Lk l a i n trare fu ndatia

dista�ltă, r� aceas t fi l a tură nu au putut fi sur-

este însă întreruptă.
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prinse adâncimi de fundare pentru structura
medievală.
Fatada de Est S 5, situată la colţul de SE al
clădirii actuaJe4, a fost în măsură să stabilească
următoarele: paralel cu zidul de E, la distanţă
de cea. 1 m, există ruina unui zid orientat N-S
considerat ca aparţinând fazei romane a sitului.
(pl. 3)
S 6 a fost plasată Ia îmbinarea dintre zidurile
vilei 1 cu vila 2, aici putându-se preciza:
- cele două construcţii nu au fost construite
în aceeaşi etapă.
- fundaţia vilei II este posibil să aibă două
faze, dacă ţinem cont de tehnicile diferite de
construire a părţii de jos a fundaţiei în com
paraţie cu partea de sus; din păcate însă
datorită unei intervenţii ulterioare pentru tre
cerea unei conducte de apă s-a produs o spăr
tură care nu ne permite să asociem cele două
tronsoane.
- Ia cea. 40 cm de la fundaţie a fost practicată
o groapă rectangulară umplută apoi cu pământ
amestecat. (pl. 4)
Fundaţia vilei 1 este clădită cu mult mortar
din pietre de dimensiuni variate potrivite între
ele. Fundaţia este mai Iată în partea de jos, iar
spre nivelul de călcare se retrage treptat; talpa
se află la -202 cm. Nivelul de călcare actual
corespunde cu limita unei tencuieli recente,
care s-a realizat peste o tencuială mai veche, cu
fragmente de ţiglă, a cărei limită este situată cu
1 8 cm mai jos.
Fundaţia vilei 2: partea de jos are talpa fun
daţiei la -210 cm, este construită înecată în şanţ
cu foarte mult mortar care dă un aspect com
pact. Mortarul este de bună calitate cu mult
var. Distanţa faţă de fundaţia vilei 1 este în
medie de 16 cm. Deasupra apare o spărtură,
umplută cu pământ, înaltă de 40 cm, care are în
partea de jos o ţeavă pentru apă. Partea de sus
a fundaţiei este zidită relativ neglijent, din
bolovani legaţi cu puţin mortar, şi prezintă un
început de decroş (-42 cm). Distanţa faţă de
fundaţia vilei 1 este în medie de 6 cm iar traiec
tul oblic, care urmăreşte fundaţia alăturată, ne
conduce la concluzia că tronsonul de sus este
posterior vilei 1 . S7 a fost plasată în dreptul
unor fisuri apărute în zidărie, Ia 2 m de la colţul
NE al vilei 2. (pl. 5) Felul de construire suge

neglijent din bolovani mari de piatră aruncaţi
fără a fi potriviţi, rezultând un zid foarte nere
gulat cu goluri mari. La bază apare un gol în
zidărie înalt de cea. 56 cm umplut cu pământ.
Î n jurul adâncimii de - 1 2 cm zidul are un decroş
foarte neregulat de lăţime variabilă (3 - 8 cm).
Din punct de vedere stratigrafic pe latura de
vest se constată două mari etape:
1 . Straturi legate de funcţionarea clădirilor
castrului în perioada romană si postromană.
2. Intervenţii făcute în perioada construcţiei
castelului.
Î n S9 demontarea zidului roman a fost
făcută într-un şanţ larg, care a rămas foarte
probabil deschis pe durata construirii fundaţiei
pivniţei, fiind apoi umplut cu pământ ameste
cat cu moloz. Peste această umplutură masivă
se distinge un nivel de construcţie a castelului,
a cărui compoziţie e dominată de sfărâmături
de cărămidă; partea superioară a acestui strat
se află la - 1 ,90 m W. (vezi stratul 10)
Î n S4 au fost identificate mai multe straturi
aparţinând epocii romane: 2-6 şi 14-15; stratul
1 3 a fost deranjat parţial odată cu operaţiunile
de scoatere a pietrei din zidul roman. Acest
strat este un nivel de călcare, ce poate fi
atribuit fazei iniţiale de construcţie a castelului
mai precis fazei de scoatere parţială a zidului
roman şi construcţie a pivniţelor. Urmează o
nivelare peste ruina romană după care apar
depunerile din perioada construcţiei castelului,
între - 1 92 cm şi - 2,22 cm (9 şi 10).
Pe latura de Est este prezentă aceeaşi situ
aţie cu două mari etape.
Î n S5 se remarcă o situaţie cu zidării romane
care au fost de asemenea folosite ca sursă de
materiale de construcţie. Nivelurile romane,
mai puţin consistente în această parte, au fost
deranjate doar în zona de scoatere, deasupra
urmând o nivelare.
Î n S6 se poate observa o uşoară înclinare a
straturilor spre E datorată tasărilor naturale
ale marginii platoului pe care se află con
strucţia, precum şi o groapă contemporană
realizată paralel cu zidul.
Î n S7 stratigrafia este relevantă doar pe o
distanţă de 70-100 cm de la zid, din acest punct
straturile fiind distruse de un şanţ paralel cu
zidul. Se constată o cădere a straturilor, fapt
care s u gere ază l i m ita taluzului de

rează existenta a două etape suprapuse:

1. partea de jos d i n t r - u zidărie mai comp act ă

Oltului. a cărui

cu bolovani a �t:zaţ i potrivit şi egal iz aţ i cu pietre

la malul

margine înaintează spre platou

prin lasare naturală.
Nivelul de călcare în perioada construirii
castelului s-a atlai in limitele stratului 2. int re

mai mici şi fragmente de cărămidă. Talpa fun
d aţiei coboară la - 1 72 cm.
2. partea de sus a fundatiei este co n stru i t ă

-2,04 şi

-2,20

m.
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simple lucrate din pastă fină cu foarte puţin
degresant, smălţuite sau angobate. O mică
parte din materialul descoperit poate fi
încadrat în sec al XVI-lea, cum ar fi de exem
plu o oală cu gât scurt angobată cu decor exte
rior din linii şi valuri realizate cu vopsea de
culoare roşie (fig. 40). Ceramica încadrabilă în
sec XVII-XVIII este una de bună calitate cu
pereţii foarte fini, cu vase de forme foarte vari
ate, în majoritatea cazurilor smălţuite (fig 3739, 41).
Cu excepţia unor fragmente de cahle oale
care pot fi mai vechi, din secolele XV-XVI,
toate fragmentele de teracote descoperite în
săpăturile de la Olteni aparţin unor cahle plăci
databile în sec. al XVII-lea. Sunt astfel
reprezentate câteva din tipurile cele mai popu
lare în epocă: cahle plăci decorate cu mască
feminină în medalion octogonal (fig. 3 1 , 33b),
cahle din categoria tapet decorate cu figuri
geometrice şi diverse combinaţii de motive ve
getale (fig. 35) sau geometrice (fig. 34), sau
cahle ornamentale cu variate motive florale
(fig. 32). Dintre piesele cu un caracter mai spe
cial remarcăm o placă decupată pe contur în
forme arcuite, folosită fără îndoială la corona
mentul unei sobe din sec. al XVIII -lea.

Materialele descoperite în săpătură ilus
trează două epoci diferite: 1) epoca romană şi
postromană, şi 2) evul mediu târziu (începând
cu sec. al XV-lea).
Î n straturile aparţinând perioadei antice au
fost descoperite exclusiv fragmente ceramice
aparţinând atât categoriei de lux5 cât şi eera
micii de uz comunli. Atât în prima cât şi în a
II- a categorie domină ceramica arsă oxidant
de culoare roşie din pastă fină cu un finisaj de
calitate.
Categoria ceramicii de lux este ilustrată de
forme simple precum te"a nigra (fig.7, 8, 9) dar
şi vas de tip tibullum cu marginea decorată (fig.
27). Ceramica de uz comun este dominată
numeric de tipurile de vase folosite pentru gătit
( castroane, oale, străchini) pe majoritatea
păstrându-se urme de folosire. Nu lipsesc nici
vase pentru transportul şi depozitarea lichide
lor cum ar fi urcioarele, amforele sau amfore
tele (fig. 1, 15, 16).
Materialele medievale sunt mult mai variate
şi trădează o intensitate de locuire crescută în
secolele XVII-XVIII. Ceramica de uz comun
reprezintă cu precădere vase pentru preparat şi
servit masa, fapt sugerat de prezenţa urmelor
de folosire de pe majoritatea fragmentelor.
Tipurile de vase sunt dintre cele mai variate?
care în general se caracterizează prin modele

Angel Istrate

Note 1 Notes
1 . Zidul este construit din bolovani de piatră brută
legati cu mortar, relativ puţin amestecat cu bucăţi de
cărămidă folosită pentru egalizare; adâncimea de fundare
este la ·5/- 1 5cm de la nivelul actual de călcare ( -534 cm W).
2. Se pot preciza următoarele: adâncimea de fundare a
peretelui de V este la cea. -40 cm de la nivelul de călcare
actual (-448 cm W). Zidul este de bună calitate cu lespezi
potrivite cu mult mortar; tehnica de constructie fiind
"înecat " în şanţ.
3. Zidul a fost clădit în şanţ din pietre de dimensiuni

variabile bine potrivite între ele, rar apărând fragmente
cărămidă. Mortarul este de bună calitate fiind realizat
nisip şi var. Zidul prezintă un decroş în jurul adâncimii
-44 cm.
4. talpa fundatiei castelului se află la - 1 78 cm.
5. Bolinde� 1995, p 147-154.
6. Castella-Krause 1994
7. Szocs 200J; pentru zona secuimii bune analogii
găsesc la: Elek 1992 şi Elek-Demeter-Szekely 1997.
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Legenda straturilor 1 Legend of the layers
Faţada vestică

Faţada estică

1 . Strat cu mult mortar, piatră şi sfărâmături de
cărămidă.
2. Conglomerat din cărămidă spartă şi piatră,
legate împreună cu mortar de var.
3. Strat cu cărămidă sfărâmată şi mortar.
4. Nisip de granulaţie medie deschis Ia culoare.
5. Pământ bătut amestecat cu sfărâmături de
cărămidă.
6. Pământ negru amestecat cu fragmente de
cărămidă.
7. Umplutură recentă - pământ amestecat.
8. Pământ amestecat cu fragmente de cărămidă
şi pietre.
9. Strat cu multă cărămidă sfărâmată - aspect
roşu.
1 0. Mortar curat cu fragmente de piatră.
1 1 . Umplutură de nisip amestecat cu pietriş.
12. Mortar cu cărămidă sfărâmată şi pietre.
1 3 . Pământ brun cu pigment de cărbune,
cărămidă şi mortar cu o peliculă de pământ
foarte tasată la partea superioară.
14. Pământ negru cu bulgări de mortar şi
pietre.
15. Pământ negru cu pigment de lut ars şi
pietre.

1. Sol vegetal.
2. Prundiş curat (nivel de călcare).
3. Pământ negru tasat cu pigment de mortar şi
pietre.
4. Pământ gri-cenuşiu sfărâmicios cu piatră,
cărămidă, bulgări mari de mortar.
4a. 4 cu mai multe pietre.
4b. 4 mai afânat.
5. Sol viu (nisip lutos de culoare gălbuie).
6. Groapă modernă.
7. Lut purtat cu pigment de mortar şi lut ars.
8. Pământ brun pigmentat cu cărămidă, căr
bune şi var.
9. Pământ negru afânat, cu piatră şi cărămidă.
10. Lentilă de arsură.
1 1 . Pământ brun nisipos slab pigmentat ( nive
lare).
12. Pământ negru tasat (strat de nivelare).
13. Pământ gălbui nisipos slab pigmentat.
14. Moloz cu pământ din demolare

Catalogul selectiv al materialelor descoperite
Abrevieri:
P: pastă; AOI: ardere oxidantă incompletă; AOC: ardere oxidantă completă; D: diametru! gurii

nisip fin şi calcit, aspect cenuşiu, foarte bine
finisat. S9, c 1, -1,60 m.
8 Vas foarte fin, D = 14cm, pasta conţine
nisip fin, aspect roşu - gălbui, glazurat Ia interi
or. S9, c 1, - 1 ,60 m.
9. Bol cu margini înalte, D = 15 cm, P- fină
cu vagi urme de mică, AOC, cu decor canelat Ia
exterior. S9, c2, -1,80 m.
10. Oală , D = 12cm, P- semigrosieră cu
nisip şi calcit în compoziţie, AOI. S9, c2, - 1 ,80
cm.
1 1 . Vas semifin, D = 1 9cm, AOI, aspect

Ceramică romană

1 . Cupă de mari dimensiuni, D = 1 8 cm, P semifină, cu impurităţi lipite după prelucrare,
AOI, aspect galben-roşcat. S9, c3,-0,50 m.
2. Farfurie, D = 1 6cm, P- foarte fină, com
pactă, AOI, aspect roşu - gălbui. S4, c2, -0,50 m.
3. Oală, D = 14cm, P-foarte fină, AOI,
aspect gălbui-cenuşiu foarte bine finisat. S4, c
3, - 1,30 m.
4. Oală cu buza aplatizată, D = 1 6cm, P
sem ifin ă cu nisip şi calcit, AOI, aspect galbe n 

cenuşiu. S4, c 2, - 1 ,30m.
12. Vas de mari dimensiuni, U = 14cm, P
semifină cu mică fină, /\01 , aspect roşu -

roşcat. S4, c 3 ,

5.
AOI,

- 1 ,30 m .
Oala, lJ = 1 5,X c m , P- fină c u putin nisip,
cu firnis la exterior. S9, e l , - 1 ,60m.

6. Vas ccramic, P-scmigrosicră,

cenuşiu. S4, c 2, - 1 ,10.
7. Vas foarte fin, D

=

AOI,

cenuşiu, iar la exterior cenuşiu-gălbui, prezintă

aspect

urme de folosire i n te n să . S4, c 2, - 1 ,30m.
1 3 . Buză d e oală d e mici dimensiuni, D = 1 2

14cm, pas ta conţine
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33a,b. Cahlă traforată de coronament cu
motive florale, P-fină, AOC, smalţ verde peste
angobă albă, sec. XVII.
34. Cahlă placă cu decor cu arce, P- fină cu
mică, AOC, sec XVII-XVIII. S4, c2, -0,80m.
36. Cahlă cu decor vegetal, P-fină, AOC,
piesă smălţuită verde peste angobă albă, sec.
XVII. S9, c 2, -1,80m

cm, P- semifină, AOI, cenuşiu. S4, c3, - l,OOm.
14. Vas de mari dimensiuni, P- semigrosieră
cu nisip şi calcit, AOI, cenuşiu. S4, c3, - l ,OOm.
1 5 . Gât de urcior, D = 6cm, P- semigrosieră
cu urme de mică şi impurităţi lipite în masa
peretelui. S4, c2,-0,90m.
16. Gât de flacon din ceramică, D = Sem, P
foarte fină, AOC, roşu. S4, c2, -1,30m.
1 7. Buză de vas profilată, D = 15 cm, P
semigrosieră, AOI. S4, c2, -1,30m.
18. Vas fin, D = 9cm, P- fină, AOI.
19. Vas cu inel de susţinere, P- fină cu urme
de mică, S9, c 1 ,-1 ,80m.
20. Vas ceramic, D =26 cm, P-semigrosieră,
AOI, cu buza profilată pe partea superioară.
2L Fund de vas mic, P- fină, AOC, roşu. S4,
c2, - 1,30m.
22. Buză de vas de mari dimensiuni, P-fină,
AOI, aspect cenuşiu. S4, c2, - 1 ,10m.
23. Buză de vas, P-semigrosireră cu aspect
cenuşiu, roman.
24. Fragment de vas, P- fină, AOI, aspect
cenuşiu. S4, c2, -l,lOm.
25. Vas ceramic, D =24cm, P- foarte fină,
AOI, aspect cenuşiu. S4, c 2, -1,10.
26. Fund de vas, P-fină, AOC aspect roşiatic.
S9, cl-2, - 1 ,80-2,00m.
27. Vas cu buza foarte elaborată realizată
din 3 brâie crestate, P-semigrosireră în com
poziţie cu calcit si nisip, AOI, aspect cenuşiu.
S4, c3, - 1 ,30m.
28. Fund de vas, P- semifină, AOI, aspect
cenuşiu. S4, c3, -0,90m.

Ceramică medievală

37. Farfurie de mici dimensiuni, D = 1 6,6cm,
AOI, aspect cenuşiu, sec XVII-XVIII.
38. Oală, D = 1 2cm, P-fină cu rar nisip,
AOC, cu smalţ verde precar la interior peste
angobă albă care se extinde şi la exterior, sec
XVII-XVIII. S4, c 3, -1,30m.
39. Vas ceramic, P- fină cu mică în compo
ziţie, AOI cu aspect gălbui-cenuşiu, la interior
este smălţuit cu verde, sec XVI-XVII. S4, c 3,
-0,80m.
40. Vas ceramic, D = 12,2cm, P-fină, AOI, cu
smalţ verde la interior iar la exterior decorat cu
linii şi valuri de culoare roşie aplicate peste
angobă albă, sec XVIII-XIX. S9, -l ,OOm.
4L Bol cu buza profilată, D = lOcm, P- fină,
AOI, aspect cenuşiu-gălbui, prelucrare îngrijită
cu smalţ verde la interior, sec. XVI- XVII. S4,
c3, -0,80m.
52. Farfurie de mari dimensiuni, D = 33cm,
P-fină, AOC, exteriorul este acoperit de
angobă albă, sec XVII -XVIII. S9, c2, - 1,80m.
Sticlărie

Cahle

29. Fund de cahlă oală decorată cu alveole
mari făcute dinspre exterior spre interior, iar la
interior cu un brâu puternic reliefat crestat
oblic, secXVI-XVII. S4, c3,-1,30m.
30. Cahlă oală cu brâu decorativ interior
realizat din linii scurte oblice incizate, forma
rotundă fiind modificată prin impresiuni adân
ci apăsate cu degetul dinspre exterior, P- semi
fină, AOI cu aspect gălbui-cenuşiu, sec XVI
XVII. S4, c 3, -0,80m.
3 1 a,b. Cahlă placă, P- fină cu mică fină în
compoziţie, AOC, smalţ verde oliv peste
angobă albă, sec XVII. S4, c 3, - 1,30m.
32,35a,b. Fragmente de cahlă cu decor poli
eram, cu motive florale plasate în cadrul unei
reţele de tip infinit cu arce, P-fină arsă oxidant

42. Vas de sticlă albă transparentă, cu exfo
Iiaţii iridiscente Ia suprafaţă, roman. S9, c2,
- 1,60m.
43. Buză de vas !abat din sticlă transparent
gălbuie, cu multe bule de aer fine, sec XVIII
XIX. S9, el, - 1,60m.
44. Flacon (probabil hexagonal) de sticlă
maro opacă, fără exfoliaţii, cu miezul peretelui
transparent-verzui. S9, c 2, - 1,60m.
45. Sticlă albă transparentă cu irizaţii fine Ia
exterior, sec XVIII. S9, c 2,-1,60.
46. Vas de sticlă de mari dimensiuni; sticla
transparent- gălbuie cu multe impurităţi şi bule
de aer, cu strat puternic irizant la exterior, sec
XVIII-XIX. S9, c2, - 1 ,60m.
47. Fund de vas de sticlă gălbuie cu impu
rităţi şi bule de aer, cu un strat irizant la exteri

l a roşu, piesa a fost acoperită cu angobă, peste

or, sec

XVII-XIX . S9, �;:1, - 1 ,60m.

48. Sticlă transparentă clar-verzuie cu exfoli

care s-a aplicat smalţul policrom, sec. XVII. S9,
c 1 -2, - l , lOm.

aţii iridisccntc la supra f<� ţ ă , sec X V I I - XVI I I .
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S9, c 1, - 1,80m.
49. Sticlă albă transparentă cu exfoliaţii la
suprafaţă, sec XVII- XVII I . S9, c 1, - 1,80m.
50. Fund de vas din sticlă transparent-găl
buie, cu bule de aer şi un strat oxidat la exteri
or, sec XVII-XIX. S9, e l , - 1 ,60.

5 1 . Fund de vas din sticlă gălbuie translu
cidă, cu suprafeţe mate şi cu un strat de oxizi de
culoare albă care se exfoliază, roman. S9, el,
- 1 ,60m.
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Abstract

Miko Manor House from Olteni, district Covasna
Evalua/ion diggings which took place in April 2002 lwd discovered new co-ordinates about actual constructions and a paris of
roman forlress appendages.
In chronological order, the oldest paris idemified in the polls are foundations ofan ancient forlress. The central pari ofthis com
plex was destroyed when the basement of the actUDl house was dug.
The ancient building had a basement or a semibasement; a parlially demolished staircase has been discovered in situ, in the
westem pari of the construction, onlz a lower step being preserved.
The actual building was raived in three phases: 1) beginning with the XVth century a construction functioned on the place of
''villa 2" 2). "villa 1" ww· built in the XVIII XVT/lth century, according to it�· actual size and shape. 3) "vi l la 2" is reconstructed
011 the old foundutiom·.
The evolution of thc .>itc is a/so we/1 illusrrared by the arclweologica/ rrwtciWL...·.
Tfwrc wcrc found many fragments offHJI/ery, "lcguluc" urul u Jcw fragmcrl/5 ofglass darirrg from thi! roman period. M•xlieval
and pre-modem period i�· representecl by a hig qWJmity ofporrery, slove tiles und glass. This group is dated in the XV-XIX"' ccmu
ry, with high density of marerials belorr[?ing to rhe XVI/f' celllury.
a
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Repertoriul fântânilor de apă sărată şi al descoperirilor arheologice
de pe Valea Homoroadelor
Poziţionarea geografică a Vaii Homoroa
delor în cadrul zonei salirere din România

cetată din punct d e vedere arheologicJ. Este
cunoscut faptul că sarea a reprezentat dintot
deauna o necesitate de prim rang atât pentru
oameni, cât şi pentru animale, în special din
punctul de vedere al alimentaţiei. Atât organis
mul uman cât şi cel animal au nevoie de sare
pentru a funcţiona sănătos, acesta fiind primul
motiv pentru care sarea este considerată a fi
vitală în viaţa acestora.
Din această perspectivă, Muzeul Carpaţilor
Răsăriteni a demarat un proiect de cercetare
etno-arheologică a sud-estului Transilvaniei,
privind exploatarea preindustrială a resurselor
de sare, una din zonele intens cercetate fiind
zona Văii Homoroadelor. Î n demersurile
făcute s-a căutat a fi evidenţiate, din punct de
vedere arheologic, acele aşezări arhaice care se
găsesc în apropierea surselor de sare, şi demon
strarea, pe cât posibil, că locuitorii acestora au
exploatat resursele naturale de sare, iar din
punct de vedere etnografic, acele localităti în
care sursele de sare au fost şi sunt încă
exploatate. Î n paralel au fost cercetate şi alte
zone, fiind astăzi posibilă chiar o comparatie
între diferitele manifestări saline din ţară, dar
şi între modalităţile de exploatare şi valorifi
care a acestora.
La aceste cercetări etno-arheologice au par
ticipat, pe parcursul anilor 2003-2005, urmă
torii: dr. Valeriu Cavruc, Dan Buzea, Mariana
Cristina Popescu, Bartha lstvan, Bota Adriana,
Mirela Cotruţă, Suciu Ivan, Marius Domboşi,
Marius Dănilă, Kinga Ugron, Dorel Mare,
Livia Mare, Dorinel Ichim, Andrea Chiricescu.

Romfmia este una din ţările al cărei subsol
are cele mai mari cantităţi de sare din Europa,
fiind identificate peste trei sute de masive de
sare, acestea apărând atât în interiorul cât si în
exteriorul arcului carpatic. U nii specialisti con
sideră că datorită calităţii deosebite a zăcămân
tului din aceste masive, cât si datorită condiţi
ilor relativ uşoare de exploatare, ţara noastră
este favorizată pe globul pământesc, sarea
gemă apărând nu de puţine ori la suprafaţă ! ,
fiind astfel posibilă s i o exploatare de supra
faţă, care nu necesită procedurile complicate
care apar în cazul minelor de adâncime.
Masivele de sare se înşiră ca mărgelele de-a
lungul lanţului subcarpatic, pe versantul sudic
si de est, şi în Podisul Transilvaniei. Î n
Transilvania zăcămintele de sare apar în linie
dreaptă, de la nord la sud: Ocna Şugatag, Ocna
Dej, Turda, Ocna Mureş si Ocna Sibiului, în
timp ce în partea estică se întind salinele de Ia
Praid2, masivul acesta întinzându-se si pe Valea
Homoroadelor.
Depresiunea Homoroadelor face parte din
districtul geografic al dealurilor înalte ale
Odorheiului Secuiesc. Această zonă geografică
se găseşte la poalele Munţilor vulcanici ai
Harghitei şi, parţial, ai Gurghiului, respectiv ai
aripei nordice a Muntilor Perşani şi se întinde
pe văile dinspre izvoare ale Tarnavei Mari şi ale
afluenţilor Oltului - Homoroadele. Zona este
caracterizată de dealuri înalte, cu o înălţime
medie de 700 de metri, local atingând însă
chiar 900 - 1000 de metri. Aceste dealuri s-au
format pe o veche fântână piemontană, motiv
pentru care zona este denumită şi Piemontul
Odorheiului Secuiesc.
Apele curgătoare au sculptat numeroase
depresiuni în zona de contact dintre piemont şi
munţii vulcanici, Ia acest fenomen contribuind
în mare măsură şi masivele de sare din subter
an, care se găsesc în zona prelungă de diapir, şi
care din loc în loc ies şi astăzi la suprafaţă. Deşi
prezenţa resurselor de sare destul de
numeroase şi diversificate ar fi trebuit să ducă,
în mod logic, la stahiliren pe nceste m e l eaguri ,

Surse de sare în Valea Homoroadelor

Se presupune că vâna de sare gemă care
străbate această zonă este o ramificaţie a celei
de la Praid - Sovata, si se întinde pe teritoriul
străbătut de cele două Homoroade4• Această
credinţă este întâlnită şi în cele relatate de
localnici, care cred cu adevărat în legătura care
există la nivelul subteranului, dar care consi
deră că sarea din această zonă este mai bună
calitativ decât cea exploatată la Praid. Şi nu
greşesc foarte mult, deoarece s-a demonstrat
stiintific că există mici J i fe re n ţ c de compozitie

încă di n a n tich itate, n u nor comunitati m a i
mici, zona n u a rost in des tu l cer-

î n t re

masivclc de sare din tara noastră, în

fu n c t i e d e originea lor ::; i erele gcologice în care

mari sau mai

215

www.cimec.ro / www.mncr.ro

DAN LUCIAN 8UZEA, ANDREA CHIRICESCU

de către oricine, dacă se ţine seama de anumite
indicii oferite de natura însăşi. Astfel, în gener
al în locurile salifere cresc anumite plante,
numite plante halofile, care, pe lângă faptul că
au un conţinut ridicat de sare, nu cresc în alte
locuri. Ele poartă diverse denumiri populare,
cea mai cunoscută fiind cea de "floarea sării ",
magh. "s6virag", folosită adeseori pentru a
denumi mai multe plante diferite, dar care au
această particularitate, şi anume cresc si se hră
nesc cu sare.
Un alt indiciu, probabil cel mai evident, sunt
depunerile de cristale de sare, rezultate în
urma evaporării apei. Acestea se pot observa şi
astăzi în jurul fântânilor, în interiorul acestora,
şi chiar pe construcţiile ce adăpostesc fântânile,
dar şi în jurul izvoarelor şi bălţilor de apă
sărată.
De asemenea, este cunoscut printre ţărani şi
ciobani faptul că animalele "trag la sare ", din
instinct, în special vitele şi oile, datorită nevoii
lor constante de a avea sare în organism. Şi
aceasta constituie o modalitate de a depista
zonele bogate în sare sau izvoarele de apă
sărată, dar de obicei se evită apropierea ani
malelor de aceste zone, prea multă sare
dăunând sănătăţii acestora.

s-au formatS, ceea ce duce şi la diferenţe cali
tative. Pe parcursul cercetărilor de teren exis
tenta sării geme în subsol a fost confirmată atât
de localnici, cât şi de dovezi clare ale existentei
unor vechi mine de exploatare a acesteia şi a
unor dovezi scrise, datând din cele mai vechi
timpuri.
Izvoarele de apă sărată şi fântânile de apă
sărată sunt şi ele dovezi clare ale existenţei sării
geme în subteran. Î n majoritatea cazurilor
aceste izvoare iau naştere în urma salinizării
naturale a apei, izvoare de apă dulce trecând
prin depozitul de sare, ţâşnind apoi la suprafaţă
cu o putere deseori de neoprit. Î n locurile unde
izvorul de apă sărată iese puternic la suprafaţă,
oamenii, din cele mai vechi timpuri, au amena
jat fântâni, captând apa pentru a o putea folosi
în gospodării, în special în alimentaţie.
Uneori aceste izvoare de apă sărată se col
matează, adică se închid, fiind acoperite de o
crustă de sare, se usucă, devenind astfel inuti
lizabile, sau pur şi simplu dispar, semn că apa
din subteran şi-a schimbat cursul.
Fântânile de apă sărată sunt cel mai des
afectate de diverse procese care duc la
desalinizarea apei. Cea mai des întâlnită cauză
este cea a pătrunderii în fântână a apelor plu
viale, care îndulcesc apa. Astfel apa fântânii nu
mai serveşte în aceeaşi măsură necesităţilor
localnicilor, dar nu poate fi utilizată nici în alte
scopuri, nefiind potabilă, ea menţinând o oare
care salinitate, cât de scăzută. De regulă apele
pluviale pătrund în fântână din cauza negli
jenţei oamenilor, care nu le îngrijesc cum se
cuvine, în special datorită modernizării, a
scăderii în importanţă a apei sărate la genera
ţiile actuale.
Un alt proces care duce la desalinizarea apei
din fântânile sărate este scăderea puterii
izvorului sărat care alimentează fântâna.
Izvorul nefiind destul de puternic în apa fân
tânii nu mai pătrunde destulă apă sărată, apa
dulce rezultată în urma ploilor sau din alte
firicele de apă care alimentează fântâna luând
locul celei sărate.
O altă cauză a desalinizării apei fântânilor o
reprezintă schimbarea cursului izvorului sărat
subteran care alimentează fântâna. Dar de cele
mai multe ori, dacă cursul izvorului se schimbă,
mai mult ca sigur că acesta va păt ru n de Ia

REPERTORIUL FÂNTÂNILOR DE APĂ
SĂRATĂ

Criteriul de repertoriere al fântânilor de apă
sărată de pe Valea Homoroadelor (Depre
siunea Homoroadelor) este cel al situării lor
de-a lungul celor două Homoroade, Homo
rodul Mic şi respectiv Homorodul Mare, cât şi
pe afluentii acestora. Prezentarea fântânilor se
face de la Nord la Sud, urmărind direcţia cur
sului apei, mai întâi prezentându-se fântânile
de apă sărată de pe Valea Homorodului Mic,
apoi cele de pe Valea Homorodului Mare, şi
apoi cele din zona de confluenţă a celor două
Homoroade, de pe valea râului Homorod.
Ultima fântână repertoriată, cea de la Racoş,
judeţul Braşov, nu este situată pe nici unul din
tre cele două pâraie, şi nici pe una din văile
afluenţilor acestora, dar este considerată a fi
unul din punctele de graniţă a zonei salifere din
această regiune, astfel încât a fost cuprinsă în
acest reperto r i u (Pl. 1).

su p rafa ţă l a u Ji stantă de câ' iva metri de locul
s ă u i n i �ial.
Sursei�.; de sare gemă, izvoarele, fâ ntânile si
chiar b ăh i l e şi lacuri le de apă săra tă , cât si alte

manifestări salinc

�e

pot

cu

Astfel, pe valea Homorodului M ic în t â l nim

4 din ce le 1 0 fântâni re pertoriate. Prima

u:;urintă identifica

-----

���- �--

fân

tână de apă sărată identifica tă pe acest traseu
este fântâna de la Lueta , ea fi ind urmată, Ia o
d ist a n ţă de doar câţiva kilometri, de fâ ntâna de
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apă sărată de la Mereşti, ambele localităţi
situându-se în judeţul Harghita. Î ntre Mereşti
şi Jimbor, jud. Braşov, localitatea în care se
găseşte cea de-a treia fântână, avem alte două
localităti, Crăciunel şi Ocland, unde au fost
identificate mici izvoare de apă sărată. Ultima
localitate de pe acest traseu în care se găseşte o
fântână de apă sărată este Mercheaşa, jud.
Braşov.
Pe valea Homorodului Mare întâlnim alte 4
fântâni de apă sărată, prima dintre ele fiind cea
din localitatea Comăneşti, jud. Harghita.
Această fântână de apă sărată este folosită şi de
localnicii din satul Aldea, aflat la sud de
Comăneşti, localitate în care au fost identifi
cate urme ale unor izvoare sărate. Următoarea
localitate de pe acest traseu unde a fost identi
ficată o altă fântână de apă sărată este
Mărtiniş, jud. Harghita. Aceasta este o zonă în
care zăcământul de sare din subteran este rela
tiv aproape de suprafaţă, fiind exploatat pe vre
muri. La Sânpaul, jud. Harghita, au fost identi
ficate alte 2 fântâni de apă sărată, ambele fiind
folosite de localnicii satelor din jur. Şi aici s-au
găsit urme importante ale exploatării de sare
gemă, în special în timpul romanilor.
Dacă pe Valea Homorodului Mic fântânile
de apă sărată sunt poziţionate aproape pe
întreaga sa întindere, localitatea Mercheaşa
fiind relativ aproape de punctul de formare a
Homorodului, pe Valea Homorodului Mare,
de la Sânpaul şi până la Homorod nu au fost
identificate nici fântâni, nici izvoare de apă
sărată.
Î n ceea ce priveşte ultimele două fântâni de
apă sărată identificate în această zonă, acestea
închid Ia sud-est, localitatea Rupea, jud.
Braşov, şi la sud-vest, localitatea Racoş, jud.
Braşov, zona Văii Homoroadelor, legătura din
tre cele două localităţi fiind asigurată prin
identificarea unor izvoare sărate Ia Băile
Homorod, izvoare care au însă în compoziţie
mai multe substanţe chimice, pe lângă sare.
Î n functie de situarea fântânilor de apă
sărată identificate, pe hartă se pot observa
două aglomerări de acest tip.
Fiecare fântână de apă sărată a fost poz
iţională cu ajutorul unui aparat GPS, indica
torii fiind următorii: A
altitudine; Er =
eroare în măsurare; N latitudine - nord; E =
longitudine - est

punct de vedere arheologic, deşi prezenţa sării
(în formă de izvoare sau masive sărate, ca de
ex. Ia Mărtiniş, Lueta, Crăciunel, masivul de
sare de Ia Sânpaul, acesta fiind exploatat cu sig
uranţă în antichitate) este un fapt care ducea,
în mod logic, la stabilirea unor comunităţi mai
vechi sau mai recente în această depresiune
atrăgătoare din punct de vedere peisagistic. Pe
lângă toate acestea mai putem aminti şi
prezenţa unor minereuri de fier, relativ uşor de
prelucrat chiar şi cu metode primitive, în prea
jma localităţilor actuale Vlăhiţa şi Lueta,
minereuri (în speţă oxizi de fier) exploatate şi
prelucrate şi astăzi chiar la faţa Iocului6.
Sunt tratate pe scurt obiectivele arheologice
semnalate şi cercetate în secolul trecut, dar şi
descoperirile recente realizate în cadrul proiec
tului Exploatarea pre-industrială a sării în
Carpaţii Răsăriteni (Pl. 1).
Prezentarea descoperirilor arheologice s-a
realizat în funcţie de: coordonatele G.P.S; tipul
de proprietate; starea de conservare; istoricul
cercetărilor; localizarea; caracterul descope
ririi; încadrarea cultural cronologică şi acolo
unde a fost cazul date despre locul de păstrare
a materialelor arheologice.
BĂDENI, sat, comuna Mărtiniş, jud.
Harghita
l. Cetatea dacică - "Dealul Cetăţii" (Vdrhegy
Bdgyvdr), (PI.V/3).
Poziţionare GPS: A = 964; N 46° 1 3' 32": E
=

25° 20' 28.24"
Cetatea dacică se află Ia nord-vest de sat, pe
un loc dominant. Aceasta a fost cercetată
printr-un sondaj în anul 1 983 de către 1.
Ferenczi. Pe partea sud-estică are o terasă
(antropogenă?), iar pe vârf un platou de formă
ovală (80 x 45 m), înconjurat de un val şi un
şanţ de pământ. Î n cele trei secţiuni practicate
de 1. Ferenczi s-a descoperit material arheolog
ic de factură dacică şi câteva fragmente din
epoca bronzului (Cultura Wietenberg).
Elementele de fortificaţie de la marginea pla
toului nu au fost verificate?.
Starea de conservare. La suprafaţa terenului
se observă urme ale vechilor săpături arheolog
ice. Î ntreaga zonă este acoperită de păşune, iar
cu ocazia cercetărilor de teren nu a fost
descoperit material arheologic.
Dealul unde se află cetatea este utilizat ca
păşune şi aparţine din punct de vedere admin
istrativ satului Bădeni.
=

=

=

REPERTORIU L

DESCOPERIRILOR

2. Bădeni Est. Aşezare preistorică.
Poziţionare GPS: A= 776: N =

ARH EOLOGICE
Deprcsiunea HomoroaLidor este o zonă
relativ pu�iu cercetată, deci puţin cunoscută din

1 1-1.25"; E= 25° 21' 1 2.04".
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Consiliului Local Ocland.
Materialul arheologic recoltat de la
suprafaţa terenului se află depozitat Ia Muzeul
Carpaţilor Răsăriteni.

La intrarea în sat, pe direcţia Mărtiniş
Bădeni, pe partea dreaptă a drumului de ţară,
se află un deal ce prezintă o pantă domoală. La
suprafaţa terenului proaspăt arat au fost depis
tate materiale arheologice răspândite pe 200 x
100 m. Au fost descoperite materiale ceramice
ce datează din mai multe perioade: Epoca
bronzului târziu - cultura Noua, s-a remarcat
un fragment de toartă supraânăltată cu buton,
lucrată din lut în amestec cu nisip şi pietricele,
netezită, arsă reductant (PI.VI/3); Prima vârstă
a epoci fierului (material ceramic fragmentar,
bine lustruit, culoarea neagră pe exterior si
roşie pe interior); Perioada medievală si mod
ernă (?) - fragmente ceramice lucrate Ia roată.
Acest punct reprezintă o descoperire ine
dită.
Terenul pe care se află aşezarea este împărţit
în mai multe parcele agricole private.
Materialul arheologic recoltat de Ia
suprafaţa terenului se află depozitat Ia Muzeul
Carpaţilor Răsăriteni.
* Locuitorii din Bădeni, folosesc în
gospodării apa sărată adusă din fântâna de la
Mărtiniş.

2. Crăciunel Est. Aşezare (?)

Poziţionare GPS: A= 65 1m; N= 46° 10'
16.47"; E= 25° 26' 32.40".
La intrarea în sat, pe direcţia Ocland Crăciunel, pe partea dreaptă este un drum
forestier ce duce la izvorul cu apă sărată ce se
află Ia circa 400 - 500 m. De pe deal, Ia vest de
izvor au fost descoperite puţine fragmente
ceramice, unul poate fi atribuit epocii bronzu
lui (lucrat din lut în amestec cu nisip, modelat
cu mâna, netezit, ars reductant), iar în număr
redus fragmente ceramice sunt lucrate Ia roată
şi datează din perioada modernă.
Terenul pe care se află aşezarea este împărţit
în mai multe proprietăţi private.
Materialul arheologic recoltat de Ia
suprafaţa terenului se află depozitat la Muzeul
Carpaţilor Răsăriteni.
LUETA, comună, jud. Harghita

Localitatea Lueta este situată pe Valea
Homorodului Mic, fiind atestată documentar
prima oară în anul 13328. Conform celor con
semnate de cercetătorul Orban Balazs în anul
1868, Lueta este formată din mai multe cătune,
printre care şi cătunul S6falva [Satul Sării],
care era grupat în jurul fântânii de apă sărată,
ceea ce atestă vechimea acesteia9. Denumirea
vechiului cătun se păstrează astăzi prin denu
mirea străzii pe care este situată fântâna, strada
Sării, Ia circa 500 de m depărtare de centrul
comunei, pe malul stâng al Homorodului Mic.
Tot din aceeaşi sursă aflăm că fântâna este
aşezată într-un loc unde, Ia o adâncime de doar
câteva picioare, se găseşte un strat gros de sare
gemă, care se întinde pe o distanţă de mai mulţi
km2, până Ia localitatea SânpauJIO. Din cele
relatate de localnici aflăm că de-a lungul isto
riei s-au produs repetate alunecări de teren,
cauzate de zăcămintele de sare şi de apa sărată
din subteran, care au dus Ia strămutarea
caselor din cătunele afectate. De asemenea, se
pare că aici a existat şi o veche mină de sare,
exploatată tradiţional, dar care a fost închisă.
Astăzi n u se m a i văd u rmele sale, fi ind

C RĂCIUNEL, sat, comuna Ocland, jud.
Harghita
1. Crăciunel Nord . Aşezare.
Poziţionare GPS: A = 646; N = 46° 1 1'

39.26"; E = 25° 26' 14.05".
Pe partea dreaptă a DJ 132 pe direcţia
Ocland - Mereşti, la ieşirea din Crăciunel, la
circa 800 m nord, se află un teren deluros. Solul
este de culoare brună cu multe pietre la
suprafaţa terenului. Aşezarea este situată Ia
cea. 1 00 m est de valea Homorodului Mic şi se
prezintă sub forma unei pete de pământ negru
de formă circulară cu diametru) de circa 50 m.
Aici au fost descoperite fragmente ceramice
preistorice (?).
La cea. 100 - 150 m nord de primul punct, se
află o altă pată de pământ de culoare neagră de
formă circulară cu diametru asemănător, în
care s-au descoperit materiale arheologice.
S-au remarcat câteva fragmente ceramice
lucrate din lut în amestec cu nisip şi pietricele,
modelate cu mâna, netezite, omamentate cu
b râ u alveolar şi arse oxidant (PI.Vl/1,2). Nu
putem preciza cu exactitate dacă cele două
puncte repn:: z ină resturile unei singure aşezări ,

ac::o perite de vc:: gctaţ ic, dar local nicii încă pot

sau sunt două puncte distincte(?).
Acest punct reprezintă o descoperire ine

indica locul unde au fost minele, undeva Ia

j u mătatea drumului d i ntre Lueta şi Mereşti.

di tă.
Terenul pe care se află asezarea apartine

N

Poziţionare GPS: A
=

46n 16,644'; E
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Forma de administrare. Fântâna este în pro
prietatea comunei, de aici alimentându-se cu
apă sărată atât localnicii din Lueta şi cartierele
sale, cât şi alte sate aparţinătoare de comună şi
localitătile învecinate. Fântâna are un adminis
trator, dar care nu este plătit de consiliul local.
Funcţionează după un anumit program, fiind
deschisă trei zile pe săptămână: miercuri de la
14:00-17:00, luni şi vineri de la 06:00-10:00.
Iarna se deschide după ora 07:00, când se
luminează de ziuă, şi se închide înainte de
lăsarea întunericului, pentru a se evita even
tualele accidentări. Dar familia Gyărgy, care
stă câteva case mai jos, şi care administrează
fântâna, o deschide şi la cerere specială.
Descriere. Fântâna propriu-zisă este prote
jată de o constructie din lemn, în plan pătrat,
de forma unei case monocelulare. Planul casei
fântânii este un pătrat perfect, având laturile
de 440 cm fiecare, şi înălţimea de 200 cm.
Acoperişul este piramidal, în 4 ape, cu olane în
solzi de peşte. Casa fântânii are 2 uşi de acces,
una principală, situată pe latura vestică, înspre
drum, şi una secundară, aşezată pe latura
sudică a fântânii. Fântâna propriu-zisă este
poziţionată în coltul nord-estic al încăperii.
Corpul fântânii este scobit dintr-un trunchi de
stejar, având o adâncime de cea. 3,50 - 4,00
metri. Ea este de formă rotundă, înscrisă într
un pătrat de lemn, cu latura de 138 cm. Pe fun
dul fântânii au fost puse nişte tigle, pe care pot
observa depuneri de sare amestecate cu un
nămol albăstrui atunci când aceasta se goleşte.
Fântâna este alimentată printr-un izvor subter
an. Inventarul fântânii cuprinde şi două găleţi
din lemn de stejar, prevăzute cu cozi lungi de
3,00 - 3,50 metri, tot din lemn (Pl. 11/1-2).
Datare. Cea mai veche inscripţie este cea din
jurul uşii principale. Aceasta atestă faptul că
fântâna a existat încă dinainte de anul 1 866.
Prima parte a inscripţiei ce stabileşte o datare
oarecum exactă se regăseşte deasupra uşii prin
cipale: �Z 1866 DIK E VBEN TVzALTAL
ELPOZTULT"
'.:4 FOST DISTRUSĂ ÎN
INCENDIUL DIN 1866". Această inscripţie se
continuă pe amnarul din dreapta uşii princi
pale: "JULIUS JDIKiiN" adică "PE 3 IULIE".
Din informaţiile oferite de localnici aflăm că ea
a fost reconstruită în acelaşi an.
Stare de conservare. Starea de conservare a
casei fântânii, dar şi a fântânii propriu-zise,
este foarte bună. Ea este îngrijită foarte atent şi
în mod regulat, apa sărată fiind considerată în

Descoperiri arheologice:

Cu ocazia cercetărilor arheologice de teren
din apropierea fântânii cu apă sărată, dar şi din
jurul localităţii Lueta, nu au fost depistate ves
tigii arheologice.
MEREŞTI, comună, jud. Harghita

Localitatea Mereşti este situată pe Valea
Homorodului Mic, fiind atestată documentar
prima oară în anul 1333 1 1. Ca şi în cazul loca
lităţii Lueta, şi aici sunt dovezi care atestă exis
tenţa sării geme în subteran, în special din cele
relatate de localnici. Fântâna de apă sărată se
află cam în centrul localităţii, pe strada S6skut
[ magh.], adică strada "Fântâna de apă sărată ",
la numărul 450. Ea este poziţionată chiar pe
malul stâng al Homorodului Mic, care tra
versează localitatea.
Poziţionare GPS: A
561 m; Er
5 m;
N 46°14,31 1 '; E 25°27,574'
Forma de administrare. Fântâna este în pro
prietatea comunei, de aici alimentându-se cu
apă sărată atât localnicii din Mereşti cât şi alte
sate aparţinătoare de comună, dar şi localităţile
învecinate. Fântâna are un administrator, dar
care nu este plătit de consiliul local. Ea nu
funcţionează după un anumit program, fiind
încuiată tot timpul, deschizându-se la cerere.
Aici se poate veni oricând după apă, cu
condiţia de a fi găsit administratorul care
păstrează cheia. Localnicii nu plătesc apa
sărată pe care o iau, în schimb taxa pentru
străini este de 500 Iei/litru de murătoare.
Programul şi taxele sunt afişate pe poarta
administratorului, Szabo Tibor, pe Ia care se
trece pentru a se ajunge la fântână.
Descriere. Fântâna propriu-zisă este, şi în
acest caz, protejată de o construcţie din lemn,
în plan pătrat, de forma unei case monocelu
Iare, având laturile de 400 cm fiecare, şi
înălţimea de circa 200 cm. Acoperişul este în 2
ape, având blăneala din scândură şi înveli
toarea din carton gudronat de culoare neagră
gri. Podeaua încăperii este realizată din dulapi
groşi de scândură. Fântâna are o singură uşă de
acces, aşezată pe latura sudică, înspre drum.
Fântâna propriu-zisă este pozitionată aproxi
mativ în centrul încăperii. Corpul fântânii este
scobit dintr-un trunchi de stejar, având o
adâncime de cea. 4,00 metri. Ea este de formă
rotundă, înălţându-se cu 10 - 15 cm deasupra
podelei. Î n continuare a fost circumscrisă pe
înălţime într-un cilindru din lemn, realizat din
doage de conifer, prnhabil brad, strânse cu un
=

=

-

această zonă aliment, ea luând locul sării fine
in gospodăriile oameni lor, şi un eori
sării gem e .

chiar

locul
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după formă poate fi atribuit unei locuiri preis
torice (Pl.VI/12). Ceramica descoperită este
fragmentară, după factură apartine neo-ene
oliticului, epocii bronzului mijlociu (Pl.VI/10,
1 1 ) şi perioadei medievale.
Acest punct este cunoscut în literatura arhe
ologicăB.
Terenul unde se află peştera aparţine consi
liului local Vârghiş.
Materialul arheologic recoltat din peşteră se
află depozitat la Muzeul Carpaţilor Răsăriteni.

de protecţie, pentru a se evita eventualele acci
dente. Fântâna este alimentată printr-un izvor
subteran. Inventarul fântânii cuprinde şi o
găleată din inox, prevăzută cu o coadă din
lemn, lungă de 2,28 metri. (Pl. III/5-6)
Datare. Cea mai veche inscriptie este cea de
pe bârnele din jurul uşii. Aceasta atestă faptul
că fântâna a existat la începutul secolului XIX,
în anul 1801, iar din cele relatate de localnici
acesta ar fi doar unul din anii în care a fost
restaurată. Prima parte a inscripţiei ce sta
bileşte o datare oarecum exactă se regăseşte
deasupra uşii, şi este în limba latină: '� NNO
1801 ". Cifra 1 este stilizată, în ambele cazuri, la
urmă a vând incizată o floare, probabil o lalea.
De o parte şi de alta a uşii este o altă inscripţie,
care începe în partea stângă "UJRAEPl]LT" "S-A RECONSTRUIT", şi se continuă în partea
dreaptă a uşii "1860".
Stare de conservare. Starea de conservare a
casei fântânii, dar şi a fântânii propriu-zise,
este bună, fiind încuiată permanent.

3. Peştera Cailor (L6 Barlang)

Peştera este uşor accesibilă, se află pe partea
dreaptă a Vârghişului, la circa 100 m nord de
Peştera Mare şi la circa 200 m sud de Dâmbul
Pipaşilor.
Gura peşterii este de formă triunghiulară şi
are 10 m la bază, înălţimea de circa 4-5 m, şi din
câte s-a văzut are un culoar lung de circa 30 - 40
m. Este posibil să aibă mai multe încăperi. A
fost puternic afectată de săpăturile braconier
ilor. Peştera este uscată, oferind condiţii priel
nice de locuire. La intrarea în prima încăpere
se poate observa o săpătură pe mijlocul
culoarului, de unde s-au recoltat fragmente
ceramice preistorice, dintre care unul poate fi
atribuit ce certitudine culturii Coţofeni.
Acest punct este cunoscut în literatura arhe
ologică.
Terenul unde se află peştera aparţine consil
iului local - Vârghiş.
Materialul arheologic recoltat din peşteră se
află depozitat la Muzeul Carpaţilor Răsăriteni.

Descoperiri arheologice:
1. "Dâmbul Pipaşilor". Cetate dacică

Cetatea se află la extremitatea sud-estică a
comunei Mereşti, la cea. 15 km de aceasta, la
cota de 745 m. Zona este împădurită cu foioase
şi pajişti montane întinse.
"Dâmbul Pipaşilor" (acropola aşezării) este
de formă conică şi are de jur împrejur mai
multe terase, toate de origine antropogenă şi
cu urme de locuire. Pantele sale de sud-est,
sud, vest şi nord-vest sunt deosebit de abrupte,
coborând în Cheile Vârghişului.
Cetatea este cunoscută în literatura arheo
logicăl2.
2. Peştera Mare (Nagy Barlang 1 Orban
Bahizs Barlang) (Pl.V/7).
Peştera se află în Cheile Vârghişului, pe
malul stâng al râului Vârghiş, la circa 10 - 20 m
altitudine faţă de albia actuală a acestuia.
Accesul se face pe scări metalice amenajate în
perioada contemporană.
Peştera este uscată şi are mai multe încăperi.
Din păcate, este afectată de săpăturile bra
conierilor ( căutători de comori şi de palea
faună). Gura peşterii are formă relativ ovală,
cu lăţimea de 8 m şi înălţimea de 5 m. Din
pământul răvăşit de braconieri în zona intrării

Localitatea Jimbor este situată pe Valea
Homorodului Mic, fiind atestată documentar
prima oară în anul 1 34214. Fântâna de apă
sărată se află în afara localităţii. Din punctul de
vedere al situării geografice ea este poziţională
pe malul drept al Homorodului Mic, la circa
800 de metri vest de albia actuală a pârâului.
Poziţionare GPS: A
475 m; Er
5 m;
N 46°05,806'; E 25°20,991'
Forma d e administrare. Fântâna este în pro
prietatea comunei, dar a· fost părăsită, fiind
acum în paragină. De aici se alimentau cu apă
sărată atât localnicii din Jimbor cât şi cei din
împrejurimi. Astăzi nu mai este încuiată.

şi din prima încăpere au fost recoltate frag
mente ceramice preistorice şi moderne. Nu
ştim in ce măsură au fost locuite şi celelate
încăperi ale peşterii, accesul fără echipament
adet.-vat fiind foarte dificil.
Dintre piese s-a remarcat un vârf de săgeată,
lucrat din silex şi bine retuşat pc o latură, care

Descriere. Fântâna propriu-zisă este prote
j a tă de o construcţie din lemn de forma unei
case monocclulare. Planul casei fântfmii este
un dreptunghi, având laturile mari de 400 cm
fiecare, şi laturile mici de ce a. 200 cm·.
Acoperişul este în 2 ape, fiind învelit cu ţigle
"solzi-de-peste". Podeaua încăperii lipseşte, în

JIMBOR, sat, corn. Homorod, jud. Braşov

=

=
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jurul fântânii fiind doar pământ bătătorit.
Fântâna a avut o singură uşă de acces care
astăzi nu mai există. Fântâna propriu-zisă nu
mai există. Ea a fost distrusă, ghizdurile de
lemn fiind împrăştiate în interiorul con
structiei. Ea a avut formă pătrată, cu latura de
1 ,20 m, şi nu se cunoaşte la ora actuală
adâncimea sa exactă. Din cele relatate de local
nici aflăm că probabil a avut peste 5 metri
adâncime, iar pe fund se ajunsese la sare gemă,
strat ce era la rândul său destul de gros.
Inventarul fântânii, din cele relatate de local
nici, cuprindea pe vremuri un sul din lemn pe
care era agătată găleata de lemn lucrată de
meşterii din sat, cu care se scotea apa. Astăzi
nu mai există nimic, în afară de o scară din
lemn, care probabil era folosită la curătarea
fântânii. (Pl. IV/1)
Datare. Deşi bârnele care alcătuiesc con
structia nu prezintă inscripţii, aflăm de la local
nici că fântâna are o vechime de cel puţin 150
de ani. Există diferite legende legate de ea, cât
şi poveşti privind folosirea apei sărate sau a
sării geme, care se presupune că există în
această zonă în subteran.
Stare de conservare. Starea de conservare a
casei fântânii, dar şi a fântânii propriu-zise,
este precară. Fântâna nu mai este îngrijită, este
descuiată, se prăbuşeşte. Pereţii casei sunt
deterioraţi, iar tiglele de pe acoperiş au început
să cadă. Podeaua lipseşte cu desăvârşire, pa
vreme ploioasă fiind imposibil de pătruns în
interior datorită noroiului. Apa şi-a pierdut
salinitatea iniţială datorită stării avansate de
degradare a constructiei ce proteja fântâna.

120 m (est - vest). La nord de aşezare există o
zonă în care sunt depozitate resturile menajere
ale oamenilor din sat, ce sunt arse pe loc. Pe
locul aşezării sunt practicate lucrări agricole,
pământul are culoarea brună în care apar
multe pietre, şi este - din punct de vedere
administrativ - proprietate privată.
Materialul arheologic a fost descoperit la
suprafaţa terenului, răspândit pe zona mai sus
menţionată. O parte din materialul ceramic
descoperit aparţine perioadei mijlocii a epocii
bronzului (PI.VIII/9). S-a remarcat un buton
cilindric aplicat pe peretele vasului, lucrat din
lut în amestec cu nisip fin, ornamentat cu şiruri
de împunsături "triunghiulare, ars reductant,
culoarea cenuşie (PI.VIII/ 1 2).
Majoritatea fragmentelor ceramice descope
rite pot fi atribuite primei vârste a epocii fieru
lui. Acestea sunt lucrate din lut în amestec cu
nisip şi pietricele, modelate cu mâna, lustruite,
arse reductant, culoarea neagră pe exterior şi
roşie pe interior, ornamentele fiind reprezen
tate de caneluri (Pl. VIII/10, 1 1 ).
Acest punct reprezintă o descoperire ine
dită.
Terenul pe care se află aşezarea este împărţit
în mai multe proprietăţi private.
Materialul arheologic recoltat de la
suprafaţa terenului se află depozitat la Muzeul
Carpaţilor Răsăriteni.
2. "Dealul Pietros-Nord" (Koves Domb).
Aşezare (PI.V/1).
Poziţionare GPS: A= 505 m; N = 46° 07'
003"; E= 25° 23' 885".
Aşezarea se află la ieşirea din sat, înspre
nord, pe partea dreaptă a DJ 1 32, pe direcţia
Homorod - Ocland. Aşezarea este delimitată la
nord, de o zonă joasă, posibil şanţ de apărare
(?), la sud de Cimitirul Unitarian, la est de un
drum forestier, iar la vest de drumul judeţean.
Î n plan are forma ovală, cu dimensiunile de 1 50
(nord-sud) x 90 - 100 m (est - vest). Poziţia este
dominantă, fiind înălţată cu circa 10 - 15 m faţă
de lunea inundabilă a Homorodului Mic. Albia
actuală a acestuia curge la 200 - 300 m vest.
Î n urma lucrărilor agricole de primăvară s-a
observat faptul că pământul din aşezare are
culoare brună, iar cel din jurul ei - culoare găl
buie. Pe toată suprafaţa apar mulţi bolovani de
piatră, de unde şi numele locului. Materialul
arheologic recoltat în urma cercetărilor de
teren este reprezentat de unelte din: obsidian
(Pl. VII/2), silex {Pl. V I I/1 , 3-7), corncean (Pl.

Descoperiri arheologice:

De pe teritoriul satului Jimbor se cunosc:
topoare de piatră, o seceră de cupru de tip
Baniabic, precum şi materiale Coţofeni;
topoare de tip Dumbrăviţa (cultura Glina III
Schneckenberg) ts.
1 . "Dealul Pietros-Sud" (Koves Domb) .
Aşezare (PI.V/2).
Poziţionare GPS: A = 496 m; N = 46° 06'
059"; E= 25° 22' 666".
Aşezarea se află la intrarea în sat pe direcţia
Homorod - Ocland, pe partea dreaptă a DJ
132. Aşezarea ocupă prima terasă înaltă pe
malul stâng al Homorodului Mic, la 60 - 90 m
est de albia actuală.
Aşezarea este delimitată la nord de Pârâul
Fântânii; la est de dealuri (altitudine de până la
700 m); la sud de o vale, iar la vest de drumul
judeţean. Î n pla n arc forma relativ ovală, şi se

VII/8, 10) şi fragmente de râşniţă din tuf vul
canic (PI.Vll/9) şi de fragmente ccramice.

extinde pe lungimea de 200 (nord - sud) x 1 00 -
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Î n urma analizei materialului ceramic acesta
poate fi atribuit mai multor perioade preis
torice, începând din: neolitic - ceramică cu
pleavă în compozitie; perioada de tranziţie la
epoca bronzului - Cultura Coţofeni - fragmente
ornamentate cu împunsături realizate cu
unghia (PI.VII I/1,3) şi cu incizii în formă de
căprior (PI.VI I I/2); epoca bronzului - Cultura
Wietenberg, ceramică semifină ornamentată cu
bandă incizată umplută cu linii incizate, împun
sături circulare şi caneluri oblice (PI.VIII/6) şi
brâuri ornamentate cu "x" -uri incizate
(PI.Vlll/5, 7); şi din prima vârstă a epocii fieru
lui, s-a remarcat un fragment ornamentat cu
caneluri late pe exterior, bine lustruit
(Pl. VIII/8).
Această aşezare cu mai multe locuiri supra
puse ce datează din neolitic şi până în perioada
primei vârste a epocii firului, este una dintre
cele mai importante descoperi efectuate cu
ocazia cercetărilor de teren în zona Bazinului
Homoroadelor.
Acest punct reprezintă o descoperire ine
dită.
Terenul pe care se află aşezarea este împărţit
în mai multe proprietăţi private.
Materialul arheologic recoltat de Ia
suprafaţa terenului se află depozitat la Muzeul
Carpaţilor Răsăriteni.

casa fântânii. Locul casei vechi, din lemn, a fost
luat de o construcţie realizată din bolţari de
ciment, pe o temelie din beton. Planul con
strucţiei este un pătrat cu latura de 3,20 m şi
înălţimea de 2,00 m. Acoperişul piramidal este
construit în patru ape, fiind învelit cu ţigle "solz
de peste". Fântâna are o singură uşă de acces.
Fântâna propriu-zisă este poziţionată în centrul
încăperii. Gura fântânii a fost prelungită în
înălţime cu o construcţie în plan pătrat, din
lemn de stejar, cu latura de 1 m. Aceasta are
înălţimea de 0,70 m, adâncimea fântânii până
Ia nivelul apei, de la gura superioară, fiind de
2,50 m. Pereţii fântânii sunt căptuşiţi cu scân
dură de stejar, rezistentă la apa sărată.
Datare. Dat fiind faptul că această construcţie
a fost relativ recent ridicată ea nu prezintă
urmele unei datări precise. Nu se cunoaşte cu
exactitate vechimea fântânii originale din local
itate.
Stare de conservare. Starea de conservare a
clădirii ce adăposteşte fântâna este bună, mai
puţin cea a acoperişului, care prezintă urme de
deteriorare. Ţiglele de pe acoperiş au căzut,
ceea ce face ca apele pluviale să pătrundă în
fântână, ceea ce ar putea duce Ia pierderea
salinităţii apei, cum s-a întâmplat şi în alte
cazuri. Fântâna propriu-zisă este într-o contin
uă stare de deteriorare, şi dacă nu va fi
curăţată, restaurată şi îngrijită se va distruge
complet. (Pl. I V/3)

M ERCHEAŞA, sat, corn. Homorod, jud.
Braşov

Descoperiri arheologice:

Mercheaşa este situat pe valea Homorodului
Mic, pe malul stâng al acestuia. Prima sa
atestare documentară datează din anul 1 44816.
Fântâna de apă sărată se află în afara satului,
pe drumul ce duce spre Ocland, în locul numit
de localnici "Slatină". Şi aici, ca şi în cazurile
anterioare, se găseşte sare gemă în subsol, fapt
atestat de încercările de a se găsi gaz metan,
când muncitorii care forau au pătruns cu sonda
într-un strat de sare gemă.
Poziţionare GPS: A
471 m; Er
6 m;
N 46°04,1 9'; E 25°20,650'
Forma de administrare. Fântâna este în pro
prietatea comunei, dar a fost părăsită, fiind
acum în paragină. Ea a avut un administrator,
care ţinea cheia şi care păstra curăţenia. De aici
se alimentau cu apă sărată atât localnicii di n
Mercheaşa cât şi cei din împrejurim i. Astăzi nu

Cu ocazia cercetărilor arheologice de teren
din apropierea fântânii cu apă sărată, dar şi din
jurul localităţii Mercheaşa, nu au fost depistate
vestigii arheologice.

mai este încuiată, incuit:: l uarca fiind permanent
ruptă.
Descriere. Spre deosebire de ahe fâ nt:î n i de
apă sărată aceasta este diferită din punctul de
vedere a l materialelor d i n care este construită

N

=

=

COMĂ NEŞTI, sat, corn. Martiniş, jud.
Harghita

Comăneştiul a fost atestat documentar pen
tru întâia oară în anul 1566 1 7, fiind situat pe
valea Homorodului Mare. Fântâna cu apă
sărată este situată în afara localităţii, la aproxi
mativ 2 km NV de Biserica Unitariană, iar
lângă ea, Ia 20 m, se află cariera de sare (astu
pată) pe care o foloseau cei din satul Aldea şi
un izvor cu apă sărată. Î n zonă curge un pârâu
cu apă sărată [magh. S6sviz], ce se varsă în
Homorodul Mare.

=

=

Pozitionare GPS:
=

A
570 m; Er
5 m;
25°25,6�2'
de administrare. Ffint:ina a aparţinut

46° 16,223';

..'urma

E

=

=

=

satului, dar acum este părăsită. Ca şi alte fân
Lâ n i de apă sărată, ca a fost pe vremuri încu i a tă
si păzită.
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Descriere. Fântâna propriu-zisă este prote
jată de o construcţie monocelulară din lemn, în
plan pătrat, cu latura de 3,50 m. Î nălţimea
pereţilor depăşeşte 2 metri. Acoperişul con
strucţiei este construit în două ape, fiind învelit
cu scândură. Uşa lipseşte, păstrându-se doar
ancadramentul acesteia. Î n interior fântâna
este podită. Fântâna propriu-zisă are formă
patrulateră, fiind pătrată în plan, cu latura de
1 , 1 m. Ceea ce o deosebeşte de alte fântâni cu
apă sărată întâlnite până în acest moment este
faptul că pereţii săi, în adâncime, sunt căptuşiţi
cu piatră de râu, după modelul fântânilor de
apă dulce. De la nivelul podelei gura fântânii
este înăltată cu ajutorul unui cofraj din ghizduri
din lemn, având înălţimea de 0,40 m(PI. 11!5-6 ) .
Datare. Nu putem aprecia cu exactitate
vechimea fântânii. Aspectul actual al fântânii
este cunoscut de mai bine de 50 ani, vechimea
reală fiind de câteva sute de ani (informaţia
exactă s-a pierdut de-a lungul timpului).
Stare de conservare. Atât construcţia cât şi
fântâna propriu-zisă sunt într-o stare precară
de conservare. Deşi apa fântânii mai este
sărată, nu se ştie cât timp va rămâne aşa.
Datorită deteriorării construcţiei, apele plu
viale pătrund în fântână, îndulcindu-i apa.
Fântâna este expusă şi altor factori care duc la
deteriorarea sa continuă. Ea este astăzi folosită
doar de câţiva localnici, şi faţă de anul 2003,
când era încă folosită de majoritatea sătenilor,
starea ei de conservare s-a degradat conside
rabil. Ea a fost părăsită datorită distanţei Ia
care se află, localnicii satului folosind acum
fântâna din Mărtiniş, despre care spun că este
mai bună calitativ.

suprafaţa terenului se află depozitat Ia Muzeul
Carpaţilor Răsăriteni.
MĂRTINIŞ, comună, jud. Harghita

Comuna Mărtiniş a fost atestată documen
tar pentru prima oară în anul 133318, şi este
situată pe valea Homorodului Mare. Se pare că
şi în acest caz localitatea este aşezată pe un
zăcământ de sare. Chiar lângă fântână, la nici
10 metri, se văd urmele unui foraj, care, din
cele relatate de localnici, a fost făcut pentru a
se găsi gaz metan. Dar şi aici sonda a lovit
zăcământul de sare, şi se estimează că grosimea
acestuia depăşeşte 700 de metri. Din însem
nările lui Orbân Balâzs din anul 1 868 aflăm că
"ţinutul Mărtinişului ... este atât de bogat În sare
Încât pivniţele caselor sunt săpate În sare gemă,
dar [n.n. localnicii] nu au voie să folosească
această binecuvântare a Domnului, ci aduc sarea
de departe (Praid) "19. Se cunosc însă şi date
legate de existenţa unei mine de sare în această
localitate, despre care aflăm tot de la cercetă
torul maghiar: "despre exploatarea sării de către
romani şi de către urmaşii acestora stau dovadă
gurile de mină părăsite şi un fragment dintr-o
inscripţie de pe un altar, găsit În hotarul satului ...
această inscripţie şi alte dovezi găsite la Sânpaul
arată că romanii au fost interesaţi şi au exploatat
aceste zone bogate În resurse naturale. . . "20 .
Fântâna cu apă sărată este situată în centrul
localităţii, pe malul drept al Pârâului Ghipeş
[ magh. Gyepes], care se varsă în Homorodul
Mare, şi Ia circa 200 de metri de casa adminis
tratorului fântânii.
Poziţionare GPS: A = 506 m; Er = 4 m;
N = 46°14,007'; E = 25°23,196'
Forma de administrare. Fântâna de apă
sărată aparţine comunei fiind în grija unui
administrator numit de consiliul local. El este
plătit cu o căruţă de lemne de foc şi percepe o
taxă pentru fiecare găleată de apă sărată. De
asemenea, fântâna funcţionează după un anu
mit program, astfel: luni este deschisă pentru
localnicii din Lopodeni, marţi pentru localnicii
din Aldea iar vineri pentru localnicii din
Mărtiniş. Pentru străini fântâna se deschide şi
în afara programului stabilit.
Descriere. Fântâna propriu-zisă este prote
jată de o construcţie monocelulară din lemn.
Planul construcţiei este dreptunghiular, având
laturile de 4,00 şi respectiv 3,50 metri. Pereţii
au o înălţime de circa 2,00 metri. Pe latura din

Descoperiri arheologice:
1. "Biserica Unitariană". Aşezare.
Poziţionare GPS: A= 537 m; N = 46° 15'

918"; E= 25° 26' 142".
Aşezarea se află Ia sud de Biserica
Unitariană, pe partea dreaptă a drumului ce
duce la fântâna cu apă sărată. Pe suprafaţa de
circa 20 x 40 m, în terenul proaspăt arat au fost
descoperite materiale arheologice, constând
din fragmente ceramice. O mică parte dintre
acestea sunt lucrate cu mâna şi pot fi atribuite
epocii bronzului. Cea mai mare parte a materi
alelor ceramice sunt lucrate la roată şi datează
din perioada modernă.
Acest punct reprezintă o descoperire ine
dită.
Terenul pe care se află asezarea este împărţit
în mai multe parcele agricole private.
Materialul arheologic recoltat

de

fa tă a clădirii este pozitionată, exact în centrul
ei, uşa de acces. Acoperişul constructiei a fost
construit in două ape, cu frontoane din scân-

la
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dură, şi este învelit cu ţiglă. Î n interior, con
strucţia este podită cu piatră de râu, pe care s
a depus sarea din apa care s-a vărsat pe jos,
dându-i un aspect mat, de beton. Fântâna pro
priu-zisă este oarecum modernizată, fiind mai
complexă decât alte fântâni întâlnite până
acum. Principiul prin care funcţionează este cel
al scoaterii apei cu ajutorul unui sul cu
manivelă, de care se leagă funia de care este
agăţată găleata. Fântâna este alcătuită dintr-un
trunchi de stejar scobit, care coboară până la o
adâncime de circa 5 metri. Deasupra podelei a
fost amenajat un cofraj de plan pătrat, cu latu
ra de 1 metru, şi cu o înălţime ce nu depăşeşte
nici ea 1 metru. Acest cofraj este construit din
scânduri. De el sunt prinşi şi cei doi suporţi, tot
din lemn, pe care este montat sulul cu
manivelă. Tot acest sistem este alcătuit din
lemn. Pentru a uşura şi a fluidiza circulaţia,
administratorul fântânii a poziţionat în faţa
acesteia, pe un scaun, un butoi prevăzut cu un
furtun. Acesta se umple cu ajutorul găleţii, care
acum este din plastic, luând locul celei vechi
din lemn, iar din acest butoi de umplu astăzi
sticlele de plastic cu care vin oamenii să ia apă
sărată. Inventarul fântânii mai cuprinde pe
lângă această instalaţie complexă, şi un jgheab
din lemn, poziţionat pe peretele din spate al
construcţiei. Acesta are rolul de a direcţiona
apa către halouri, acele orificii tăiate în pereţi,
pentru a face posibilă umplerea recipientelor
mai mari. Jgheabul se monta pe loc, când era
nevoie, în restul timpului stând acoperit, lipit
de unul din pereţii construcţiei. (Pl. 11/3-4)
Datare. Nu se cunoaşte vechimea exactă a
fântânii, dar din cele relatate de localnici pre
supunem că ea există de cel puţin 800 de ani pe
aceste meleaguri. Şi această construcţie de
lemn poartă inscripţiile localnicilor şi vizitato
rilor, scrijelite de-a lungul existenţei sale pe
pereţii exteriori şi interiori.
Starea de conservare. Atât casa fântânii cât
şi fântâna de apă sărată se află într-o stare bună
de conservare, fiind atent îngrijite şi adminis
trate. Şi aici apa sărată este considerată ali
ment, fiind încă folosită de localnici atât la gătit
cât şi la hrana animalelor. Din acest motiv, ei o
consideră o bogăţie a satului, îngrijind-o cum
se cuvine.

o terasă neinundabilă, la distanţa de circa 300
m vest de malul drept al Homorodului Mare.
Î n plan, aşezarea are o formă ovală şi se întinde
pe o suprafaţă de 300 m (Nord - Sud) x 150 m
(Est - Vest). La suprafaţa terenului solul are
culoarea neagră.
Î n zonă se practicată lucrări agricole iar
materialul ceramic apare la suprafaţa terenu
lui. S-au recoltat fragmente ceramice ce pot fi
atribuite perioadei de tranziţie la epoca
bronzului (cultura Coţofeni) şi perioadei
mijlocii a epocii bronzului (cultura Wieten
berg). Majoritatea fragmentelor ceramice
descoperite aparţin perioadei de început a
epocii fierului, sunt lucrate din lut în amestec
cu nisip şi pietricele, modelate cu mâna, bine
lustruite, au culoarea neagră pe exterior şi roşie
pe interior. Ceramica este decorată prin
caneluri late (Pl.VI/4,5) şi cu un buton aplicat
(Pl.VI/6). S-au descoperit şi aşchii din cornean
şi un fragment de zgură de fier.
Acest punct reprezintă o descoperire ine
dită.
Terenul pe care se află aşezarea este împărţit
în mai multe proprietăţi private.
Materialul arheologic recoltat de Ia
suprafaţa terenului se află depozitat la Muzeul
Carpaţilor Răsăriteni.
2. "Biserica Unitariană". Aşezare (Pl.V/4).
Poziţionare GPS: A= 609 m; N= 46° 1 3'
49.98"; E = 25° 23' 1 7.39".
La intrarea în comună, pe partea dreaptă a
DJ 13 1A, pe direcţia Mărtiniş - Feliceni, pe un
teren dominant, se află o biserică cu zid de for
tificaţie, construită în sec. XIII (se păstrează
urmele zidului de fortificaţie), actualmente
Biserica Unitariană din Mărtiniş.
La sud şi vest de aceasta, pe un teren arat,
s-au descoperit fragmente ceramice lucrate cu
mâna. Nu ştim în această fază a cercetărilor
dacă aceste fragmente se află în stare secun
dară, ele fiind scoase în momentul construirii
bisericii şi al extinderii cimitirului.
Fragmentele ceramice sunt răspândite pe o
suprafaţă de circa 50 x 40 m. Aşezarea este
delimitată Ia vest de drumul judeţean; Ia nord
şi est de biserică iar la sud de o casă particulară.
Ceramica descoperită este lucrată din lut în
amestec cu nisip şi pietricele, modelată cu

m âna, iar ca ornament s-a remarcat o buză de
cu buton alungit pe gât. După factura
c era micii aceasta poate fi atrib u i t ă epocii
bronzului (PI .VI/7-9) dar şi din perioada de
început a epocii fi e r u lui.
Punctul repre.zintă o descoperire inedită.

Descoperiri arheologice:
L

"Biigozi ". Aşezare (PI.V/5).
Poziţionare GPS: A= 6 1 3 m; N =

E = 25° 23' 49".

4o0 1 4'

vas

02";

La ieşirea din sat, pe partea dreaptă a DJ
A, pe d i rectia Mărtiniş - Comăneşti se află
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Terenul pe care se află aşezarea este împărţit
în mai multe proprietăţi private.
Materialul arheologic recoltat de la
suprafaţa terenului se află depozitat Ia Muzeul
Carpaţilor Răsăriteni.
SÂNPAUL,
Harghita

sat,

corn.

Mărtiniş,

apropiere fântâna a fost inundată de mai multe
ori, apa nemaifiind sărată şi având gust de mâl.
Descriere. Casa care adăposteşte fântâna de
apă sărată are forma unei case arhaice, mono
celu� are, în plan pătrat, cu latura de circa 3,50
m. Inălţimea pereţilor nu depăşeşte 2,50 m.
Casa are un acoperiş în patru ape, învelit cu
ţigle. Podeaua construcţiei s-a păstrat doar
parţial. Fântâna propriu-zisă este poziţionată în
mijlocul încăperii, faţă în faţă cu uşa. Coşul
fântânii a fost desprins si mutat. Acesta are
laturile din câte două scânduri, îmbinate Ia
colţuri în aceeaşi tehnică folosită la construc
ţiile din lemn, în "dinte de lup ". Are planul
pătrat, cu latura de 1 metru, acestea fiind şi
dimensiunile fântânii. Apa era scoasă din fân
tână cu ajutorul unei găleţi, legate cu o sfoară
pe un sul din lemn. Sulul de lemn, fixat pe un
ax metalic, care are o prelungire care serveşte
drept manivelă, s-a păstrat. EI este fixat pe un
suport din lemn, pe partea cu manivela, şi pe
peretele construcţiei. Pe acesta era rulată
sfoara cu care era prinsă găleata de lemn. După
distrugerea acestui sistem şi înlăturarea cofra
jului de lemn apa se scotea din fântână cu aju
torul unui cârlig din lemn, care la un capăt avea
o sârmă de care se lega găleata, sistem întâlnit
şi în alte zone. (Pl. III/3-4)
Datare. Nu se cunoaşte vechimea exactă a
construcţiei, dar ea poartă urmele vizitatorilor
şi a meşterilor care au reparat-o din când în
când, care sunt vechi de cel puţin 100 de ani.
Luând în considerare şi zăcământul de sare din
subsolul putem însă spune că, probabil, această
fântână există de sute de ani.
Stare de conservare. Fiind deschisă perma
nent, atât construcţia cât şi fântâna se deteri
orează văzând cu ochii, fiind şi părăsită de
localnici, nimeni nemaiavând grijă de ea. De
asemenea, faptul că este amplasată lângă drum
o face greu de întreţinut din punctul de vedere
al igienei. Apoi, un alt factor care este în deza
vantajul fântânii, este apariţia heleşteelor, care
se revarsă pe timp ploios, şi care inundă zona.
Astfel, fântâna se umple cu nămol şi apă dulce.
Localnicii au renunţat să o mai folosească, ei se
deplasează până în comuna Mărtiniş şi aduc
apă sărată de acolo, deoarece, spun ei, apa e
mai bună şi mai curată.
Fântâna 2 de apă sărată. Se află la o distanţă
de circa 1 km de fântâna 1, peste deal, urmând
firul unui drum de ţară. Este mai recentă decât

jud.

Satul Sânpaul, din punctul de vedere al cri
teriului de repertoriere se situează pe valea
Homorodului Mare. Prima sa atestare docu
mentară datează din anul 13342 1 . Spre deose
bire de alte localităţi repertoriate până acum,
pe hotarul satului au fost identificate două fân
tâni cu apă sărată. Una dintre ele este folosită
de localnicii din Sânpaul, cealaltă fiind folosită
mai mult de localnicii satului vecin, Petreni. Ca
şi în cazurile întâlnite până acum, şi în această
localitate se cunoaşte cu siguranţă existenţa
sării geme în subteran, care a fost găsită în tim
pul unor săpături de amenajare a unor heleştee
de Ia marginea localităţii. De asemenea, se
cercetează în prezent eventualitatea existenţei
pe vremuri a unei exploatări controlate de sare
gemă, fiind identificate posibile urme ale unei
mine vechi de sare. Sarea gemă, bogăţia natu
rală a zonei, este menţionată şi de Orbân
Balâzs: "... lângă Sânpaul sunt ţinuturi foarte
bogate în sare. Valea lăţită a Homorodului din
această zonă se întinde pe roci de sare, acoperite
de pământ de doar câteva picioare grosime, sub
care se găseşte deja roca de sare. Chiar şi fântâna
de la Sânpaul este săpată în sare [nn. Nu se ştie
exact la care din cele două fântâni face aici
referire autorul] ... Există dovezi clare că
romanii au exploatat sarea gemă aici. Acum
această comoară stă aici neexploatată, chiar
dacă este la îndemâna Ţinutului Secuiesc şi al
celui Săsesc''22.
Fântâna 1 de apă sărată. Se află la intrarea
în satul Sânpaul, la circa 2 km de centrul său,
pe drumul ce vine dinspre localitatea Ocland.
Aceasta este situată chiar pe marginea drumu
lui, foarte aproape de heleşteele săpate de
curând.
6 m;
Poziţionare GPS: A = 472 m; Er
N 46?1 1 ,001'; E 25?23,467'
Forma de administrare. Fântâna de apă
sărată este în proprietatea obştii, având pe vre
muri un administrator. Astăzi ea nu mai este
încuiată, nu este păzită şi nici nu se percepe
vreo taxă pentru folosirea apei de aici. Din cele
relatate de localnici aflăm că nimeni nu mai
=

=

=

fântâna 1 , deci probabil fântâna de care ne
vorbeşte Orbân Balâzs este prima din cele
rcpcrtoriate.

foloseşlt:: această apă, dcoarect:: , din cau:la
rcvărsării hclcşlt.:t:: lur de apă dulce d i n
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multor proprietăţi private.
Materialul arheologic recoltat din zona cas
trului se află depozitat la Muzeul Carpatilor
Răsăriteni
2. Sânpaul-Est. Aşezare civi lă (PI.V/6).
Poziţionare GPS: A= 591 m; N= 46° 1 1 ' 44";
E= 25° 23' 06".
La circa 100-1 50 m est de Castrul Roman şi
pe partea dreaptă a DJ 131, pe direcţia Sânpaul
- Mărtiniş, pe prima terasă a Homorodului
Mare, se află o aşezare civilă contemporană cu
castrul roman resturile de cultură materială
sunt răspândite pe suprafata de circa 400x50 m.
La suprafaţa terenului solul are culoarea
neagră iar în zonă se practică lucrări agricole
intense. Materialul arheologic a fost descope
rit la suprafaţa terenului şi este reprezentat în
special de ceramică lucrat manual dar şi la
roata olarului.
Au fost descoperite putine fragmente
ceramice modelate cu mâna ce pot fi atribuite
epocii bronzului şi câteva unelte din piatră
(silex şi gresie).
Materialul ceramic preponderent aparţine
locuirii din perioada romană (este modelat la
roată, din lut în amestec cu nisip fin, ars oxi
dant).
Aşezarea este cunoscută în literatura de spe
cialitate.
Terenul unde se află aşezarea aparţine mai
multor proprietăţi private.
Materialul arheologic recoltat din aşezare se
află depozitat la Muzeul Carpaţilor Răsăriteni

Poziţionare GPS: A = 481 m; Er = 7 m;

N = 46? 10,643'; E = 25?23,341'
Forma d e administrare. Fântâna este în pro
prietatea comunei, dar este folosită mai mult
de satele vecine, ai căror locuitori ajung mai
uşor la ea, trecând dealurile ce despart local
ităţile. Ea nu mai are un administrator, şi, deşi
mai are încuietoarea, ea nu se mai încuie.
Descriere. Constructia monocelulară care
adăposteşte fântâna de apă sărată este drep
tunghiulară în plan, având laturile de 3,00 m şi
respectiv 2,50 m. Î nălţimea sa depăşeşte cu
putin 2,00 m. Acoperişul casei fântânii este în
două ape, şi este învelit cu tablă. Fântâna are o
singură uşă de acces, amplasată pe latura
sudică a construcţiei, care nu mai este încuiată.
Î n interior construcţia nu este podită, se pot
observa doar aglomerări de pietre mari de râu
în faţa fântânii. Fântâna propriu-zisă este situ
ată în colţul nord-estic al construcţiei. Aceasta
este prevăzută cu un cofraj din scânduri late,
prinse la colţuri cu cuie metalice. Planul fân
tânii este pătrat, având latura de circa 1 metru.
Fântâna are pereţii căptuşiţi cu lemn. Nu se ştie
adâncimea exactă a sa. De asemenea, această
fântână are un capac, din scânduri de lemn,
pentru a o proteja de poluare. Apa din fântână
se scoate cu ajutorul unor cârlige de lemn, con
fecţionate de regulă din crengi naturale, cojite
sau nu, de care se agaţă găleata. (Pl. III/1 -2)
Datare. Nu se cunoaşte vechimea exactă a
fântânii, dar construcţia care o adăposteşte
pare mai nouă decât cea a fântânii 1 .
Stare d e conservare. Atât construcţia cât si
fântâna sunt într-o stare de continuă deterio
rare, deoarece nu mai sunt îngrijite. Datorită
distanţelor şi a amplasamentului localnicii au
renunţat să o mai folosească.

3. Sânpaul. Minele romane (PI.V/8)
Poziţionare GPS: A= 468 m; N = 46° 10' 46";

E= 25° 23' 37.81"
La 1,5 km sud-est de sat, pe partea dreapta a
drumului spre Ocland, în locul numit de local
nici "Fântâna sarata" sau "în locul unde
romanii exploatau sarea " se afla salinele
exploatate în perioada romana. Aici s-au
descoperit monede, ceramica si un altar votiv
care aminteste de un conducator salinarium.
Altarul se afla la Muzeul National Secuiesc din
Sfântu Gheorghe.
La suprafata terenului se observa piloni din
lemn ce sunt înfipti în pamânt. Pilonii au înal
timea de circa 0,5 - 0,8 m si grosimea cuprinsa
între 0,2 - 0,4 m. Acestia sunt dispusi în forma

Descoperiri arheologice:
1. Castrul Roman.
Poziţionare GPS: A= 601 m; N = 46° 1 1 ' 40";

E= 25° 22' 58".
Castrul roman se află în partea de nord a
satului, pe malul drept al Homorodului Mare,
albia actuală fiind la circa 200 - 300 m est.
Urmele castrului se păstrează în zona Scolii
Primare şi a Bisericii Unitariane (construită în
sec. XIX), până Ia "Pârâul Cetăţii" şi sub
clădirile actuale. S-au remarcat fragmente
ceramice lucrate Ia roată,

bine arse de factură
lite ratu ra de

unui culoar si

ro m ană . Este hine cunoscut în

speci a l i t a tc23 .

Acest punct este
lle specialitate.

Terenul unde

se

castml apartine

reprezen ta locul pe

unlle se

RUPEA, oraş, jud. Barşov
Localitatea Rupea este situată pc Pârâul
Valea Mare, afluent al 1 Iornorodului Mare.
Pri ma oară a fost a t estată documentar ca

bine cunoscut în l i teratura

află

pot

facea probabi l accesul în mina.

mai
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aşezare rurală în anul 1433, iar începând din
anul l951 a devenit oraş, în judeţul Braşov24. Î n
zona oraşului Rupea s-au făcut numeroase son
daje, pentru a se găsi apă potabilă, în special în
anii 1993-1995. La adâncimea la care s-a forat
la circa 120 metri, s-au găsit atât straturi de apă
dulce, dar sălcie, cât şi straturi de apă sărată.
Apa dulce nefiind potabilă, forajele au fost
închise. La nord de actuala fântână, cam la
2.500 m, s-a forat în anul l 995 1a aproximativ 25
- 30 m adâncime şi s-a dat peste aceeaşi apă
sărată. Probabil că o pânză de apă sărată
domină zona la această adâncime. În acelaşi an
s-a forat şi în zona cartierului Cozubran din
oraşul Rupea într-un triunghi cu laturile de 10
m şi s-a dat, în două forări, peste apă dulce sălcie şi într-o forare de apă sărată. Rezultă că
în Rupea şi în împrejurimi ar fi o pânză de apă
sărată de mari dimensiuni. Dacă aici apa sărată
se află din belşug, pentru aprovizionarea cu apă
dulce s-a recurs la alimentarea populaţiei
oraşului Rupea cu apă potabilă din barajul
Doica, situat la o distanţă de 1 8 km25. Fântâna
de apă sărată este poziţionată pe malul stâng al
Pârâului Cozd, în locul numit de localnici "La
Slatini ".
Poziţionare GPS: A = 455 m; Er = 5 m;
N 46°02,230'; E = 25 ° 14,5 10'
Forma de administrare. Fântâna este în pro
prietatea obştii, având doi administratori, care
au cheia. Pe uşa fântâni i stă următoarea
inscripţie: "Slatină! Cheia se găseşte la primărie!
Cam. 14. D-1 Roşu Petru. Program n: 8. 00 16.00". Fântâna este încuiată permanent, iar
cine doreşte să ia apă sărată, numită slatină în
această zonă, ia cheia, ia apă, şi apoi duce cheia
înapoi la administrator.
Descriere. Fântâna de slatină este protejată
de o construcţie din beton armat, prima de
acest tip întâlnită pe parcursul cercetărilor.
Aceasta are plan dreptunghiular, cu laturile de
3,50 m şi respectiv 3,00 m, înălţimea pereţilor
fiind de circa 2,00 m. Acoperişul, o planşă de
beton, este înclinat într-o apă, spre pârâu,
peretele din faţă fiind puţin mai înalt decât
peretele din spate. Constructia are o singură
uşă de acces, metalică, cu două încuietori.
Fântâna propriu zisă a fost amenajată de dl.
Petru Roşu. Putul vechii fântâni a fost spălat cu
apă dulce şi a fost căptuşit cu dulapi de stejar.
Apa sărată a umplut apoi puţul, izvorul fiind
foarte puternic, el curgând chiar şi după dis

scurge permanent în pârâul Cozd. Planul ghiz
durilor la nivelul solului este dreptunghiular,
�u laturile de 1 , 1 9 m şi respectiv 1,10 m.
lnălţimea ghizdurilor de la nivelul solului este
de 0,90 m. Pe două laturi paralele ale fântânii
au fost montaţi doi suporţi din lemn, uniţi
transversal în partea superioară cu un lemn. Pe
suporţii din lemn a fost prins un ax metalic, pe
care este montat un sul din lemn. Unul din
capetele acestui ax se continuă printr-o prelun
gire, care serveşte drept manivelă, fiind acţion
ată manual. Pe sul se înfăşoară sfoara de care
este prinsă găleata de aluminiu, cu care se
scoate astăzi slatina. (Pl. IV/1-2)
Datare. Fântâna de slatină a fost amenajată
în anul 1994. Ea a fost reconstruită deoarece se
simţea nevoia de apă sărată, atât localnicii cât
şi ciobanii de la stânele din jur resimţindu-se de
pe urma lipsei acesteia. Fântâna cea veche, care
a fost distrusă în jurul anilor '60, data cel puţin
din secolul al XIX-lea, fiind construită în
întregime din lemn de stejar, care pare a fi cel
mai rezistent la apa sărată.
Stare de conservare. Construcţia care adă
posteşte fântâna este într-o stare bună de con
servare. Şi fântâna propriu-zisă se păstrează
bine, cu excepţia părţilor sale metalice, care au
ruginit deja. Vorbim aici în special de axul met
alic pe care este poziţionat sulul instalaţiei şi
despre găleata din aluminiu, care este şi ea ata
cată de rugină.

=

trugerea vechii fântâni.

Descoperiri arheologice:

Echipa noastră nu a fost efectuat cercetări
arheologice de teren în jurul localităţii Rupea.
RACOŞUL DE JOS, comună, jud. Barşov

Deşi localitatea Racoş este situată pe Valea
Oltului, ea a fost inclusă în acest repertoriu
deoarece închide, din punct de vedere geogra
fic şi geologic, graniţa sud - vestică a teritoriu
lui repertoriat, dominat de surse de sare.
Localitatea Racoş, reşedinţa comunei cu
acelaşi nume, a fost menţionată documentar
pentru întâia oară în anul 142 1 , purtând denu
mirea de Racoşul de Jos până în anul 196826.
Fântâna de apă sărată este situată la circa 1 ,5
km de centrul localităţii, pe un drum forestier,
pe malul pârâului Cald.
8 m;
478 m; Er
Poziţionare GPS: A
N 46°02,363'; E = 25°24,641'
Forma d e administrare. Fântâna aparţine
comunei. Pe vremuri era încuiată, având şi un
program de deschidere, dar astăzi nu m a i arc
=

Adâncimea fântânii

uşă, ueoarece aceasta a fost furata. Î nainte

m , din care apa aj unge
până la 4 m. Surplusul apei care izvorăşte se

actuale este de 8

-

/o\,30

=

=

se

percepea u taxa. pentru apa sărată, exceptie
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construcţiei nu este foarte bună, ea fiind insta
bilă, fiind înclinată într-o parte. Ar trebui con
solidată şi stabilizată. De asemenea îi lipseşte
uşa, motiv pentru care nu se poate menţine
curată, dovadă numeroasele crengi de pe fun
dul acesteia. Nici acoperişul ei nu este de mare
ajutor, printre scândurile pozitionate orizontal
apa ploilor pătrunzând foarte uşor, fapt ce va
duce la un moment dat la desalinizarea apei.
Fântâna propriu-zisă este în stare bună de con
servare, dar necesită îmbunătăţiri, poate chiar
un sistem de scoatere a apei care să protejeze şi
mai mult pereţii ei.

făcând localnicii din Racoş şi Mateiaş, adminis
trator fiind un localnic care avea casa la capă
tul satului, aproape de fântână. Astăzi accesul
la apa sărată este liber, dar, din acest motiv,
nici fântâna nu mai este îngrijită de primărie.
Descriere. Fântâna de apă sărată este adă
postită de o constructie monocelulară din
lemn, în plan aproape pătrat, cu latura medie
de 2,70 m, peretii săi având o înălţime de circa
2,00 m. Acoperişul este piramidal, în patru ape,
şi este învelit cu scânduri. Constructia are o sin
gură uşă de acces, din care s-a păstrat doar
ancadramentul, deoarece uşa propriu-zisă a
fost furată. Fântâna propriu-zisă este situată în
mijlocul încăperii podite. Ea are o adâncime de
4,00 m, din care 2,00 m apă. Î n interior putul
fântânii a fost căptuşit cu dulapi de stejar. A p a
s e scoate din fântână cu ajutorul unei găleţi din
plastic, legate de o funie.
Datare. Nu se cunoaşte vechimea exactă a
fântânii, dar se spune că ea se află în acest loc
cel putin din anul 1900. Se mai vorbeşte de
asemenea de existenţa unei alte fântâni de apă
sărată, care se afla la circa 4 km depărtare de
aceasta, dar care a fost distrusă de localnici,
deoarece era prădată în mod constant de străi
ni şi de ciobani, şi era prea departe pentru a
putea fi păzită.
Stare de conservare. Starea de conservare a

Descoperiri arheologice:

Cu ocazia cercetărilor arheologice de teren
din apropierea fântânii cu apă sărată din jurul
localităţii Racoşul de Jos, nu au fost depistate
vestigii arheologice.
Î n Defileul Oltului de la Racoş sunt cunos
cute vestigii arheologice ce datează din epocile
preistorice şi din perioada dacilor. Din a doua
vârstă a epocii fierului, în mod deosebit perioa
da Burebista-Decebal, se cunosc pe partea
dreaptă a Oltului, o cetate cu zid de piatră
(Tipia Racoşului) şi două aşezări civile
(Câmpul Caprei, Podul Mare), iar pe partea
stangă două cetăţi cu zid (Tipia Ormenişului şi
Piatra Detunată) şi o fortificaţie hallstattiană
refolosită parţial de daci (Dealul Vărăriei)2'.
Dan Lucian Buzea
Andrea Chiricescu
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Explicaţiile planşelor 1 Explanations of the plates
Planşa 1. Depresiunea Homoroadelor. Descoperirile arheologice şi fântânile de apă sărată

Plllte 1. The Homoroade Va/Jey. The archaeologica/ discoveries and the brine weUs

Legend: 1. rock salt; 2. brine springs; 3. brine wells; 4. salty muds; 5. salt water lakes;
6. Neo-Eneolithic; 7. Transition Period; 8. Bronze Age; 9. First 1ron Age;
10. La Tene; Il. Roman Period; 12. Post-roman Period; 13. Fonifications;
14. Graves; 15. Ritual Deposits

Planşa 11. Fântâni de apă sărată din Depresiunea Homoroadelor
1. Lueta - casa fântânii; 2. Lueta - fântâna de apă sărată ; 3. Mărtiniş - casa fântânii
4. Mărtiniş - fântâna de apă sărată ; 5. Comăneşti - casa fântânii ; 6. Comăneşti - fântâna de apă sărată

Plllte Il. Brine weUs on the Homoroade Va/Jey

1. Lueta - the house of the we/1 ; 2. Lueta - the brine well ; 3. Măninis - the house of the we/1
4. Mănin4 - the brine we/1 ; 5. Comăneşti - the house of the we/1; 6. Comănesti - the brine we/1

Planşa 111. Fântâni de apă săratâ din Depresiunea Homoroadelor
l . Sânpaul 2 - casa fântânii ; 2. Sânpaul 2 - fântâna de apă sărată ; 3. Sânpaul 1 - casa fântânii
4. Sânpaul 1 - fântâna de apă sărată ; 5. Mereşti - casa fântânii ; 6. Mereşti - fântâna de apă sărată

Plllte III. Brine weUs on the Homoroade Va/Jey

1. Sânpau/ 2 - the house of the we/1 ; 2. Sânpaul 2 - the brine we/1; 3. Sânpaul 1 - the house of the we/1
4. Sânpaul 1 - the brine we/1; 5. Mereşti - 1he house of the well ; 6. Mereşti - the brine we/1

Planşa Iv. Fântâni de apă sărată din Depresiunea Homoroadelor
l . Rupea - casa fântânii ; 2. Rupea - fântâna de apă sărată ; 3. Mercheaşa - casa fântânii
4. Jimbor - fântâna de apă sărată ; 5. Racoş - casa fântânii

Plllte W. Brine weUs on the Homoroode Va/Jey
1. Rupea - the lrouse of tlw well ; 2. J<upea - the btitw w,.,ll: 3.
4. Jimbor . the l>rine wel/ ; 5. Racoş - tlze lzm<•e of tlze well
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Planşa V. Situri arheologice din zona Depresiunii Homoroadelor
..
pc
1 . Jimbor Nord, vedere generală dinspre nord-vest ; 2 . J imbor Sud, vedere asupra aşezam d e _
B1senca
Mărtiniş.
4.
;
Dacice
Cetatea Jimborului ; 3. Bădcni, vedere generală a Dealului Cetăţii
Unitariană, vedere dinspre sud-vest asupra sitului arheologic; 5. Mărtiniş, Bogozi, vedere dinspre
nord. Aspect din timpul cercetărilor de teren; 6. Sânpaul - Aşezarea civilă, vedere dinspre nord
7. Meresri - Peştera Mare, vedere generală ; 8. Sânpaul - Minele romane.
_

PIDte V. Archaeological sites from the HomoroaJle Valley

J. North Jimbor, general view from nortlr-vest ; 2. Soutlr Jimbor, �·iew upon the selllem �nt caught from_ tire
Jimbor Fortress; 3. Bădeni, general view upon tire Hill of tire Dacian Fortress ; 4. MărtmiS. the Umtanan
Church, view upon the archaeological site taken from south -vest; 5. Mărtinis, Bogozi, 1·iew from nortlr.
Aspects of the field study ; 6. Sânpaul - Roman civilian selllement, view from north
7. Mereşti - the Big Ca�·e, general view ; 8. Sânpaul - Roman salt mines.

Planşa VI. Materiale arheologice descoperite în Depresiunea Homoroadelor
( 1 - 1 1 ceramică; 12 - silex); 1 -3, 7- 1 1 - epoca bronzului; 4 -6 - Prima vârstă a epocii fierului; 1 2 - vârf
de săgeată din silex.
1 ,2 - Crăciunel ; 3 - Bădeni; 4-6, Mărtinis, Bogozi; 7 -9, Mărtiniş, Biserica Unitariană
10 - 1 2, Meresti - Peştera Mare
PIDJe Jl1. Archaeological rTUJterilll discovered in the Homoroade Valley
( [- 1 1 pottery; 12 - silex); 1-3. 7- 1 1 Bronze Age; 4-6 First Jron Age, 12 Arrowhead made of silex.
/, 2 - Crăciunel ; 3 - Bădeni ; 4-6 - Mărtini.s, Bogozi ; 7-9 - Mărtiniş, Unitarian Church ;
10-12 - Meresti. The big Ca�·e
-

-

-

Planşa VII. Materiale arheologice descoperite în Depresiunea Homoroadelor Jimbor Nord,
1 - 10 unelte din piatră: 1 - gratoar pc lamă de silex; 2 - lamă din obsidian; 3 - 5, lame silex;
6, aşchie silex; 7 - nucleu silex; 8, 10 - lame din cornecan; 9 - râsnită din andezit.
-

PIDJe Jl11. Archaeological mlll.erilll discovered in the Homoroade Valley - North Jimbor,

1-/0 stone too/s: 1 - seraper; 2 - blade made of obsidian; 3 - 5 silex blades; 6 - silex chip;
7 - raw silex; 8, 10 - comeean blades; 9 - andesite grinder

Planşa VIII . Materiale arheologice descoperite în Depresiunea Homoroadelor
1 -3, cultura Cotofeni; 4-7, 9, 1 2 - cultura Wietcnberg,
8, 10, I l - Prima vârstă a epocii fierului: Ceramică. Jimbor Nord, 1 7: Jimbor Sud, 9 - 12.
PIDte Jl111. Archaeological materilll discovered in the Homoroade Valley
1-3, Coţofeni Cu/ture; 4-7, 9, 1 2 - Wietenberg Cu/ture, 8, 10, 1 1 - First lron Age
Pollery: 1 - 8 North Jimbor. 9 - 12 South Jimbor
-

Abstract

The brine wells and archaeological discoveries repertory
on the Homoroade Valley
The article is a preliminary resul/ of the ethno-archaeological surveys whiclr took place on the Homoroade 1/al/ey, during 2003
- 2005, as pari of a IDrger project, ca/led The Pre-industrial Exploitation of Salt. Both the archaeological and the ethnographical
researches try to prove that the exploitation of salt begun somewhere in a far pasi, and it is stil/ dane traditionally by people today.
The article shows evidence of /0 brine wells found in this area, ali of them being carefully built and cared for in the pas/. This shows
the importance they had in the life of the inhabitants, and 8 of them are stil/ in use today. The archaeological evidence shows that
the mos/ important selllements of this area were situated c/ose to these points where one could Jind salt, in al/ its forms: brine
springs, brine wells, salty lakes, salty mud and rock salt. It needs to be mentioned that in mos/ of the places where there is a brine
wel� evidence shows that there is also rock salt beneath the earth and in some places it has been exploited in the pas/. Thus, with
out drawing any final conclusions, we fe/t the need to mention these results, to draw the allention ofspecialists upon their existence
and closeness, and to highlight the need ofa deeper research in the future.
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Sarea - tradiţie, simbol şi ritual

la arabi, ca şi la români, sarea este şi un simbol
al ospitalităţii şi al prieteniei, pentru care este
împărţită, având valoarea unei legături de
frăţie7. Sarea este considerată şi element pri
mordial, deoarece lichidul în care se scaldă
embrionul este sărat ca şi marea din care a
apărut viaţa pe planetă8.
Î n spaţiul românesc sarea este folosită pen
tru acţiunea sa benefică sau malefică în diferite
ritualuri.
Astfel, sarea este folosită în ritualuri de
aflare a viitorului. Exemplul cel mai cunoscut,
care s-a păstrat până astăzi, de meteorologie
populară, este cel în care în noaptea de Sfântul
Vasile se pun cele 12 coji de ceapă umplute cu
sare, care se menesc celor 12 luni, a doua zi
cantitatea de apă aflată în coji corespunzând
lunilor ploioase sau secetoase9. Î n anumite
zone ale ţării se crede că "dacă arunci o mână
de sare În foc stă ploaia "10, iar dacă "se umezeşte
sarea fără motiv în vasul în care este păstrată,
înseamnă că se apropie ploaia " I I .
Sarea se foloseşte şi în ritualuri de aflare a
ursitei. Astfel, turta de Andrei este o pâiniţă
nedospită, foarte sărată, preparată de fetele
nemăritate în ajunul de Sântandrei, pentru
aducerea ursitului, care să stingă setea12. Î n
alte zone, turta era dată la câine sau pisică pen
tru a vedea direcţia din care va veni ursitorul 13.
Aflarea sexului copilului nenăscut cu aju
torul sării este consemnată de mai mulţi
cercetători, astfel, "dacă pui sare pe capul unei
femei îngreunate, fără ştiinţa ei, şi dacă ea în
urmă pune mâna pe nas, atunci are să nască
băiat; iar dacă pune mâna la gură, are să nască
fată " I 4.
Sarea are şi valenţe apotropaice, putând
proteja şi purifica atât oameni şi animale cât şi
spaţiul de locuit. La construcţia unei case, se
pune aghiasmă, tămâie, sare, capete de câine
ori de vită, sub talpa casei, la fiecare colţ, "Să
ferească Dumnezeu casa de fulgere, de foame şi
de boli. Pâine şi sare să fie În casă "15.
Pragurile casei se presară cu sare sfinţită
pentru a proteja casa împotriva farmecelor, cu
ace la::; i scup punându-s�.: sare în încălţări, sau pe
capul copilului, când e ste descfmlal cineva bol 

Importanţa sării pentru comunităţile umane
este binecunoscută, atât sub raport economic,
cât şi spiritual. Nevoia de sare, atât pentru
oameni cât şi pentru animale, a făcut ca
aşezările din apropierea izvoarelor sărate, a
lacurilor sau depozitelor de sare să fie mai cău
tate încă din preistorie, în special de populati
ile de agricultori. Hrana animală, spre deose
bire de cea vegetală, are în componenţa ei şi
sare, fiind suficientă pentru consum. Odată cu
diversificarea alimentaţiei a apărut şi nevoia de
suplimentare a cantităţii de sare din organism.
Izvoarele sărate, depunerile de sare din jurul
lacurilor sărate, vor fi fost primele surse
folosite de populaţiile străvechi. Cu timpul,
sarea a fost obţinută fie prin evaporarea apei
sărate prin expunerea ei la soare, fie prin fier
berea apei de mare. Şi astăzi întâlnim aseme
nea procedee de extragere a sării marine.
Exploatarea şi valorificarea sării la noi în
ţară a fost analizată printre alţii de cercetători
precum V. Cristescul , pentru perioada romană,
Al. Doboşi2, pentru evul mediu transilvănean,
1. Suta şi A. Ilea pentru Maramureş şi Bihor în
sec. al XVIII-lea3 sau Mara N. Popp4 pentru
Ţările Române. Pentru perioada modernă şi
contemporană lucrările sunt numeroase.
Drumurile sării şi comerţul cu sare au constitu
it o preocupare şi pentru etnologi, lucrările lui
Romulus Vulcănescu5, Maria Bocşe6 şi alţii,
fiind binecunoscute. Extragerea sării, litigii
privind dreptul asupra comercializării sării,
sarea ca monedă de schimb, sarea în topo
nimie, terminologia sării, sarea în alimentaţie,
sarea în medicina populară, sarea în folclor,
sarea în farmece, descântece şi desfaceri, sarea
în legende şi basme, sunt doar o parte din
subiectele posibile, dată fiind importanţa sării
şi diversitatea aspectelor care pot fi analizate.
Sarea are însă şi o valoare simbolică impor
tantă la majoritatea populaţiilor. Folosită ca
element purificator în şintoism, ca simbol al
hranei spirituale în liturghia botezului - "sare a
înţelepciunii", ca ofrandă împreună cu pâinea în
creştinism, sarea este şi un element important
în ri t ualuri de l a cel ehraic de sfinţire a vic
timelor, de purificare a gospod<iriei la diverse
populaţii, până la cel de p u rifica re a spa�iului
,

nav din casă, pentru a-1 proteja împotriva
holii lti. V i tele sunt protejate împotriva farm e-

de către l u ptătorii de sumo. La grec i , la evre i ,
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celor tot cu ajutorul sării, care este pusa m
hrană sau descântată şi îngropată sub pragul
uşii de Ia grajdl7.
Sarea, pelinul şi usturoiul în jurul cărora a
jucat ceata de căluşari sunt folosite mai apoi Ia
diferite leacuri iB.
Sarea poate fi însă folosită şi în magia nea
gră pentru a provoca răul, prin farmece şi
descântece, de Ia luarea manei Ia vite, ( se pune
un drob de sare în calea vitelor să treacă peste
el, pierzându-şi astfel mana), până la provo
carea morţii unei persoane, pentru aceasta
folosindu-se sare ţinută sub limba mortului şi
apoi pusă în mâncarea celui a cărui moarte este
dorităi9. Ca ofrandă, sarea este folosită de
vrăj itoare, într-un ritual complex, care o
depune împreună cu pâinea în locul de unde a
smuls mătrăguna sau bozul, pentru a îndupleca
spiritul plantei să o ajute şi pentru a putea să o
ia acasă20. Aceeaşi ofrandă de sare este dată
apei pentru a obţine puterea lecuitoare: "Apă
curgătoare/Eu te sorocesc/ Din cap /Până-n
picioare/ Tot cu pâine şi cu sare !Să lecuieşti pe
(cutare)/ Cu leac,/ Sănătate şi veac "2I .
Î n ciclul vieţii, sarea este folosită atât la
naşterea unui copi l , în scaldă, sau pe ntru
îmbu narea ursitoarelor22, (punându-se pe
prag, pe fereastră sau pe o masă I a capul
l ăuzei sare, pâine ş i o serie de obiecte sim
boli C e, pentru a i se prezice o viaţă cât mai
prosperă noului născu t), cât ş i l a ceremo
n i a l u l d e nuntă, pentru p rosperitatea m i 
rilor23 (tânăra pereche fi i n d îndemnată de
mama m i re l u i să l ingă sare de pe pâine ) .
Caracterul sacral a l sării s e manifestă şi prin
respectarea anumitor tabu-uri legate de între
buinţarea ei: să nu verşi sarea că va fi ceartă în
casă, dacă ţi se fură sarea de la vite ele vor

muri, să nu dai sare din casă lunea pentru că îţi
mor vitele, şi multe altele, considerate super
stiţii, dar care au rămas în practică până în
zilele noastre24.
Î ntâmpinarea oaspeţilor de seamă cu pâine
şi sare, semn de ospitalitate dar şi de onorare a
lor, este întâlnită pe tot cuprinsul ţării, fiind
păstrată ca o tradiţie şi nu ca un ritual în care
participanţii sunt pătrunşi si convinşi de sem
nificaţia gestului.
Desigur ritual urile nu au rămas neschimbate
de-a lungul timpului, ele fiind mereu
îmbogăţite cu noi elemente, pentru a le sub
linia importanţa sau pentru a impresiona.
Semnificaţia unora dintre ele s-a pierdut în
decursul timpului, altele au primit noi inter
pretări, în funcţie de cunoştinţele celor ce le
practică. Modernizarea satelor a făcut ca multe
din ele să dispară, rămânând doar în amintirea,
uneori lacunară, a celor în vârstă. Ritualul
complex folosit în farmece şi descântece având
ca loc de desfăşurare o pădure sau un curs de
apă, a făcut loc celui cu o formă mai simplă,
efectuată în interiorul locuinţei, spre a nu se
supune privirii străine. Credinţa în eficacitatea
unora dintre aceste ritualuri a dispărut aproape
în întregime, iar biserica a avut un cuvânt greu
de spus în abandonarea lor, în special a celor
legate de magie. Credinţele individuale au o
viaţă mai lungă decât ritualurile păgâne colec
tive, care au rămas doar în lucrările etno
grafilor şi poate, în sate izolate. Renaşterea
unora dintre ele, efectuate de vindecătoare sau
vrăj itoare moderne, cu reclame pe internet sau
în presă, la care mai apelează din disperare
unele persoane, au foarte puţin sau chiar deloc
de-a face cu tradiţia străveche românească.

Sultana Avram
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SULTANA AVRAM

Abstract
The Salt - Tradition, Symbol and Ritual
The imponance ofthe salt for the human communities is well known, both under its economica[ and spiritual aspects. The need
ofsalt, both for humans and animals, made the prehistoric man, especially the one specialised on agriculture, to look for such set
tlements clase to the brine springs, salt-water lakes and salt deposits.
The brine springs and the salt sediments found around the salt-water lakes must have been the first salt sources used by the
ancient populations. Lillle by fiule the salt was obtained by evaporating the salty water, through ils exposal in the sun, or by boi/ing
the seawater. Today we still Jind such procedures of extracting marine salt.
The anicle deals with the exploitation of salt and its values, with its symbolic values in the Romanian tradition, compared to
other cultures, with an accent on ils use, wilhin time, in differem laic or religious rituals.
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Noi cercetări etnografice privind exploatarea preindustrială a sării
în estul Transilvaniei, zona Reghin, judeţul Mureş
Î n urma cercetărilor etnografice s-a consta
tat că zona Reghin este o zonă relativ bogată în
zăcăminte de sare şi surse de sare, cu o ade
vărată tradiţie în ceea ce priveşte exploatarea
tradiţională a acestora. Apele sărate au avut
întotdeauna un rol important în această zonă,
ele fiind utilizate atât în alimentaţia oamenilor
şi animalelor, cât şi în tratarea diverselor boli.
Cele două ştranduri amenajate şi în prezent, în
localităţile Jabeniţa şi Ideciu de Jos, au o
tradiţie recunoscută, ele existând încă din anii
1 800, aici venind oameni din întreaga ţară Ia
tratament cu apă sărată şi nămol. Aceste trata
mente se practică şi astăzi, chiar şi în locurile
neamenajate, localnicii cunoscând cele mai
bune lacuri şi nămoluri. Î n ceea ce priveşte fân
tânile cu apă sărată, acestea sunt şi astăzi îngri
jite şi folosite, chiar dacă acum există sare de
masă. Oamenii nu au pierdut tradiţia folosirii
acestei ape la gătit şi la alimentaţia animalelor.
Dacă înainte din această apă se obţinea sare
fină, care se dădea pe diverse alte alimente
care nu existau în zonă, în funcţie de necesităţi,
astăzi ea este folosită în continuare, dar nu mai
reprezintă o sursă de venit.
Sarea gemă apare şi ea în această zonă, şi
este exploatată la nivel local. Î nainte vreme şi cu
sarea gemă se făcea troc, chiar dacă acest lucru
era interzis prin lege, astăzi însă mulţi prefe
rând sarea din comerţ celei exploatate local.
Izvoarele şi pâraiele de apă sărată oferă o
privelişte nemaipomenită celor care au şansa
de a le vedea în toată splendoarea lor pe timp
de vară, în perioadele uscate, secetoase, când
sarea cristalizează pe marginile acestora.
Vegetaţia halofilă, întâlnită în special în preaj
ma acestora, este la fel de spectaculoasă,
datorită cromaticii şi modului de răspândire.
Cercetarea bazată pe chestionare are la bază
scoaterea în evidenţă a importanţei acestor
surse de sare, care reprezentau înainte vreme o
adevărată bogăţie naturală şi o sursă de venit,
pentru unii fiind şi astăzi la fel de importante,
ceea ce semnifică faptul că tradiţia îşi spune
încă o dată cuvântul, fiind bine întipărită în
conştiinţa oamenilor locului.
Comuna ldeciu de Jos
Locuitorii acestei aşezări

ocupă cu agricultura şi creşterea animalelor.
Un rol important în viaţa de zi cu zi a acestora
a avut-o şi o are prezenţa pe teritoriul comunei
a izvoarelor sărate, fântânilor şi nămolurilor
sărate. Pe teritoriul comunei au existat 3 fân
tâni sărate, din care 2 se află şi în prezent în
funcţiune la băi, iar cea de-a treia, situată pe
Pârâul Sărat, de unde luau murătoare locuitorii
din satul Deleni, astăzi nu mai există.
Identificarea izvoarelor cu apă sărată era
făcută de către localnici, prin prezenţa pe sol a
cristalelor de sare şi a plantelor halofile. Dintre
acestea au fost întâlnite următoarele: Salicor
nia Herbaceea - numită în popor rânsă, Statice
Gmelini - numită floare de sare, floare sărată,
sică, ridichioară, Astera Tripolium - numită
sarea mâţii (albă sau mov)(vezi foto 1).
După cum ne-a mărturisit interlocutorul
Thomas Kasper (n. 1 934 Ideciu de Jos), "apă
sărată se găsea în mai multe locuri, dar izvorul nu
avea putere destulă ca să se facă o fântână ". Tot
el ne-a mărturisit că izvoarele sărate din
comună datează din anul 1 700, iar băile au fost
făcute înainte de 1 8 1 2. După această dată băile
au fost stăpânire jumătate de către sat şi jumă
tate de proprietarul Schobel, din Reghin.
Spre deosebire de fântânile de apă dulce,
fântâna de murătoare este mai uşor de făcut.
Se sapă la o adâncime de 2.5-3 metri, până se
întâlneşte izvorul, se căptuşeşte cu blăni de
brad, încheiate în "coadă de rândunică " sau în
"coadă de vulpe". Pe fundul fântânii 1 de la
Băile Ideciu s-a găsit ''piatră de sare" (drob) şi
s-a oprit săpatul. La această fântână s-a con
statat că este podită ca o casă, având o
deschizătură în mijloc, pe unde se scoate apa
sărată. Fântâna este acoperită de o construcţie
din lemn, de formă pătrată în plan, având
latura de 4 metri. Construcţia monocelulară se
sprijină pe 4 stâlpi, având o înălţime de 4 metri
până la acoperişul în două ape. Acesta are
învelitoare din ţiglă şi fundurile din scândură
traforată (fato 2).
Fântâna era protejată de o construcţie şi
încuiată pentru ca accesul la murătoare să se
facă numai două zile pe săptămână, marţea şi
vi ne rea de la 9.00 la 1 3.00. Pentru mură luare
,
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paznicul

fântânii
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teja fântâna de accesul păsărilor şi animalelor.
Apa de scotea din fântână cu găleata de
lemn, şi se umpleau butoaiele care se trans
portau cu căruţa. Acestea aveau o capacitate de
50 de litri şi erau prevăzute în partea supe
rioară cu o deschizătură şi un capac prin care se
scotea murătoarea. Î n gospodărie butoiul se
depozita pe un suport de lemn, şi ajungea pen
tru consum timp de una-două săptămâni. Cei
care aveau oameni la lucru consumau mai
repede murătoarea, deoarece pregăteau o can
titate mai mare de mâncare.
Ce-a de-a doua fântână, aflată în imediata
apropiere, este relativ nouă, cu un cofraj din
scândură, supraînălţat la o mică distanţă de sol,
acoperit într-o singură apă, înclinată. Este pro
tejată de un oblon de scândură (fato 3).
Fântâna are un debit apreciabil de murătoa
re, fiind solicitată de diferite mici întreprinderi
de prelucrare a laptelui, care o folosesc pentru
telemea. Î n timpul cercetării am întâlnit maşini
- cisterne care încărcau murătoare pentru a o
transporta la Budeşti-Fânaţe, jud. Bistriţa
Năsăud. Î n schimbul cantităţii de apă primăria
din Ideciu de Jos primeşte o anumită cantitate
de produse lactate. Există o anumită progra
mare pe zile ale micilor întreprinderi care iau
murătoare de la această fântână, pentru a
asigura o bună repartiţie. Deoarece apa de la
suprafaţă conţine o cantitate mai mică de sare,
cisternele pompează apa de la fundul fântânii,
unde salinitatea acesteia este ridicată. Când
fântâna se goleşte se poate observa pe fundul
acesteia zăcământul de sare.
Murătoarea se folosea Ia orice fel de mân
care. După gust, se adăuga la felurile de mân
care o cantitate de murătoare, care se punea cu
lingura. Î n acest mod se sărau supele de roşii,
de varză şi de găină.
La tăiatul porcului, atât slănina cât şi carnea,
se tin într-un ciubăr cu murătoare, timp de 2 3 zile, după care se bagă în afumătoare. O
asemenea afumătoare a fost întâlnită în
gospodăria lui Thomas Kasper, amenajată sub
forma unei construcţii anexe, lângă bucătărie şi
cămară. Ea este construită din bolţari, are
formă paralelipipedică, de dimensiuni 1,80 x
1 ,80 metri la bază şi 2 metri înălţime. Focul se
face într-o găleată, pentru a se obţine fumul
necesar afumării cărnii şi slăninii de porc.
Pc nlr u afumare se fo lose st e

iau fumul necesar. Tot în alimentaţie, murătoa
rea se folosea pentru conservarea pe timp de
iarnă a legumelor: varză, gogonele, castraveţi.
Pe teritoriul comunei Ideciu de Jos există şi
zăcăminte de sare gemă, dar care nu au fost
exploatate. Din cauza inundatiilor care au avut
loc în anul 1970, sarea gemă din sol s-a topit şi
în locul ei s-au format gropi. Thomas Kasper
ne-a relatat că există o vână de sare gemă, care
vine de la Sovata, prin Jabeniţa, pe Pârâul
Sărat. Sarea gemă se aducea în zonă de către
locuitorii din Praid, fiind comercializată pe
cartofi, grâu sau porumb. Drobii de sare erau
daţi la animale, deoarece acestea nu consumau
murătoarea, fiindcă "se stricau la burtă ".
Prin fierberea murătoarei se obţinea "sarea
de folosinţă ". Din 10 kilograme de murătoare se
obţineau prin fierbere în ceaun 1-1,5 kilograme
de sare fină.
Nu se cunosc date legate de folosirea mură
toarei şi a sării la obiceiurile legate de naştere,
nuntă şi înmormântare, şi nici la alte obiceiuri
de peste an.
Î n apropierea ştrandului de astăzi se aflau
altădată băile vechi, unde veneau să se trateze
de dureri reumatice bolnavii din Targu Mureş,
Reghin etc. Medicii recomandau cel puţin 1 2
băi, după care u n repaus de cea. o săptămână
(fato 4). Din bazinul vechi curge un mic pârâu
sărat, care a luat naştere prin golirea acestuia.
Î n localitate există astăzi un ştrand cu apă
sărată rece, unde se fac şi băi de nămol, şi care
se află în administraţia primăriei. Acum zece
ani au fost solicitări pentru modernizarea
ştrandului din partea investitorilor austrieci,
dar conducerea de atunci a comunei nu a fost
de acord cu acestea (fato 5).
Î n spatele Căminului Pensionarilor din
localitate se află trei lacuri sărate, care comu
nică între ele prin canale de legătură. Lacul
numărul 1, cu apă sărată, este situat în partea
de sus a platoului. Acesta are formă drep
tunghiulară şi a fost săpat artificial (fato 6).
Lacul numărul 2, cu apă sărată, este situat în
partea de mijloc a platoului având formă
neregulată şi vizibile depuneri de sare şi vege
taţie halofilă pe maluri (fato 7).
Î n cele două lacuri, respectiv Iacurile 1 şi 2,
pensionarii de Ia cămin fac băi sărate, reci.
Acestea sunt unite printr-un canal de legătură,
u rm e de nămol negru pe m a rgini
şi urme de sare cristaliza tă pe pi clr e cât şi ve
getaţie halofilă caracteristică ( Foto 7).
Lacul numărul 3, cu apă să ra t ă este situat în
partea de jos ·a plaloului, având amenajat un

lemnul de "salcă
deoa rece este mai dulciu. in partea sup eri oa ră
se regăsesc leţu rile pe care se aşe a ză cărnurile
�i sl a n a l a afumat. A fum a re a se fa ce in t re 1 -2
săptămfm i , pe rio ad ă în care carnea si sunca îşi
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cât şi pe exteriorul pereţilor din scândură (foto
9). Fântâna propriu-zisă are planul pătrat, cu 4
ştampei la colţuri, uniţi 2 câte 2 cu cu 4 rigle
(şpraiţuri) atât la suprafaţă cât şi la bază. Pe
verticală peretii fântânii sunt "berluiţi"
(căptuşi ţi) cu scândură de brad ( foto 1 0).
Cea de-a doua fântână cu murătoare s-a rea
menajat la marginea satului, după cum ne-a
relatat Oltean Chirilă (n. 1 927, satul Jabeniţa):
. . . acum s-a schimbat izvorul $i avem alta în
capul satului". Î n această parte a satului, cunos
cută sub numele de "Cureţe ", a existat o fân
tână de murătoare de unde luau apă sărată
locuitorii satelor Adrian şi Beica. Construcţia
care adăpostea această fântân.ă a fost demolată
si materialul Iemnos a fost dus în satul Adrian,
fiind folosit la amenajarea unei gherete pentru
paznicul de noapte.
Săteanul Cristea Toader (n. 1 946, satul
Jabeniţa) ne relatează că fântâna a rămas
părăsită, ca o groapă, şi a trebuit să fie curăţată
şi refăcută. Acesta, împreună cu vecinii săi, a
construit fântâna nouă de murătoare în anul
1 987. El a săpat la o adâncime de 2,5-3 metri şi
a pus pe fundul fântânii 0,5 mJ de prundiş pen
tru a filtra murătoarea. De la fundul fântânii
spre suprafaţă a făcut peretii din scândură.
Î ntre săpătură şi pereţi a pus tot prund ca să
filtreze apa. Scândurile au fost fixate la colţuri
cu "pociungi" sau "$O$i " de stejar, deoarece nu
se pot folosi cuie de fier, care ruginesc. Atât
şpraiţurile cât şi scândura sunt din lemn de
brad, acesta fiind rezistent la murătoare.
La suprafaţă fântâna are forma unui para
pet, un fel de cofraj, cu rolul de a o proteja de
animale şi păsări. Acoperişul acesteia este din
scândură, în două ape. Pe apa din faţă se află
asamblat un capac prins în 2 locuri cu 2 benzi
cauciucate în loc de balamale. Apa se scotea cu
ajutorul unei prăjini, cu un cârlig la capăt,
căreia i se spune şi "rudă ", de care se agăţa
găleata (foto 1 1 ).
Î n preajma fântânii se văd cristale de sare şi
un mic canal prin care se scurge plinul de apă
din fântână. Acesta comunică într-o baltă, de
unde se scurge printr-un mic pârâu de-a lungul
drumului care duce spre vatra satului.
Î n ceea ce priveşte calitatea murătoarei din
această fântână, Oltean Chirilă ne-a spus că
. . . acolo apa este cum îi $pirul", adică foarte
sărată. Fiind foarte sărată, de aici iau mură
toare atât localnicii cât şi cei din Adrian, Beica,
Idicel. Reghin etc. "Când se ia apă din mură

sistem de captare şi pompare a apei sărate,
necesară pentru băile calde din căminul pen
sionarilor (foto 8).
Deasupra celor 2 fântâni, spre Nord-Est, se
mai găseşte un lac, aflat în proprietatea
primăriei. Acesta a fost săpat cu scopul de a
alimenta cu apă sărată ştrandul, dar nu s-a dis
pus de fondurile necesare pentru ca lucrarea să
fie terminată.
Î n prima Duminică din luna august are loc
Târgui Băilor de la ldeciu. Cu această ocazie se
întorc în localitate saşii plecaţi din satele
comunei. Î n cinstea celor reîntorşi, foşti fii ai
satului, localnicii pregătesc spectacole fol
clorice specifice saşilor din zonă.

"

Satul Jabeni�a, comuna Solovăstru

Pe valea râului Gurghiu, Ia 6 km est de
Reghin, se află satul Jabenita, component al
comunei Solovăstru. Satul este înconjurat de
dealurile Piculeu şi Sânioară Ia nord, iar spre
est se profilează piemontul Gurghiului.
Locuitorii satului s-au ocupat şi se ocupă cu
agricultura şi creşterea animalelor. O bogăţie
naturală a acestui sat o constituie izvoarele
sărate, nămolul şi sarea gemă. Prin exploatarea
acestora se obţin efecte benefice pentru sănă
tatea localnicilor şi nu numai, cât şi creşterea
veniturilor la o parte din locuitori.
Î n vatra satului se află două fântâni de
murătoare, din care se alimentează întreg satul,
precum şi satele învecinate: Adrian, Beica,
Idicel etc.
Cea mai veche fântână sărată a satului se
presupune a fi cea din centrul acestuia, care
astăzi nu mai este activă deoarece a apărut un
izvor dulce peste ea, nemaifiind bună de mură
toare. După cum ne-a declarat Olteanu Maria
(n. 1933, satul Jabenita), ". . . de când îi lumea,
de când $fiu eu, asta a fost". Fântâna a fost din
totdeauna proprietatea satului, marţea fiind
ziua de murătoare. Din informaţiile date de
Tatar Ion (n. 1933, satul Jabeniţa) aflăm că era
un om special numit la murătoare, pe care îl
plăteau oamenii satului cu 5 lei (nn. 1 940).
Acesta venea în fiecare marţi şi deschidea
fântâna, care ". . . era încuiată $Î era fântână
igienică ", dând la fiecare câte 1-2 găleţi de
murătoare.
Fântâna veche a satului, situată peste drum
de gospodăria lui Oltean Chirilă (nr. 30), ne
apare ca o construcţie sub forma unei case
monocelulare. Aceasta are planul pătrat, este
din scând u ră, cu acoperis în două ape.

ma fântânii se văd

cristal e de sare,

"

toure,
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murătoarea este mai grea decât apa . . . care nu
ştiu duc apă, care ştiu duc murătoare" - ne-a
relatat Cristea Toader. O modalitate de verifi
care a concentraţiei de sare din murătoare este
proba cu oul de găină; în vasul cu murătoare se
pune oul, şi dacă acesta stă deasupra, atunci
apa este destul de sărată, iar dacă oul se
cufundă, atunci murătoarea este slabă.
Apa sărată se folosea la pregătirea hranei, în
loc de sare, la murături şi la tăiatul porcului.
Carnea grasă de porc se ţinea timp de 3 ore în
murătoare, după care era scoasă şi se punea la
fum în afumătoare. Focul se face cu rumeguş
sau cu coceni şi ". . . când îi aşa roşiată o luăm "
ne-a relatat Oltean Chirilă. Tot el ne-a spus că
după aceea carnea se rade şi se pregăteşte pen
tru a fi pusă în borcane sau într-o ladă cu sare.
Î nainte vreme, bătrânii fierbeau murătoarea
şi făceau "mălai de sare aşa cum îi caşul".
Această sare era "albă ca zăpada " şi "o făcea
caş, o punea în desagi şi mergea peste deal la
Jdicel, pe unde nu era sare, şi o dădea pe brânză,
pe bani, pe ce nu avea " ne-a declarat Oltean
Chirilă. Sarea obţinută astfel se numea "sare de
murătoare", "mălai de sare" sau "caş de sare".
Pentru a o obţine, se fierbea murătoare într
un ceaun de aluminiu (deoarece cel de fier
rugineşte) până ce se evapora apa, apoi se
punea într-o plasă şi se strângea, dându-i forma
de caş. Oamenii mergeau cu câte un mălai,
două, trei de sare Ia Potoc (Deleni), ldicel ş.a.
aducând în schimb bani, brânză şi caş.
Tatar Ion ne-a relatat că atunci când
Ardealul a fost ocupat era criză de sare; atunci
se aducea murătoare acasă, se fierbea pe sobă
şi se făcea ca o "răcitură ", "ca un fel de mălai",
şi se mergea Ia ldicel, unde o schimba iarna pe
mere. Schimbul se făcea Ia înţelegere, în
funcţie de câte mălaie de sare se ofereau. La
Jabeniţa se aduceau mere deoarece pe atunci
nu era dezvoltată pomicultura.
Pe teritoriul satului Jabeniţa există sare
gemă, sub forma unui zăcământ, care vine de Ia
Praid şi trece pe Ia Jabeniţa. Drobii de sare se
scot din malul Gurghiului folosind ca unelte
barosul, icul (zăvorul). Când venea apa
Gurghiului mare, surpa pământul de sub vâna
de sare, o cotlonea, ceea ce uşura spargerea
bolovanilor. Î nainte vreme se punea pază pe

căruţă pentru a-1 transporta la ciobanii din
Adrian. Î n capătul satului a fost ajuns din urmă
de miliţia călare. Î ntrebat de aceştia unde
merge cu căruţa, el a răspuns că mută stâna în
altă parte, astfel scăpând de control.
Ciobanii de la ldicel şi de la Potoc se
aprovizionau cu sarea scoasă din malul râului
Gurghiu, zona Jabeniţa (fato 12). Pe o marjă
de sare ( 100 kg) aceştia dădeau 5 kg de brânză.
Drobii de sare scoşi din malul râului
Gurghiu erau folosiţi pentru animale. Pentru a
le creşte pofta de mâncare aceştia se puneau în
iesle (fato 13).
Sarea gemă, pisată mărunt, se folosea pen
tru tăbăcirea pieilor de către cojocarii din sat.
Din cauza abundentei apei pluviale, sarea din
sol s-a topit, în unele locuri rămânând găuri în
pământ. Unele case ale localnicilor "s-au lăsat"
tot din această cauză, ca în cazul casei lui Toader
a lui Pescăruş. Şi anexele gospodăreşti au de
suferit de pe urma acţiunii apei sărate la fun
daţiile acestora. La mai multe case din sat, pre
cum şi la construcţiile anexe, tencuiala este coro
dată, din cauza prezenţei apei sărate din sol.
Î n albia râului Gurghiu se află mai multe
izvoare de apă sărată, parte din ele active iar
altele secate, marcate de sărături (foto 14 ).
Aceste izvoare de apă sărată pot fi recunoscute
după sărăturile din preajmă şi vegetaţia
halofilă care creşte în jur.
La baza malului drept al râului Gurghiu se
află un izvor de apă sărată care curge în albia
acestuia (fato 15). Lângă izvor se văd depuneri
de sare şi plante halofile.
La marginea satului Jabeniţa, pe locul numit
Gureţe, se află un lac sărat, având nămol pe
margine. Fiind o suprafaţă mică de apă lacul
este heliotermic. Cei care cunosc proprietăţile
apei şi nămolului din acest lac vin şi practică
ungerea cu nămol (foto 1 6).
Lacul de la Băile Jabeniţa are o adâncime de
cea. 17 metri, şi provine din mai multe izvoare.
Î n zona lacului, unde se află în prezent ştran
dul, au existat amenajate băi publice. Oltean
Chirilă îşi aduce aminte că atunci când era
copil băile erau ale unui boier şi că aici ". . . era
un Lux, numai marmură şi băi calde". Tot el
ne-a relatat că atunci când a fost la băile de la
Techirghiol, un doctor din Tg. Mureş i-a spus că

malul Gurghiului deoarece nu era voie să sapi
sare pe răzor. Oltean Chirilă îşi auuce aminte

nămo lul de la Jabenita es t t: mai bun decât cel
de acolo. Î n timpul ce l u i de al doilea Război
Mondial băile au fost distruse. Cei care v i n la
ştra ndul de curilnd reamenajal se tratează de
boli re uma t ice ungându-se cu nămol şi făcfmd
baie in lac. Ei se ung cu nămol suhtire, îl lasă să

că după al d o il ea Război Mondial s-a dus la
Gurghiu şi a rupt u n drob de sare cam de ':,100
ue kg. Folosindu-se de zăvor şi de baros 1-a
făcut bucăţi, 1-a scos pc răzo r şi 1-a încărcat în
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se usuce până transpiră, se spală, fac baie în
ştrand, stau putin la soare şi apoi repetă proce
dura. După cum spun localnicii se pot face
până la trei ture de nămol pe zi, şi după 1 5-20
de astfel de băi se cunoaşte efectul. Î n primele
2-3 zile, aplicând acest tratament, se simte o
moleşeală în corp, semn că "se răscule!fte boala "
(fato 1 7).
Î n privinţa folosirii sării şi a murătoarei, în
satul Jabeniţa nu am întâlnit practici legate de
obiceiurile din ciclul vieţii. Doar Ia pregătirea
bucatelor se folosea murătoarea iar pe masă
sarea extrasă din aceasta. Î n se a ra de Ajun spre
Anul Nou se folosea calendarul cu ceapă, după
cum ne-a spus Oltean Chirilă: "se puneau 12
coşcovete dinălea de ceapă (nn. găoace), apoi le
punea sare şi le aseza pe lunile anului; care se
udă sarea mai tare înseamnă că-i ploioasă luna;
care-i uscată, însemnă că-i săcetoasă ". Nici
sarea şi nici murătoarea nu se foloseau la
descântece. Exista credinţa că dacă sarea se
vărsa, însemna că va fi ceartă în casă. Î n sat era
cunoscută expresia "Îmi eşti drag ca sarea-n
bucate". Se spune că celui căruia i s-a spus
această expresie s-ar fi supărat întâi, dar când
nu i-au fost sărate bucatele, a înţeles tâlcul.

tul că aici apa sărată a băltit mai mult timp,
după care a avut loc un proces intens de eva
porare a acesteia. Acest fenomen a avut loc ca
urmare a lipsei de precipitaţii în zonă.
Pârâul Slatinii îşi adună apele din mai multe
izvoare, situate de-a lungul a două mici ramifi
caţii. Î nsoţiţi de Matei Leonuţ (n. 1 965) şi
Matei Mihaela (n. 1973) am identificat izvorul
principal al pârâului. Din observatiile efectuate
·pe teren am constatat că izvorul iniţial a secat
şi a reapărut la 30 de metri în aval (fato 21 şi
fato 22). Pe locul unde curgea izvorul secat se
văd depuneri masive de sare cristalizată, colo
rată de săruri feruginoase. Izvorul a reapărut
într-un mal cu pământ răvăşit, având o concen
tra ţie mare de nămol cenuşiu de natură
argiloasă. Acest nămol se regăseşte în aval pe
tot cursul pârâului. Pe marginile acestuia se
observă, de asemenea, depuneri de sare crista
lizată (fato 23).
Î n zona izvoarelor s-au aflat cele 3 fântâni de
unde se aprovizionau cu murătoare locuitorii
din Gurghiu, !băneşti, Hodac şi chiar Adrian.
Fântâna 1, amplasată pe partea dreaptă a
izvorului activ, a fost părăsită deoarece s-a col
matat din cauza depozitării masive de sare.
Nefiind curăţată la timp sarea cristalizată a
cuprins în totalitate suprafaţa fântânii, unde
abia se mai văd două mici ochiuri de mură
toare. Pe suprafaţa depunerilor de sare se văd
urme de săruri feruginoase (fato 24).
Cea de a doua fântână a Gurghiului se află
în imediata apropiere a celei dintâi. Î n prezent
aceasta are aspectul unei mici bălţi, cu depu
neri masive de sare cristalizată pe fund şi pe
margini. Sunt prezente sărurile feruginoase, iar
în preajmă vegetaţia halofilă (fato 25).
Pe un izvor secundar al Pârâului Sărat se află
cea de-a treia fântână de murătoare, care, după
aspectul actual, pare să fi fost amenajată.
Fântâna este alimentată cu apă sărată prin
intermediul unui uluc de lemn, care captează
apa unui izvor subteran. Fântâna este înconju
rată de depuneri de sare cristalizată şi de
plante halofile. Se remarcă prezenţa nămolului
de culoare gri, ceea ce îi conferă apei o anumită
culoare, fapt pentru care nu poate fi folosită ca
murătoare.
Cei doi însoţitori, marcaţi de nemulţumirea
cauzată de felul cum se prezintă cele trei fân
tâni, au sugerat că ele ar putea fi curăţate pen
tru a deveni din nou active.

Comuna Gurghiu, Dealul Slatini

La ieşirea din localitatea Gurghiu spre satul
Comori se pot observa, la o distanţă de aproxi
mativ 2 km, pe Dealul Slatini, pe un torent,
depuneri masive de sare cristalizată. (fato 18)
Din această cauză, în vechime, localitatea a
purtat numele de "Sos Ret" (Râtul Sărat) adică
Păşunea Sărată.
Mergând pe firul Pârâului Sărat (Pârâul Sla
tinii) ne-am deplasat spre izvoarele acestuia.
De-a lungul său, de Ia marginea localităţii
Gurghiu şi până la izvoare, sarea cristalizează
pe ambele maluri, de parcă ar fi un fir de
gheaţă ce traversează întreaga zonă. Pe alocuri
se văd urme de berze în sarea cristalizată, care
contrastează puternic cu apa de culoare gri
închis, dată de nămolul izvorului neamenajat
(fato 19).
Pârâul Sărat traversează o vale bogată în
vegetaţie obişnuită (stuf, rogoz etc.). Acolo
unde această vegetaţie nu creşte apare o întin
dere de sare cristalizată, cu o vegetaţie halofilă
abundentă. Dintre plantele halofile au fost
întâlnite următoarele: Salicomia Herbaceea numită în popor rânsă şi Statice Gmelini
numită floare de sare, floare sărată, sică sau
ridichioară (foto 20). Aparitia ac�;;: s lur :;upra
-

Satul Orşoya, comuna Gurghiu

fcţc mari de sare cristalizată se explică prin fap-

Condiţiile de climă şi relief au făcu t
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Î n apropierea fântânilor localnicii au săpat
mai multe mici gropi, pentru a capta izvoarele,
de unde se aprovizionează cu murătoare. Î n
lipsa fântânilor amenajate ei preferă să facă
aceste bălţi de murătoare (fato 29 si fato 30).
Usor adâncite, bălţile au depuneri masive de
sare pe pereţi, pe fund şi pe jgheabul de
aducţiune. Folosirea lor rezultă din faptul că pe
locul unde s-a scurs murătoarea în momentul
umplerii vaselor se află o crustă groasă de sare.
Î n imediata apropiere a bălţilor de mură
toare curge un mic izvor de apă sărată, de
culoare feruginie, având pe toată lungimea
depuneri masive de sare cristalizată, pe pietre,
pe mâl, pe lemnele din jur (fato 3 1 ).
Cea de-a treia fântână se află amplasată pe
rigola învecinată, spre răsărit. Urmând firul
celui de al doilea izvor sărat ajungem pe rigola
de unde se extrage sarea gemă (fato 32).
Fântâna 3, singura din zonă amenajată, este
înconjurată de cristale de sare şi vegetaţie
halofilă. Planul fântânii este pătrat, cu laturile
de 1 x 1 metri, şi bârnele groase de 0,05 metri.
Adâncimea este de 0,90 metri din care cu apă
0,30 metri.
Pe versantul rigolei unde se află fântâna cu
murătoiue nr. 3 apar pete masive de sare
cristalizată, fapt ce indică prezenţa minereului
de sare la mică adâncime. Localnicii practică şi
astăzi un minerit empiric, primitiv, extrăgând
de la suprafaţa solului, prin săpare de gropi,
sarea gemă (fato 34 şi fato 35). Î n momentul
efectuării cercetării l-am întâlnit pe Dumbravă
Zaharia, care tocmai se întorcea de la locul de
unde se extrage sarea. Uneltele folosite de el
sunt tâmăcopul, "zovorul", şpiţuri şi barosul. El
ne-a relatat că o căruţă de sare se scoate cam în
timp de o zi, . . . depinde după cât nimereşti".
Pentru a ajunge la zăcământul de sare se sapă
cu tâmăcopul o groapă de dimensiuni nu prea
mari, până apare "piatra de sare". Folosind
uneltele mai sus menţionate el desface drobi
de sare nu prea mari, pentru a îi putea manevra
mai uşor.
O particularitate a comerţului cu sare gemă
scoasă din Dealul Slatini este aceea că local
nicii nu o transportau în satele învecinate, ci
veneau aici cu căruţele ciobanii şi locuitorii din
Toaca, Glăjărie, Hodac, !băneşti, Caşva,

dezvoltarea agriculturii şi a creşterii anima
lelor. Agricultura practicată era nerentabilă,
datorită solului, nefiind posibilă colectivizarea
acesteia. Oamenii au şi astăzi necazuri, întrucât
recoltele le sunt distruse de mistreţi. O parte
din locuitorii satului au lucrat în exploatarea
forestieră, fapt care le-a rotunjit veniturile.
Î n afara localităţii Orşova, cam la 2 km dis
tantă, se află Dealul Slatini, presărat de izvoare
sărate, fântâni şi bălţi de murătoare. Toponi
micul de "Slatini " ne indică faptul că aici se află
şi sare gemă, a cărei extracţie se face la
suprafaţă. Săteanul Dumitru Zaharia (n. 1 940,
Orşova) ne-a vorbit despre vâna de sare, care
vine de la Praid şi trece pe la Orşova, Jabeniţa,
Ideci. Acelaşi interlocutor ne-a relatat faptul că
pe platforma Dealului Slatini au existat lacuri
cu nămol, pe care îl numeşte "tină neagră ".
Î n locul numit Păşunea Slatini au existat mai
multe fântâni de murătoare, nominalizate ca
fiind ale orşovenilor, urisenilor şi comorenilor
( "chinceşeni " de la ung. Kincses = Comori).
Toate aceste fântâni erau amenajate şi prote
jate de construcţii din lemn, fiind asigurate prin
încuietori. Ele erau păzite în vechime de către
un "mâglaş" ( de la mâglele, grămezile de sare),
care era plătit de săteni.
După cum ne-a relatat Blaj Floarea (n. 1937,
Orşova) ". . . de când mă ştiu acolo au fost fân
tâni de murătoare; era un om, Manoil, la fântâ
na noastră . . . era o fântână închisă, o căsulie, cu
paznic; era om pus acolo, şi mergeai şi-ţi umplea
putina ". Murătoarea se dădea o dată pe săp
tămână, miercuri (fato 27).
Pentru amenajarea unei fântâni de mură
toare la Slatini se sapă o groapă în plan pătrat,
până apare zăcământul de sare. Pereţii se
berluiesc cu paşte de stejar, îmbinate la capete
în "căţei nemţeşti". La acest tip de fântâni nu
era nevoie de stâlpi verticali la colţuri. Fântâna
era protejată cu un acoperiş şi închisă cu lacăt.
Pentru scoaterea apei se folosea roata cu funie.
Cea mai mare concentraţie de sare o avea
fântâna comorenilor, fiind preferată şi de
ceilalţi săteni din satele învecinate. Aceasta
este dovedită de marea concentraţie de sare
cristalizată, atât pe marginile cât şi pe fundul
ei. Î n preajmă se întâlneşte o bogată vegetaţie
halofilă, reprezentată de: Salicomia Herbaceea

"

numită în popor ninsă, Statice Gmelini
numită floare de sare, Doare sărată, sică, ridi
-

Com ori , Sânmi hai, Uriscni etc.
Relaţii despre fel u l cum se obţinea sarea din

-

ne-a u fost date de Bloj Floarea, care
". . . se tot fierbea lichidul acela şi [nn.
sarea] s e prindea de marginea ceawzului, apoi o
rădea şi se punea la soare şi .\·e usca ". Pe timpul

Astera Thpolium - n u mită sarea mâţii
(albă sau mov). În prezen t aceasta este ali
mentată cu ajutorul unui jgheab din lemn, apa
fiind adusi'\ din izvorul sărat.

murătoarc

chioară,

ne sp un e :

,
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pentru cei bol navi de astmă, fiind compa
rabil cu tratamen tele din salină.
Sarea din murătoare, fină şi albă, se folosea
numai pe masă, la petreceri şi praznice. Din
cele aflate în sat, rezultă că vărsarea sării era
prilej de "scârbă ".

foametei ( 1946-1 947) se aducea murătoarea, se
fierbea şi se făcea sare fină, c:am 2-5 kilograme.
Cu ea se mergea la !băneşti, Hodac etc. unde se
dădea pe mâncare. Se vindea cu cupa, din lemn
sau din tablă.
Murătoarea se folosea în alimentaţie, la
pregătirea şi la conservarea alimentelor. Când
se tăiau porcii, oasele, slănina şi carnea se
puneau la murătoare, apoi se scoteau şi se
puneau la fum. Î n afumătoare se ţinea o zi,
două, până la o săptămână, şi se folosea pentru
fum lemnul de fag. După ce se scoate din
afumătoare se frige carnea şi se bagă în bor
cane, unde se turna untură, astfel fiind conser
vată pentru vară.
Castraveţii şi gogonelele se puneau în mură
toare ca să se săreze, după care "îi dădea în
borcane", punând apă dulce peste ele. Mură
toarea se verifica cât este de sărată cu ajutorul
oului, care plutea Ia suprafaţă dacă concen
traţia de sare era mare.
Din cercetarea efectuată pe teren a rezultat
că pentru animale nu se folosea murătoarea.
Totuşi, la Orşova, aceasta se folosea, în can
tităţi mici, punându-se o căniţă de murătoare
peste mâncarea pentru porci. La oi şi la vite se
punea drobul de sare în iesle.
Localnicii făceau băi de nămol pe platoul de
pe Dealul Slatini, unde era un lac cu nămol, la
care venea foarte multă lume. De pe marginea
lacului se lua nămol, cu care se ungea corpul, şi
după uscare se spăla cu murătoarea din lac.
Astfel se tratau bolile reumatice, fără indicaţi
ile medicului. Se făceau cel mult trei băi cu
nămol pe zi, dar nimeni nu le spunea oamenilor
cum să aplice acest tratament. Ei îşi dădeau
seama după moleşeala simţită în timpul unge
rilor cu nămol.
Loca l n i c i i d i n Orşova fol osesc u n
a n u m e tratame n t c u m urătoare pentru
gripă şi c ă i l e respiratorii, numit "abu
reală " . Pentru aceasta se foloseşte o piatră
albă, numită "gicaş ", care se înfierbântă în
foc ş i apoi se pune în vasul cu m u rătoare.
Î n timp ce p iatra sfârâie ş i scoate abur,
bolnavul stă cu capul acoperit deasupra
vasului ş i i n h alează astfel aburul sărat.
Acest tratament avea efecte benefice şi

Din cele prezentate mai sus, s-a putut con
stata importanţa pe care o au apa sărată,
nămolurile şi sarea gemă în viaţa locuitorilor
zonei. Chiar dacă în zilele noastre sarea fină de
masă se găseşte foarte uşor, ei preferă să folo
sească murătoarea atât la gătitul mâncărurilor
cât şi la conservarea alimentelor, fie din obiş
nuinţă, fie datorită convingerii că este mult mai
sănătoasă decât cea din comerţ, fiind naturală.
E drept că astăzi nu se mai practică obţinerea
sării prin fierberea apei sărate, şi din această
cauză pe masă se foloseşte sarea din comerţ.
Lacurile şi nămol urile sărate sunt căutate tot
mai des de cei ce suferă de reumatism, dar şi de
cei care nu au nevoie de tratament. Î n ceea ce
priveşte exploatarea tradiţi1;mală a sării geme,
aceasta se mai practică şi în zilele noastre, ce e
drept, mult mai puţin şi mai izolat decât
înainte. Comerţul cu drobi de sare nu mai are
amploarea dinainte, dar oamenii au nevoie în
continuare de sare pentru creşterea ani
malelor, iar drobul de sare extras în aceste zone
este la fel de bun calitativ ca cel de Ia Praid.
Din punct de vedere etnografic, zona cerce
tată şi prezentată mai sus, are anumite particu
larităţi care o fac deosebită de alte zone, lipsite
de sare. Prezenţa zăcământului de sare în sol
i nfluenţează viaţa localnicilor din toate
punctele de vedere: solul este instabil, astfel
încât unele zone nu pot fi populate, este puţin
fertil din punctul de vedere al agriculturii, apa
din fântânile oamenilor este sărată (de exem
plu în localitatea Gurghiu, unde apa din fân
tânile gospodăriilor aşezate pe malul Pârâului
Sărat nu este potabilă).
Dar pe lângă toate acestea prezenţa sării şi a
apelor sărate este considerată a fi o bogăţie a
zonei, avantajele pe care le oferă fiind însemna
te, localnicii fiind conştienţi de faptul că pe vre
muri ele erau o adevărată binecuvântare, chiar
dacă astăzi importanţa lor a fost diminuată.
Dorinel lchim
Andrea Chiricescu
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Abstract

New Ethnographical Researchs Regarding the Pre-industrial Exploitation of Salt
in Eastern Transilvania, in the Reghin Area, Mureş County
The study is based on the results of the ethnographical research which took place in the Reghin area, Mureş county, in
2005. The purpose of this research was to discover and centralize ali sources of salt accesible to pre-industrial exploitation in

this area. These sources are salt water sources, more precisely springs, brooks, puddles, fountains and lakes (which also con
tain salt mass used for treatment), but also sources of rock salt, which could be exploited traditionally. O ne of the ma in results
of the field research was to find that the salt sources from this area are grouped arround three main places: Ideciu de Jos,
Jabenita, Gurghiu - Orşova.
The main aim of the study was to catch the ethnographic aspects of the traditional exploitation of salt sources by the
natives of the area, but as well the use of salt thus obtained: in nourishment of people and animals, treatments etc. The
research was based on a questionnaire, and its results are presented in th� study, b� using the responses of different collo
cutors to illustrate different aspects of the studied issues.
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Cercetare etnografică privind exploatarea, comerţul tradiţional şi
utilizarea sării în zona Mureşului Superior şi valea Gurghiului

asupra fenomenelor cen.:elate.

participanţii la târg provenind din diferite zone
învecinate, o primă investigare s-a desfăşurat la
Târgui tradiţional de Duminică în comuna
Deda, jud. Mureş (târg de animale, astăzi
limitat în primul rând la vânzarea-cumpărarea
porcilor).
Astfel, aflăm de la o participantă la acest
târg2 că sarea în drob sătenii o procurau de la
secuii din Praid, care o aduceau în trecut cu
căruţele cu coviltir, recent cu camioane sau
maşini de teren, fiind uşor identificabili comer
cianţii la strigarea prin sat "Hai la sare!". Ne-a
mai relatat că a cumpărat şi de la Solovăstru
sare la drob, pentru oi, dar aceea este neagră şi
nu se prea caută: "omul meu m-o sfădit, că-i
cam spoioasă ". Î şi aminteşte din copilărie că în
loc de sare foloseau saramură adusă de la
Săcalu de Pădure, sat aparţinător comunei
Brâncoveneşti, pe care o transportau în fede
leşe şi cu care stropeau fânul pentru animale, o
foloseau în alimentaţie pentru prepararea
mămăligii, la murături, şi altele. Dacă aveau
nevoie de "prafde sare ", acesta era obţinut prin
punerea saramurii la fiert în vase, până scădea
apa şi rămânea sarea pe pereţii vasului în care
a fiert, după evaporarea apei.
Am purtat un dialog şi cu gospodarii local
nici din Deda3, care ne-au relatat, tot în legă
tură cu problematica studiată, că sarea de mai
bună calitate se aducea de către secuii de la
Praid, sub formă de drob, iar saramura se
transporta cu vase din doage de la un izvor din
hotarul satului Ruşii Munţi cu satul Filea.
Aflăm la fel că saramura era folosită în ali
mentaţie în special în mămăligă, la pregătitul
cărnii de porc, iar în alimentaţia animalelor la
stropitul fânului; toamna, când se depozitează
fânul în şopron, se uda cu saramură, "în
mestecătură " şi nu se mai punea drob de sare.
Saramura se aducea în vase de lemn, făcute din
doage sau scobite în scorbura unui stejar, la
care se lipea un fund de lemn cu pământ "aji
los " (argilos). Informatorii susţin că se mai
păstrează şi astăzi un butoi scobit într-o scor
bură de stejar, dar la un izvor de apă dulce, în
hotar cu Pietrişul, la locul numit Cuiejdel.
Continuând cercetările în satul Pietriş, apar

nom ico-socială şi un prilej de comun icare intre

faptul că sar·amura se aducea de lângă Urânco-

Extinderea cercetărilor noastre etnografice
în arealul Mureşului Superior a determinat
continuarea investigatiilor dincolo de defileul
Topliţa- Deda, care reprezintă un punct de con
fluenţă etnoculturală în zona de contact cu
Câmpia Transilvaniei, zona Bistriţei precum şi
cu cea a Gurghiului.
I nteresul pentru cercetarea acestei zone cu
vecinătăţile sale a făcut posibilă includerea
unor investigaţii în cadrul proiectului etno
arheologic "Civilizaţia preindustrială a sării",
demarat de Muzeul Carpaţilor Răsăriteni.
Descinderea în teren însă şi evaluarea primară
a fenomenelor etno-culturale legate de mani
festările saline, ne-a determinat să abordăm
includerea acestei tematici într-un complex mai
larg al problematicii, pentru a sugera mai bine
contextul şi legăturile interdependente dintre
elementele sructurii ocupaţionale - pe de o
parte - care sunt complementare, precum şi
relaţiile cu obiceiurile, viata spirituală, alte
tradiţii locale, pe de altă parte.
Referiri la exploatarea şi comercializarea
sării au apărut în unele lucrări, dar raporturile
salinei Praid din judeţul actual Harghita cu
vecinătăţile, inclusiv arealul Mureşului Supe
rior, sub aspectele etno - culturale enunţate,
sunt sporadice' .
Î n acest stadiu s-au impus pentru început
identificarea şi repertorierea cât mai multor
aspecte interdependente, dat fiind ritmul acce
lerat de perimare şi dispariţie a u nor
fenomene tradiţionale, etnografii antrenaţi în
cercetarea de teren încercând să surprindă cu
această ocazie elemente care la o altă
descindere amânată, ar putea fi în pericol de a
nu mai fi întâlnite.
Metoda de cercetare de bază aplicată a fost
interviul cu persoane care se mai află într-o
relaţie directă cu unele manifestări salifere sau
care au fost în măsură să relateze, să reconstru
iască din experienţa trăită, din memoria colec
tivă a comunităţii săteşti, alte elemente nece
sare formării unei imagini cât mai adecvate cu
perspectiva istorică; astfel au fost surprinse
aspecte evolutive şi involutive (regresive)

ţinător com u nei Deda, aflăm de la o localnicii4

Socotind târgui ca loc de confluenţă eco
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veneşti, de la Pădurea Săcalului, în butoaie,
pentru muratul verzei şi pentru prepararea
cărnii porcului tăiat de Crăciun. Confirmă fap
tul că sarea în drob se aducea de Ia Praid şi
adaugă faptul că la Ideci existau bazine de
tratament cu băi de sare contra reumatismului
(care funcţionează şi astăzi).
Î n acelaşi sat, Pietriş, un alt localnics, ne
relatează că sătenii cumpărau, în trecut, sarea
de la prăvăliile familiei evreului Mozes, dar nu
îşi mai aminteşte de unde se aprovizionau; mai
târziu sarea o cumpărau de la "Coperativă "; ne
semnalează de asemenea existenţa unui loc, la
marginea satului, înspre Mureş, numit Propos
tă, unde există o mlaştină cu "iarbă sărată ",
foarte agreată de animalele satului. Ne confir
mă şi faptul că saramura se aducea de la Săcalu
de Pădure, în butoaie din doage, făcute de do
garul Eugen Sorlea, de pe Valea Pietrişului.
La Ruşii Munţi ni se relatează de către o
familie6, că în hotar cu cătunul Săbgiş (Sebeş),
a funcţionat până la cooperativizare o sara
mură amenajată numită "La Slatină "; amena
jarea consta într-o construcţie de forma unei
căsuţe acoperite, din bârne cioplite de dimen
siune 4x4 m, adăpostind două fântâni cu apă
sărată, zăgăzuite cu bârne de stejar; căsuţa se
ţinea încuiată cu lacăt şi accesul în zona terenu
lui cu saramură se făcea printr-o barieră, după
un program strict stabilit, de două ori pe săp
tămână. Î n jurul locului amenajat se săpau
gropi în care se amesteca saramură şi pământ,
nămolul rezultat folosindu-se pentru efectu
area unor tratamente contra reumatismului. Pe
lângă fânul stropit cu saramură, la hrănirea ani
malelor se foloseau şi tuleii de porumb (tulpini
tăiate) stropi ţi cu saramură. Odată cu coopera
tivizarea, secretarul comunei Filea, Bândilă
Aurel a demontat construcţia de la Slatini, care
a fost lăsată în paragină. Astăzi, pe locul vechii
sărături este amenajat un loc de joacă pentru
copii, o parte din bârnele din stejar ale ghiz
durilor vechii fântâni . sărate fiind îngropate.
Deoarece pe o rază de 300 de m, pânza frea
tică a apelor din fântâni are o concentraţie
mare de sare, permite folosirea acesteia în
diferite scopuri în gospodărie, iar animalele
preferă iarba care creşte în jurul fostei sara
muri, interlocutorul afi rm â n d că la întoarcerea
vacilor de Ia ciurdă "fug toate direct la brânca

locul "Comorile ", erau amenajate căsuţe din
bârne de 4x4 m pentru fiecare dintre satele din
vecinătate: Dumbrava, Râpa de Sus, Porceşti,
Văleni, Lueriu; fiecare sat avea câte două zile
pe săptămână, program pentru aprovizionare
cu saramură. Căsutele se ţineau încuiate şi erau
deschise de câte un responsabil al fiecărui sat;
în interior căsuţele aveau câte două fântâni
zăgăzuite cu grinzi de stejar şi erau prevăzute
cu câte un scoc Ugheab ), prin care se scurgea în
vasele din doage, saramura. Se foloseau exclu
siv materiale din lemn pentru necorodarea
vaselor, a jgheabului sau a pereţilor fântânii şi
pentru păstrarea gustului. Saramura se mai uti
liza, pe lângă alimentaţie şi conservarea legu
melor, a zarzavaturilor şi a cărnii, si în alimen
taţia animalelor, prin stropirea fucernei şi a
trifoiului. Î n jurul căsuţelor mai exista o "baltă
mare" cu nămol sărat - ne relatează interlocu
torul - unde se duceau sătenii pentru a se trata
de reumatism. Dumbrăvean Ioan ne mărturi
seşte că, atunci când lucra ca brigadier în
cadrul CAP-ului, a avut şi sarcina de a aprovi
ziona grajdurile, saivanele, cu droburi de sare
aduse de Ia Praid. Totodată, ne relatează că
responsabilii cu vânătoarea, şi în trecut şi
astăzi, în anumite perioade din cursul anului,
plasează în zonele de adăpost droburi de sare
pentru animalele sălbatice.
Î n acelaşi sat, un alt gospodar8 fost cioban,
ne aminteşte că sătenii deseori foloseau sara
mura şi ca mijloc de tratament la picioare pen
tru înlăturarea răcelilor şi altor dureri.
Deasemea, o Iocalnică9 ne lămureşte că de
fapt, murătoarea o fierbeau în vase, pentru a se
obţine sarea, rezultată prin evaporarea apei,
pentru că "au fost perioade în care nu se găsea
sare în comerţ". Î n afară de folosinţa obişnuită
în alimentaţia familiei şi a animalelor din gos
podărie, mai utilizau saramura în tratamentul
răcelilor: "Copiii dacă se bitejău, n-avem doctor
în sat ca amu, şi-i lecuiem noi cu poame, da nu
din grădină, ci de-alea acre din pădure, bătute cu
bătălău, le aruncam în butoi şi le amestecam cu
murătoare, apoi sara îi frecam bine şi dimineaţa
nu mai aveu nimic".
Informatoarea îşi mai aminteşte că Săcalu
de Pădure era rânduit la murătoare în ziua de
marţi a săptămânii, şi că nu se mergea nici
od a tă de unul singur, slatina de la locul Como

de la ,\"/atinli " (h râ nca Wnd p l an t a care creşte în

rile era la trei kilometri

La Săcalu

de

distanţă de sat, drum ce

trecea "'prin pădurea piinii de siilbt'iticiwri ".
I nvestigatia în sat am încheiat-o in gospo
dă r i a unei hiîtr;i n e i O ( avân d încă prispa cas e i
l i pită c u lut). Aici am surprin s o rft�niţă manu-

j uru l m l aştinii sărate) .

Pădure, sat aparţinător com.

Brâncovem:::;ti, aflăm de l a un localnic7 fa pt u l
că la m urătoarca din Pădurea Siicalului, l a
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săteni cumpărând-o de la magazin. O altă uti
lizare a murătorii era la stropirea fânului:
"dacă fânu-i asprn, se pune un sfert de kg de
murătoare peste mestecătură, dacă fânu-i moale
se pune un kg, nu mai mult, altfel le merge burta
la animale ".
La Dulcea, Ion Gliga "a' lui Ştefan ", ne-a
informat că înainte, sarea în drob se săpa gratis
şi se aducea de la Orşova. Azi însă, localitatea
se aprovizionează prin secuii care o aduc de la
Praid (pentru că pe la Remetea se urcă greu).
Pentru a aduce sarea de la Orşova se întovără
şeau mai mulţi săteni, pentru că era nevoie de
unelte de săpat în munte. Interlocutorul ne-a
relatat că toamna veneau şi secuii cu sarea de
vânzare pentru că atunci se conservau zarzava
turile şi se adăpostea fânul în şuri.
Î n satul Orşova, aparţinător comunei Gur
ghiu, jud. Mureş, am copletat informaţiile în
legătură cu manifestările salinen, referitoare la
exploatarea şi utilizarea sării de la locul numit
Dealul Slatinii, cu "munte de sare" şi izvoare de
apă sărată. Localităţile !băneşti, Hodac,
Gurghiu, Comori, Caşva şi Orşova aveau aici
fiecare parcela de exploatare gratuită a drobu
lui de sare şi murătoare. La Orşova doar o fân
tână mai este folosită şi este amenajată cu ghiz
duri din scândură; o parte din fântânile dis
părute erau alimentate prin cădere liberă, prin
şanţuri tăiate special în acest scop. Uneltele de
bază folosite la exploatarea drobului de sare
erau: şpiţul, barosul şi ceacla. Fiecare sat avea
un administrator, numit ocnaş sau măglaş;
cunoscut în satul Orşova era Victoru Măgla
şului. Murătoarea se transporta în trecut, în
butoaie ( căzi) din doage, confecţionate de un
dogar al satului aşa cum a fost Pavel Tarnăvean.
Sătenii utilizau murătoarea la conservarea
cărnii, în alimentaţia vitelor presărându-se în
scafă peste cartofi, sfeclă şi făină; în mâncarea
porcilor se turna câte o cană. De la soţia infor
matorului, Valerica Man (n. 1 960), am consem
nat că slănina ţinută în murătoare se păstrează
la fel de fragedă pe tot timpul anului, spre
deosebire de cea conservată în saramură
preparată din apă amestecată cu sare procurată
din comerţ. Ne-a mai prezentat un mijloc de
tratament, ştiut de la o bătrână din !băneşti,
prin comprese calde cu murătoare, "aplicate pe
sub burtă, pentru alinarea durerilor".
Droburile de sare se puneau în troei special
cioplite cu tesla în acest scop. Asemenea troei
am identificat şi apoi achizitionat din gospodă

ală, din piatră, la care proprietara macină şi
astăzi păsatul pentru săteni, aceştia zicând că:
"ies mai bune găluştile cu păsat de la piatra de
mână decât cu cel de la moară ". Din discuţii, a
reieşit că pe vremuri râşniţa şi sarea care era
mai grunjoasă. Aici am avut şi o surpriză,
descoperind că mama interlocutoarei noastre,
pe nume Pop Măriuca, a fost surprinsă într-o
fotografie măcinând păsat la aceeaşi râşniţă, de
către regretatul etnograf Anton Badea, foto
grafie ce se găseşte şi astăzi în expoziţia de bază
a Muzeului Etnografic Reghin.
Î n reconstituirea drumului sării am descins
şi pe Valea Gurghiului, în localităţile lbăneşti
Sat, !băneşti Pădure, Dulcea, Orşova.
Pe drumul de la Gurghiu la !băneşti Pădure,
sat aparţinător comunei !băneşti, am stat de
vorbă cu un ciobani i care a păstorit peste 40 de
veri în munţii din preajmă (acesta tocmai fuse
se să-şi procure un fluier, pentru a cânta de Sf.
Dumitru, când urmau să se aleagă oile şi să
organizeze o petrecere cu horă). Cunoscută
fiind necesitatea aprovizionării turmelor cu
sare în drob, ne-a relatat că aceasta se aducea
de la Praid de către secui, pe drumul de la
Remetea prin Lăpuşna, pentru că aceasta "e
mai bună ca cea de la Orşâua (Orşova), din
apropiere, care e mai spoioasă ". De asemenea,
există informaţii că uneori secuii din zona
Remetei, cunoscuţi pentru priceperea lor
deosebită în construirea de case şi proprietari
de cai puternici, transportau bârne gata cioplite
pentru construcţii în zona Praidului şi Sovatei,
şi la întoarcerea lor aduceau sare pe care apoi
o comercializau.
La !băneşti, o localnicăi2 ne-a informat că
sătenii mai săraci nu cumpărau, ci săpau sarea
drob ''pe gratis" la Orşova, sat al comunei
Gurghiu, fiind repartizate aiCI, pentru
"exploatare" şi la murătoare, o parte din satele
de pe Valea Gurghiului. "Cândva sarea drob se
aducea de secui pe Valea Gâtii dinspre Lăpuşna
ne confirmă interlocutoarea. Astăzi însă, se
aduce de la Orşova, dar mai greu, pentrn că un
deal s-a surpat şi e mai dificil de săpat droburi
din munte; droburile de sare se săpau atunci
când vremea era moale, iar murătoarea se
aducea, dimpotrivă când era secetă, fiind mai
limpede şi mai concentrată ". Murătoarea mai
era folosită, pe lângă conservarea zarzavatu
rilor, şi pentru "tratarea reumatismului în
butoaie mari din doage, în care se făceau scu
fundări". Astăzi mai aduc droburi de sare şi
-
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ria Eudochiei Stan, din co rn Gălăuţaş, satul
nr. 326, l ân g ă Tu p liţ a Murc� u l ui

căruţe

Pârâu

de săpat, ceilalţi

265

www.cimec.ro / www.mncr.ro

.

D OREL MA RC
Superior. Acest tip de troacă are o pereche de
picioare mai scunde, pentru a asigura o
înclinare, şi e prevăzută cu o gaură pentru
evacuarea apei de ploaie.
Aspectele prezentate mai sus reprezintă
consemnările unei prime investigaţii referi
toare la exloatarea, comerţul şi utilizarea sării
în zona Mureşului Superior şi a Văii
Gurghiului, urmând ca în cadrul generosului
proiect etno-arheologic "Civilizaţia preindustri-

ală a sării", demarat de Muzeul Carpaţilor
Răsăriteni în parteneriat cu alte muzee din
acest areal, să continuăm cercetarea pentru a
se putea elabora un studiu comparativ cu alte
zone în care mai sunt prezente asemenea
manifestări saline, însoţite de fenomene etno
culturale interesante, inclusiv cele legate de
obiceiuri şi viata spirituaJăi4, care credem că
merită să intre în circuitul ştiinţific, contribuind
astfel Ia o mai bună cunoaştere a zonei.
Dorel Mare
Livia Mare

Note 1 Notes
satul Săcalu de Pădure, casa nr.287, jud. Mures
9. Inf. Răcean Crucita (n. 1 930), com.Brâncoveneşti,
satul Săcalu de Pădure, casa nr. 94 , jud. Mures
1 0. Inf. Fironica Sandru (n. 1924), com.Brâncoveneşti,
satul Săcalu de Pădure, casa cu nr. 24, jud. Mures
1 1 . I nf. Dumitru Tudoran (n. 1 928), corn. lbăneşti, satul
Ibăneşti Pădure, jud. Mures
1 2. Inf. Gliga Maria (n. 1 949), corn. lbăneşti, casa nr.
692, jud. Mures
13. l nf. Cozma Man (n. 1958), corn. lbăneşti, satul
Orşova, jud. Mures
14. Vezi: M IHAElA MuREŞAN, Credinte şi obiceiuri legate
de utilizarea unei străvechi bogăţii: sarea pământului, în
Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, Cluj-Napoca,
2003, p. 367-381

1 . Vezi: HORVĂTH I MRE, Istoricul mineritului de la salina

Praid, Praid,l 998
2. Inf. Victoria Tecanu (n. 1 946), localitatea Râpa de
Jos, jud. Mures
3. Inf. Ilie Paşcan (n. 1929), corn. Deda, casa nr. 142 şi
Ioan Ghidiu (n. l 935), corn. Deda, casa nr. 143, jud. Mures
4. Inf. Silvia Mircea (n. 1932), corn. Deda, satul Pietriş,
casa nr. 28, jud. Mures
5. I nf. Nechifor Demian (n. 1 924), corn. Deda, satul
Pietriş, casa nr.26, jud. Mures
6. Inf. Savu Vasile (n. 1936) si sotia Firuta, localitatea
Ruşii Munti, jud. Mures
7. I nf. Dumbrăveanu Ioan (n. 1 938), corn. Brâncove
neşti, satul Săcalu de Pădure, casa nr. 2, jud. M ures
8. Inf. Cengher Dumitru (n. 1 930), com.Brâncoveneşti,

Lista fotografiilor 1 Explanation of the photos
Foto l 1 Photo 1 . Săcalu de Pădure. Sandru Filonica cu o râşnită de sare din piatră 1 Şandru Filonica nearby a salt grinder

made ofstane

Foto 2 1 Photo 2. Săcalu de Pădure. Pop Măriuca, mama Filonicăi Sandru, cu aceeaşi râşnită de sare (fotografie din Arhiva
Muzeului Judetean Reghin) 1 Pop Măriuca , Filonica Sandru's mother; with the same grinder (photograph found in the Archive

of the Reghin County Museum)

Foto 3 1 Photo 3. Orşova. Vedere generală asupra zonei 1 General view upon the area

Foto 4 1 Photo 4. Orşova. Izvor de murătoare 1 Brine spring

Foto 5 1 Pboto 5. Călăreţii şi plutaşii sărari (sec. XVIII-XIX), apud. Romulus Vulcănescu, Paul Simionescu, Drumuri si

popasuri străvechi, Bucuresti: Editura Albatros, 1974, 150 p, Harta III.

Abstract

Ethnographical lnvestigation Regarding the Exploitation, Tade and Use of Salt
in the Upper Course of the Mureş Area and in the Gurghiu Valley
The study's aim was to answer some questions related to the exploitation, /rade and use of salt in an area poorly investigated
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Sisteme de transport şi comerţ tradiţional
în zona Mureşului Superior: plutăritul
mai departe3. Etnograful 1. Vlăduţiu afirma că
pe Bistriţa moldovenească cu plute coborau
adesea şi locuitorii din amonte, iar uneori se
transportau vite, mai ales boi şi cai, piatră pen
tru construcţie şi piatră de var, diferite gresii,
lână, brânzeturi ş.a.4. Alteori, de pe plutele
vândute se obţineau banii pentru cumpărarea
din marile târguri a altor produse şi animale
necesare.
Pe apa Mureşului, caracteristic plutăritului
era, pe lângă buşteni, şi transportul caselor de
bârne, care ajungeau Ia destinaţie trebuind
doar a fi încheiate. Î n special secuii din Reme
tea, zona Gheorgheniului, ciopleau bârnele
necesare întregii locuinţe, la comandă, apoi le
încărcau pe plute şi le transportau pe Mureş,
până la Luduş. Aici le descărcau şi apoi le vin
deau în satele de câmpie care duceau lipsă de
lemn de construcţie, ridicând uneori şi casele
clienţilor, apoi întorcându-se în satele lors.
Preocupat de istoricul cotidianului, Imreh
lstvan arăta că plutăritul reprezenta o îndelet
nicire veche de sute de ani pe Mureş, "cale de
apă folosită de secuii (şi românii - n.n) din
Scaunul Gheorgheni, muntenii din partea supe
rioară a comitatului Turda ( zona Topliţei - n.n.),
locuitori pe ambele ţărmuri ale Mureşului. . . ".
Istoricul maghiar mai preciza că plutăritul "este
legat şi de alte ramuri ale industriei lemnului. În
1 799, locuitorii din Ciumani se ocupă şi de dul
gherie, pe lângă plutărit. În 1820, se afirmă
despre locuitorii din Valea Strâmbă că din doi,
unul este dulgher care transportă la locul cerut
materialul pentru case şi execută şi construcţia,
vânzând deci case «de gata}> sau dacă nu atunci
este rotar"6.
Dacă pe Mureş şi Someş plutăritul s-a prac
ticat până în primele decenii din secolul XX,
când iau avânt transporturile feroviare şi apoi
cu camioane, el s-a mai practicat pe Neagra
Bistriţei şi, parţial, pe Bistriţa moldovenească
până în anii 1970. La Topliţa, de exemplu, în
1 924 plutăritul era încă practicat (v. fato 7), iar
la confl uenţa pârâului Valea Topliţei cu
Mureşul era amenajat un port pentru legarea
plutelor ce coborau de pe Valea Lomaşului şi
Hurdugaşului (v. foto 6).

Printre căile mai avantajoase de transport şi
comerţ tradiţional se numără şi râurile care
urmăresc trasee intra şi extracarpatice; pe
cursurile lor au fost transportate de-a lungul
secolelor produse deficitare în unele zone şi
mai greu de cărat cu căruţe, care sau alte
mijloace de transport, cum au fost sarea sau
lemnul.
Originea plutăritului în Transilvania este
incertă, dar este sigur că acesta a servit din vre
muri îndepărtate comerţului şi transportului
local mai întâi, apoi s-a extins pe trasee mai
îndepărtate.
Navigaţia pe râurile principale ca Mureşul,
Oltul ş.a., a fost atestată mai ales în legătură cu
exploatarea şi valorificarea numeroaselor zăcă
minte de sare, care constituiau o adevărată
bogăţie, un al doilea "aur" al Bazinului Transil
vaniei. Spre Panonia, de exemplu, se duceau
mari cantităţi de sare, regele Andrei al II-lea
acordând cavalerilor teutoni în 1 222 dreptul de
a avea şase "năvi" pentru sare pe Mureş şi alte
şase pe Olt, care să transporte sare în tot rega
tul, iar la întors alte produse' . De asemenea,
Bella al IV-lea acordă cavalerilor ioaniţi, în
1247, dreptul de a duce sare spre folosinţa ţării
şi a părţilor dinspre Bulgaria, Grecia şi Cuma
nia, din orice ocnă a Transilvaniei, iar Ladislau
al IV-lea a întărit capitlului din Alba Iulia drep
tul de a lua două treimi din vama de sare de Ia
Vinţu de Jos, sare purtată pe apă, când coboară
pe Mureş cu luntrea2.
Importante căi de transport au devenit
râurile şi pentru materialul Iemnos, tot mai
solicitat pe pieţele interne şi externe, pentru
construcţii, pentru foc, ca materie primă şi
combustibil pentru unele meşteşuguri, apoi
pentru manufacturi şi fabrici. Astfel, apare
plutăritul ca ocupaţie distinctă pentru mulţi
locuitori din diferite zone, în satele de-a lungul
Mureşului, Oltului, Someşului, Arieşului, Bis
triţei ş.a. cu afluentii lor. Apele mai mici erau
folosite la plutăritul liber, mai ales pentru lem
nele de foc necesare oraşelor şi topitoriilor de
metale, până la înlocuirea lor cu cărbuni de
pământ. Deasemenea liber s-au plutărit în
diferite zone �i huştenii de con i fere pentru con

si nu:ţii şi lcmnărit pfmiî în vadurile cu ape mai
mari, unde se legau în plute şi se transportau

Multă vreme, plu tăritul intr-adevăr făcea
par t e din peisajul e tnografic caracteristic vieţii
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ceni, Bilbor, Corbu, Tulgheş, amintim că se
foloseau următoarele unelte: săcurea sau
toporul pentru retezarea copacului; ţapina şi
horogul pentru uşurarea mânuirii buştenilor;
cioflângul sau cârceaua alcătuită din două sau
trei limbi de metal, ce se fixează la capătul
retezat al buşteanului, continuate de câte un
lanţ scurt, unite într-un ochi mare de fier şi o
tânjală care se fixa la jugul boilor sau la amfăul
hamului calului, pentru tracţiune. Pentru trans
portul Ia rampele de încărcare, locuitorii zonei
foloseau după corhănit (rostogolirea dirijată a
lemnelor) sau trasul cu animale, jilipul sec
("şilipul" - denumire locală), format dintr-o
succesiune de câte trei butuci dispuşi în formă
de jgheab sau jilipul cu apă; la firez, joagăr sau
gater, pentru transport se foloseau carele sau
săniile (numite local sancee). Jilipul de apă era
construit orizontal în legătură cu câteva ape
curgătoare situate de-a lungul acestuia I t (de
exemplu pe pâraiele Zăpodea, Măgheruş, Căli
mănel sau Lomaş, afluenţi ai Mureşului în zona
Topliţei 12) şi era utilizat de primăvara până la
sfârşitul toamnei, când îngheţau pâraiele (vezi
foto 8). Aceste sisteme tradiţionale vor fi
înlocuite însă cu trenurile forestiere pe linie
îngustă, numite "mocăniţe ". Jilipul sec era con
struit de regulă de-a lungul coastei dealului
până jos, asemenea unui plan înclinat, şi era
folosit mai ales în timpul când, după ce era
udat cu apă, îngheţa, permiţând alunecarea
buştenilor prin jgheab; uneori pentru a aluneca
mai uşor, mai ales când nu era suficient de frig
pentru a îngheţa, acesta se ungea cu parafină.
După cum am arătat, de pădurărit a fost
legat plutăritul, care devenise dintr-o altă
modalitate pentru transportat buşteni, o ade
vărată ocupaţie distinctă, cu o vechime consi
derabilă în zona Topliţa.
Uneltele de bază folosite în activitatea de
plutărit erau aceleaşi ca şi-n alte zone unde se
practica această ocupaţie complementară
pădurăritului: securea, ţapina (introdusă de
italieni, era folosită ca şi horogul pentru
manevrarea lemnului), compasul sau metrul
numit local ţenghel, clupa (pentru măsurat
diametrul lemnului şi la cubarea lui), sjlederul
sau coarba ( folosite pentru găurirea lemnului
prin care trecea funia de legat pluta), funia
(înlocuită mai târziu cu sârmă), lant de plute

cotidiene, a zonelor cu ape mari din ţara noas
tră, fenomenul nefiind unic în această parte a
Europei, cunoscut fiind şi în Cehoslovacia,
Polonia, ş.a., generând forme proprii în cultura
populară din ţările respective?.
Marele savant istoric N. Iorga, în binecunos
cuta sa călătorie prin Ardeal, relata în acest
sens că "la Topliţa - locul apelor calde, e centrul
acestei harnice, necurmate exploatări a lemnului,
care a lăsat pe alocurea numai goliciunea
pământului pietros ce se dumică şi rădăcinile
cenuşii, cu totul spălate de ploi şi uscate de
soarele verilor. Si mai departe însă, bradul se
strânge în oaste, şi Murăşul duce lina călătorie a
plutelor"( s. n. )8.
Plutăritul era o ocupaţie arhaică, sezonieră,
care se practica în special primăvara, începând
odată cu topirea zăpezilor, dar şi toamna; se
efectua în câteva etape, pe trasee succesive,
bine stabilite, de la doborârea lemnului din
pădure, coborârea acestuia şi formarea plute
lor propriu-zise.
Plutăritul local era practicat de obicei pe
distanţe limitate, fiind condiţionat de cunoaş
terea în amănunţime doar a unei porţiuni a
pâraielor.
Tehnica de legare a plutelor se deosebea
după categoriile de plute, formate din una,
două sau mai multe căpătâie (v. foto 1, 2, 3, 4).
Ca şi în alte zone9, plutele se clasificau în funţie
de forma lemnului, în două mari grupe: din
lemne rotunde şi din lemne fasonate; o altă
clasificare se realiza după dimensiune, între
buinţare sau calitatea materialului. Cele for
mate din lemne rotunde, transportau bâme
groase rotunde, manete (lemne de diametru
mai mic, dar de lungimi mari) sau căpriori
(lemne folosite la construirea acoperişului);
cele formate din lemn fasonat erau alcătuite
din grinzi (cioplite sau tăiate pe două laturi),
prisme (cioplite sau tăiate pe patru laturi),
cherestea (scândură de grosime mai mică),
dulapi (scândură de grosime mai mare ), Ieaţuri
(şipci) ş.a. Plutele alcătuite din material
fasonat erau de obicei provenite de la fireze,
fierăstraie, gatere.
Locul de alcătuire a plutelor avea amenajate
diferite schele, cele cu iesire la apă fiind
asemănătoare docurilor din porturi.
Strict legat de plutărit era pădurăritul. Î n
m ij l oac e le tradiţiunak pentru

ceea ce priveşte
exploatarea

(rt:ccnt, cablu

de oţel) ş.a. (v.

fnt n 4 ::;i 5).

Plutăritul, aşa cum arăta N icol ae

şi transportarea bu�tenilorJO de

Găt r� lm;u itgrii �(.;mt;i

era practicat atât de rom ii n i , câ t şi

c are p racticau (sau m a i
pr act ică) pădurăritul i n Topl i t a şi localităţile
din jur, ca Gălautll!-i, Sărmaş, Subcclale, Stân-

Duniirt:,

de maghiari

pe Va i ea Murcşului
Superior şi atluenţii săi. Existau două feluri de

sau secui, pomind de
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Topliţa, la 1 785 şi mai apoi. Î n drumul său până
la Arad, materialul lemnos era valorificat pe
traseu, la câmpie sau la Tisa. Astfel, plutăritul
devine aici o specialitate reprezentând, pe
lângă un mijloc mai rapid de a plăti sarcinile
iobăgeşti ale celor 255 de familii de familii exis
tente imediat după înfrângerea răscoalei con
dusă de Horea - cu ecouri importante în zonă,
şi o sursă principală de venit pentru aceştia şi
pentru cei 22 de proprietari unguri sau secui
mai importanţi. După cum afirma D. Prodan,
prin plute se transportau diferite categorii de
lemn: trunchi (buşteni), grinzi, scânduri,
leaţuri, pari. Iobagii topliţeni mărturiseau la
1 785 că "avem apa Mureşului în sat pe care
umblăm cu plute, ducem plute şi pe sama noas
tră şi pe sama altora şi căpătăm bani. De n-ar fi
apa Mureşului n-am putea trăi. Dară cine îi
harnic a face plute şi a purta plutele, capătă bani
de trăit"17.
Iobagii mai declarau că doar câştigul pe care
îl mai obţin lucrând la "Ferăstrăul împărătesc"
le mai rotunjeşte venituriJelB. Comerţul se
desfăşura cu dificultate în târgurile mai apropi
ate, la Gheorgheni sau Reghin, datorită dru
murilor proaste; dacă la Reghin se putea
ajunge pe plute în perioadele optime, la
Gheorgheni însă, care era în amonte, locuitorii
se deplasau cu carul sau numai cu calul.
Pentru a avea o imagine mai clară asupra
plutăritului şi obligaţiilor iobăgeşti, repro
ducem mai jos, din studiul realizat de D.
Prodan după Conscripţia Urbarială de la 1 785,
câteva aspecte, care oferă un tablou relevant în
acest sens'9. Astfel, se constată o serie de
deosebiri în stabilirea obligaţiilor, de fapt, câţi
proprietari erau, atâtea feluri de obligaţii,
învoieli sau contracte încheiate individual sau
colectiv se înregistrau.
Informaţiile oferite de această Conscripţie
Urbarială (v. copia documentului anexat la
sfârşitul studiului) sunt deosebit de relevante,
scoţând în evidenţă o serie de aspecte istorice,
economico-sociale, politice din această parte a
Transilvaniei, unde iobagii români aveau un
statut aparte. Acestea ne determină să credem
că ar merita analizate într-un studiu dedicat
special în acest scop, continuând efortul
istoricului David Prodan.
Evolutiv, practicarea plutăritului în epoca
modernă a cunoscut mutaţii importante după
ce Austria şi, din 1 867, Austro-Ungaria, a încu
raj at comerţul printr-o politică fisc a l ă favora
bilă. Avântul comerţului cu plute s-a pe t recut
în secolul XIX, fiind m ai redus doar în perioa-

plutărit: liber şi sistematic.
Plutăritul liber se caracteriza prin pro
cedeul forestier arhaic, practicat la începutul
primăverii, când buştenii erau introduşi în apă,
imediat după topirea zăpezii şi gheţii de pe
malul apei, care prin topire asigurau debitul
necesar transportării prin plutire a buştenilor
respectivi. Î n trecut, acest plutărit a fost
îmbunătăţit cu ajutorul altui procedeu, stăvi
larele de apă, care permiteau acumularea apei
pentru o perioadă mai mare de timp, în afara
sezonului plutăritului liber, asigurând în acest
fel o oarecare continuitate în transportarea
materialului lemnos, indiferent dacă era desti
nat ca lemn de foc, de construcţii sau pentru
obţinerea cherestelei.
Plutăritul sistematic se efectua cu plute
închingate (buşteni alcătuind o plută prin
fixarea lor cu frânghii sau scoabe) care, pe
lângă buştenii propriu-zişi mai transportau
lemne de foc, şindrilă sau alte produse
meşteşugăreşti, sare, alimente de provenienţă
agro-pastorală şi călători. Plutele se închingau
pe Mureş din vechime, dar atestarea plutăritu
lui sistematic în această zonă o avem din anul
1 714, cunoscând după revoluţia de la 1 848 un
avânt, iar cea mai mare dezvoltare înregistrân
du-se între 1 870-1880 şi apoi în anul 1 922. Î n
acest an, 1922, pe porţiunea Mureşului dintre
Topliţa şi Reghin, s-au transportat 155.440 m.c.
de lemne pe plute. Î n afara Mureşului, plutări
tul se mai practica pe Valea Lomaşului,
Topliţei, Călimănelului, Sălardului, Bistrei şi
Bistricioarei. Plutăritul pe arterele secundare
însă va dispărea treptat odată cu construirea
şoselelor şi liniilor ferate industriale, de între
prinderile forestiere "Ofa ", "Lomaş ", "Foresta "
sau "Valea Mureşului"13.
Intensificarea exploatărilor pădurilor între
1871-1880 determinase chiar scăderea debitu
lui de apă a Mureşului. După unii cercetători,
plutăritul în zona Georghenilor este atestat
documentar de la 1638'4• Ţăranii din Valea
Mureşului Superior care practicau şi pădură
ritul în afara agriculturii montane, duceau
plutele până lângă Ta.rgu Mureş, chiar şi mai
departe, până la Zam şi Seghedin 15, iar cu
preţul luat pe lemn îşi plăteau înainte de toate,
servituţiile anuale, aşa cum arăta şi istoricul
David Prodan l 6.
Emeritul istoric clujean, ataşat de zona
Mureşului Superior, demonstra că posibilităţile
de valorificare a bradului prin transportul cn

plutele pc M urt:� a perm is ca plutări tul să
devină izvorul principal dt: ve n i t a l satului
271.
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turilor dintre bâme şi accidentării plutaşilor,
înregistrându-se, nu odată, victime ale plutări
tului. Pe Valea Topliţei, călătorul descrie că
erau multe plute ce puteau fi luate pe neaştep
tate, dacă venea o ploaie torenţială şi dacă se
ridica nivelul apei, fiind apoi recuperate din
Mureş de proprietarii plutelor, recunoscute
după ştampila personală care se aplica prin
marcarea cu ciocanul forestier.
Orbân Balâzs mai precizează că pe Valea
Topliţei exista un gater al satului care tăia scân
duri pentru "vasele de sare" lungi de 12 braţe.
Confirmă că, la confluenţa Lomaşului şi
Hurdugaşului cu Valea Topliţei, era un bazin
care colecta buşteni, direct din pădure, prin
tr-un jgheab, prin cădere l iberă, pentru
formarea plutelor.
Î n lucrarea Viaţa plutaşilor din Remetea în
secolul al XIX-lea2I, Garda Dezsă evidenţiază
diviziunea socială a muncii în cadrul plutăritu
lui, care a dus la schimbări importante în struc
tura socială a satului. Ca urmare a dezvoltării
considerabile a plutăritului, autorul face o
împărţire a categoriilor sociale: constructori de
plute, plutaşi, intermediari între plutaşi şi
negustori, negustori. Această categorizare era
în raport cu situaţia lor economică din sat. Cei
mai săraci erau consideraţi plutaşii (dar recu
noscuţi mai curajoşi), iar cei mijlocaşi constru
iau plutele; intermediarii erau văzuţi ca mică
burghezie în formare; negustorii din sat erau
cei mai înstăriţi, dar cele mai puternice poziţii
le deţineau negustorii din Reghin, Arad, Lipo
va, care erau constituiţi în monopoluri.
Autorul susţine că la Remetea fenomenul
era cel mai viguros, fiind centrul plutăritului
din zonă, ales ca punct de referinţă. Noi sun
tem de părere însă că şi Topliţa a reprezentat
un centru cel puţin la fel de important pentru
plutărit în secolele XVIII-XIX, aşa cum rezultă
din izvoarele documentare precum Conscripţia
Urbarială din 1785. Oricum, după scăderea
debitului Mureşului la sfârşitul secolului XIX,
constatată şi de geologul Halbrich, centrul
plutăritului se mută de la Remetea Ia Topliţa,
aşa cum consemnează şi Orbân Balâzs, ates
tând prezenţa secuilor stabiliţi aici la muncile
sezoniere legate de pădurărit şi plutărit.
Important este faptul că acest sistem ocu
pa tion a l cuprinde in e l e m e n t e l e salt: şi o serie
de aspecte de c tn ocul t ură care au interferat,

da revoluţiei de la 1848-1849, când locuitorii
din zona Mureşului Superior erau preocupaţi
cu refacerea caselor arse după evenimentele în
care au fost implicaţi şi în această parte a
Transilvaniei.
Î n binecunoscuta sa lucrare monografică20,
Orbân Balâzs arăta, în legătură cu Topliţa, pe
care a cercetat-o în călătoria sa, că avea puţin
pământ arabil, dar foarte multă pădure de brad
(75.000 ha), care constituia materia primă pen
tru comerţul cu lemne, ce reprezenta anual 16
mii "sferturi " de plută cu două milioane de
scânduri, câteva milioane de şindrilă şi multe
lemne pentru construcţii, ce luau calea Mure
şului. Lemnele aduse de peste munţi şi trans
portate mai departe pe apă, creau atâtea locuri
de muncă încât majoritatea locuitorilor din
zona Gheorgheni lucrau aici ca zilieri. Autorul
precizează însă că în ultima vreme se aduseseră
meseriaşi şi din Italia, din Tirolul de Sud,
cunoscuţi fiind ca pricepuţi în astfel de acti
vităţi legate de pădurărit, în general, şi plutărit
în mod special; saşii din Reghin şi armenii din
Gheorgheni deţineau principalele companii
comerciale de plutărit care concurau cu
Societatea "Vfmnes". Î n acest fel, micii propri
etari de plute nu au mai putut ţine pasul cu
concurenţa şi, în cele din urmă, au vândut la
subpreţ totul Societăţii "Vennes". Istoricul O.
Balâzs sublinia necesitatea amenajării râului
Mureş pentru plutărit, deoarece existau multe
stânci care făceau practicarea plutăritului
deosebit de periculoasă. Din această cauză,
doar primăvara când se topea zăpada şi toam
na, bogată în precipitaţii, se putea circula pe
Mureş cu plutele în oarecare siguranţă; el con
semnează şi alte aspecte sociale legate de
această ocupaţie, precum şi anumite credinţe,
ritualuri, obiceiuri ce se practicau de către par
ticipanţii la acest sistem de transport şi comerţ
tradiţional. De exemplu, aminteşte că înainte
de a porni pluta, plutaşii rosteau o rugăciune
anume, luându-şi rămas bun de Ia familia lor,
precum odinioară marinarii care, plecaţi la
drum, nu ştiau dacă se vor mai întoarce teferi
înapoi; cu toate că aici nu erau uragane, ca pe
mare, care să distrugă vasele - spune autorul - ,
totuşi, adevărul era că riscul mare exista la
modul iminent şi întreaga familie participa
e m o t iv la această pornire a plutclor, înge
nunchiinu şi plângând în moment u l în care
înce p e a u p l u t aşi i să vâslcască. Co nd u ce re a
pl u tt'!lor se realiza cu prudentă, deoarece din
loc în loc e ra u stânci sub apă, greu vizibile, care
agiiţau plutclc, exislând pericolul rupcrii legă-

ţinând seama că unele în tovărăşiri la pădurărit
M ureşului Superior s-au rea
liza t între romani şi s ecu i ; specificul m u m.:i i
caracterizat printr-un grad mare de risc şi difişi p lută rit în zona

,
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de la Topliţa, deoarece debitul apei a tot scăzut.
Î n ceea ce priveşte mijloacele tehnice de
realizare şi transportul plutelor, acestea au
fost, în linii mari, aceleaşi ca şi în alte spaţii
unde se practica plutăritul. Lemnul pentru
plute era coborât din munte, pe pâraiele aflu
enţilor Mureşului şi se stivuia lângă râu, cu
partea mai groasă în jos, la o distanţă de 12 m
de mal; pluta se lansa la apă când starea vremii
şi debitul apei permitea acest lucru.
Un grup de 10- 1 2 buşteni forma o "povară "
( 'pohoară "-denumire locală) de plute în peri
oada 1780- 1 800, iar la mijlocul secolului XIX,
era alcătuită din 8- 1 0 buşteni. Durata depla
sărilor era diferită, în functie de o serie de fac
tori în primul rând climaterici, dar şi în funcţie
de obstacolele întâlnite în cale, datorită nere
gularizării albiilor. Astfel, un drum de la
Topliţa până la Reghin dura între 5 şi 8 zile, în
perioada de navigaţie de până Ia anul 1800,
ajungându-se apoi ca la 1 873, acelaşi drum să
fie parcurs într-o singură zi. Prima. plută care
sosea de la Lăpuşna Ia Reghin, străbătuse 42
km într-o zi (la 6 aprilie 1873 ) . De remarcat
faptul că albiile râurilor navigabile din diferite
zone au fost regularizate de meşteri italieni,
ajutaţi de saşi, slovaci şi polonezi.
Plutele erau conduse de trei serii de plutaşi.
Ca şi conducător, pe o singură plută se aflau, de
obicei, un cârmaci în faţă şi un hăitaş în spate.
Pentru munca prestată, cârmaciul primea două
treimi din preţul plutăritului şi hăitaşul o
treime.
Terminologia folosită în plutăritul de pe
Mureşul Superior era, în general, aceiaşi ca în
alte zone etnografice ale ţării, multe cuvinte
care semnificau metode, tehnici, unelte,
comenzi se regăseau în vocabularul general al
plutaşilor; astfel o legătură se numea "�fert " sau
"viertel", "tablă " (ca şi pe Bistriţa moldove
nească), sau "căpătâi" (v. fato 1 , 2 şi 3). Pe
unele etape ale traseului, plutele se transportau
în sferturi; se întregeau ulterior (uneori abia Ia
Sânpaul), când se uneau cele patru sferturi
într-o plută întreagă25.
Până la începerea activităţii de regularizare
a Mureşului, plutăritul era periclitat de exis
tenţa stâncilor, sălciilor sau a marilor de apă
(uneori erau bărci ancorate la ţărm de care se
loveau plute le) . Pentru evitarea accidentelor şi
siguranţa transportului, s-a constituit "Socie
tatea autorizată pentru regularizarea a/biei

cultăţi, pericole comune de înfruntat, viaţa
cotidiană cu încercările ei - au determinat
evoluţia unor raporturi psiho-sociale care au
dezvoltat spiritul de solidaritate, de sacrificiu, a
întărit coeziunea grupurilor, realizându-se o
comunicare şi o înţelegere care depăşea bari
erele de limbă, tradiţii, obiceiuri si chiar unele
sensibilităti de moştenire istorică.
Pe lângă importanţa economică, plutăritul
integrându-se în activitatea comerţului, avea,
după cum afirma şi istoricul N. Iorga, sensuri
mult mai largi, "constituind schimburi de pro
duse, dar şi un schimb de cunoştinte, un fel de a
uni între ele diferite naţiuni ''22.
Dezvoltarea plutăritului şi comerţului a fost
favorizată după 1 867, în sistemul dualist aus
tro-ungar, de încheierea mai multor tratate
comerciale de reformare a sistemului vamal şi
al comerţului interior, de reorganizarea came
relor de comerţ şi industrie.
Î n prima jumătate a secolului XIX, statul
austriac permitea şi plutăritul, încurajând înfi
intarea unor asociaţii, transportul fiind conce
sionat în majoritatea cazurilor particularilor
dornici de câştig într-o aşa afacere destul de
riscantă. Sporesc pe apa Mureşului numărul
plutelor care coborau înspre Reghin, cu lemn
provenit din Munţii Giurgeu, Călimani sau
Gurghiu.
Pădurile cu suprafeţe mai întinse de unde se
obţineau plutele, din partea stângă a Mureşului
erau ale comunităţii secuieşti, iar cele din dreap
ta aparţineau composesoratelor nobiliare2J.
Î ncepând cu anul 1 853, mai mulţi negustori
cu plute din Reghinul Săsesc au format o asoci
atie, de scurtă durată, însă în 1 859 au constitu
it alta, care a durat şase ani, numită
" Wermescher Flif3-Compagnie " ( "Compania de
plute Wennescher"). Membrii acestei companii
erau câţiva din Reghin, unul din Gurghiu, doi
din Topliţa şi şase lipoveni. Această societate a
falimentat însă la 1865. Un alt grup, format din
19 bărbaţi de încredere deplină, în care intrau
membri din Reghinul Săsesc, unul din Gurghiu
şi unul din Topliţa, vor forma o societate impor
tantă. Comerţul se extindea astfel, an de an, şi
va câştiga noi clienţi din Mureşul Superior,
Inferior al Tisei şi de la Dunărea de Jos24.
"Prima Societate de plutărit din Reginul
Săsesc" va ajunge să domine în zonă, deţinând
aproximativ 400.000-600.000 fi., iar Ia sfârşitul
secolului XIX, controla jumătate din comerţul
cu lemn pe M u res.

Muresului df' la Topli!u la nedu " care:: s-a con to
pit cu "Socie/lltra pentru prnmui 'Urt'u plt.it,kitului
pe Mures ", înfiinţată In Tg. Mureş, av;înd ca
alhiei
obiectiv de activitate:: , rcgularizare:: a

După cum arăta N . Gm:iman, plutăritul pe::
M u re:: s ul Superior pornea de la Suseni, liingă
Ghcorghen i , iar de:: Ia începutul sccolului XX,
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Muresului de Ia Gheorgheni la Zam26.
Î n ultimul deceniu al secolului XIX, au fost
construite case ale societăţii la Topliţa si Sălard,
pentru refugiul plutasilor.
La 1 890, societatea avea 32 mii jugăre de
pădure, însemnând peste 18 mii ha, între
Toplita si Deda, si transporta pe apa Muresului,
aproximativ 65-70 mii m3 pe an2 7.
Î nceputul secolului XX a însemnat o perioa
dă de regres al acestui sistem de transport si
comert traditional care a reprezentat plutăritul.
După construirea căii ferate si a soselei
naţionale, dacă transportul bustenilor Ia distan
ţă mare se realiza cu mai puţine plute, totusi a
sporit plutăritul local pentru aprovizionarea cu
lemne a fabricilor de cherestea de la Gălăutas,
Topliţa, Lunea Bradului, Răstol iţa, Deda
Bistra, Deda si Reghin, iar mai târziu Hodoşa.
Spre exemplificare amintim că, în 1 903, la
Topliţa funcţionau 64 de joagăre, iar în anii '30
ai secolului XX au rămas doar 29, totalul aces
tora în defileul Mureşului fiind de 5 1 , pro
ducând anual aproximativ 4 1 3.338 m.c. mate
rial de scânduri.
După construirea căii ferate industriale de la
Topliţa în 1 909, lemnele mari se vor transporta
însă în continuare cu plutele pe Mures,
deoarece costul uneori era mai ieftin. Defileul
Mureşului era "un emporiu (târg mare) al co
merţului cu lemne " (v. foto 6 şi 7). La sfârşitul
secolului al XIX-lea, numai fosta "Societate
săsească de plutărit", vânduse păduri în va
loare de aproximativ 19 milioane coroane28.
Î n cadrul unui proiect de cercetare etno
arheologică cu tema "Exploatarea preindustrială
a sării", iniţiat de Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
în parteneriat cu alte muzee din ţară şi din
străinătate, derulat si în anul 2005, am efectuat
o cercetare concretă în valea Mureşului
Superior şi Valea Gurghiului, afluentul său,
înregistrând unele aspecte legate de trans
portul si comerţul sării şi lemnului în această
zonă. Astfel, în comuna Deda, judeţul Mureş,
intervievând doi gospodari29, am aflat în legă
tură cu plutăritul pe Mures că acesta se practi
ca încă în anii deceniului sapte al sec. XX, pen
tru transportul lemnului cioplit necesar con
struirii caselor.

riscant, era transportul cel mai usor si mai ieftin.
Timpul cel mai potrivit pentm plutărit erau lunile
de primăvară, după topirea zăpezii. Lemnele se
legau cu funie, câte 10-12 bucăti, peste care se
bătea o scândură, iar printr-o gaură dată cu
sflederul, se petrecea funia care le tinea . Ni s-a
prezentat si modul în care se realiza cârma
plutei: se punea peste lemne un jug, nu chiar
din capăt, ci dintr-al doilea lemn sau al treilea,
din margine, până în partea cealaltă, se băteau
doi ţărusi, iar la mijloc se punea un corn de
brad lung de 4-5 m; în vârful cornului se punea
o scândură de brad, de 2-3 m, cioplită ca o vâslă
de barcă, cu care se dirija pluta; o astfel de
cârmă se monta si în spatele plutei. Conducă
torii plutei se numeau cârmaci, ca si în alte
zone, unul în fată, altul în spate, cel mai impor
tant fiind primul, din fată, care şi comanda
pluta prin diferite formule de strigare: "Fă-i în
dreapta!" sau "Fă-i în stânga! ", sau avertiza
când apăreau obstacole pe traseu, tot el diri
jând de fapt si "căpătâile" din spate. Pentru
prinderea plutei foloseau cuie din lemn "tare "
de stejar, fag, frasin, carpen şi "gânjurile "
răsucite din nuiele de alun, răchită, mesteacăn,
pârjolite în foc pentru a le spori rezistenţa;
cuiele nu dădea voie ca lemnele din margini să
se desfacă, ele având rolul de a ţine pluta strân
să laolaltă. La fixare, lemnele se tăiau drept în
capătul din faţă, şi erau aliniate la "front".
Lucrurile personale si unele mărfuri trans
portate pe plute erau fixate la o oarecare
înălţime, pentru a se evita udarea lor atunci
când vârful plutei se scufunda în faţă şi apoi
ridicându-se, uda întreaga suprafaţă. Ni se con
firmă şi în Deda faptul că plutăritul era o
îndeletnicire grea, dar "necazul i-o învăţat pe
oameni să învingă greutăţile" si încercările aspre
ale existenţei ; ''plutaşii umblau cu opinci de
gumă, tot timpul erau uzi. Mulţi oameni şi-au
pierdut viaţa striviţi şi înnecaţi de plutele lor,
lăsând în urmă multe văduve şi orfani" ne relata
Paşcan Ilie. Celălalt informator, Ghidiu Ioan,
ne-a convins că ştia tehnici de plutărit practi
cate pe alte râuri: "Pe Someş, pe Bistriţa şi astăzi
se pluteşte; ei au baraje de oprire a apei; opresc
apa o săptămână - două, timp în care pregătesc
câte plute au, după care dau drnmul la apă şi
awnci se duc cu plutele. La noi pe Mureş nu a
"

Gospodarul Ioan Gliga ne-a relatat cum a
lemnul de lângă Top l iţa de la
Stânceni- Meştera (Mesterhâza- mqtcri de case
- în maghiară) până în comuna sa, Deda:
"În 1 960, de la Stâncc:ni mi-am adus lemne
tra nsport at

.fost asa

niciodată. h'u acum 1 0- 1 1 an i am lucrat

acolo la Gura Lacului si am vâzut"JO_

,

În satul Pietris, aparţinător comunei Deda,
Nichifor Damian ne pomenea de "căule " pe
marginea apei şi de punctul de oprire şi popas
al plutaşilor, numit "Balla Nutului", unde anca-

cioplite pclllrn casă pe Mureş, cu pluta, de la
Cadar Nkulită, unde le-am adunat cu hoii. Desi
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rau plutele aflate în trecere spre Reghin şi de
unde se aprovizionau cu "premândă " (alimente
pentru drum) .
Aspectele legate de plutărit în strânsă legă
tură cu pădurăritul şi alte îndeletniciri, necesită
în viitor o abordare interdisciplinară, care va fi
în măsură să aducă un spor de cunoaştere a
fenomenului ocupational văzut sistemic şi evo
lutiv; acesta reprezintă un fapt de etnocultură
cu implicaţii istorice, economice, sociale şi

chiar politice în zona de care ne ocupăm.
Deasemenea, o abordare mai amplă a
demersului ştiinţific, valorificând izvoare docu
mentare, arhivistice, statistici, memorialistică,
culegeri de folclor ş.a., precum şi înregistrarea
mărturiilor altor participanti cuprinşi în acest
sistem arhaic de transport şi comerţ, ar putea
întregi imaginea în legătură cu aspectele de
cultură materială şi civilizaţie manifestate în
zona Mureşului Superior.
Dorel Mare
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Lista planşelor 1 List of the p/ates
Planşa 1 1 Plate 1 . Tipuri de plute şi legături ( după 1. Vlădutiu) 1
1j•pes ofrafts and bindings (According to 1. Vlădutiu)
Planşa 2 1 Plate 2. Plute cu trei căpătâie (după M. Anania) 1
Raft with three heads (According to M. Anania)
Planşa 3 1 Plate 3. Plută cu dulapi ( după M. Anania) 1
Raft with boards (According to M. Anania)
Planşa 4 1 Plate 4. Unelte folosite la plutăril: metru, sHeder, funie, după, topor (după M. Anania ) :
Tools used in building rafts: meter, gimlet, rope, screw stock, axe (According to M. Anania)
Planşa 5 / Plate 5. Folosirea uneltei de bază · ţapina · la pădurărit şi plutărit (foto 1. Vlădutiu) 1
Using the basic tool the raftsman's pick in rafting and at theforest (Photo /. Vlădrtliu )
Planşa 6 / Plate 6. Topliţa . port amenajat pentru primirea plutelor (foto colectia K. Cziryak) 1
Top/iţa . port arranged to receive rafts (Plw10 belonging to the K. Cziryak collection)
Planşa 7 1 Plate 7. Topliţa plutărit la connuenta Văii Toplila cu Mureşul (anul 1924) (ilustrată cokctia K. Cziryak) 1
Top/iţa . rafting at the conjluence of Topliţa Valley and the Mures River (year 1924) (K. Cziryuk collection)
Planşa 8 1 Plate 8. Jgheab cu apă pl. transport buşteni pe Măgheruş Toplila ( 1932) (foto colectia K. Cziryak) 1
Sewer with water for transporta/ion of /ogs on the Măgherus topliţa route (1932) (K. Cziryuk col/ection )
Planşa 9a,b,c 1 Plate 9a,b,c. Fragmente din Conscriptia Urbarială Topli!a 1 785, fila 1,2 şi 3. care prezintă obligatiile iobag
ilor români în plute (copie din colectia Muzeului Etnografic Toplita, obtinută de D. Mare prin bunăvointa d-nei Sidonia Puiu,
Filiala Cluj a Bibliotecii Academiei Române) 1
Fragments from the Top/iţa "Urbarial" Conscription 1 785, pages 1, 2 and 3, which prese/li thc obligutiom of the
Romuniun serfs in rufts (copy of tire document fowrd in the Collection of the Topli!a Ethnographic MuJeum, ohtained by D. Mure
througlr the benemlence of Mrs. Sidon ia Puiu, from tire Cluj branclr of the Romaniun Academy Librury)
Planşa 1 0 1 Plate 10. Plută ritul (sec. XVIII-XIX), apud. Romulus Vulcânescu, Paul Simionescu, Dnmwri si popasuri stră1·eclri.
Bucureşti: Editura Albatros, 1 974, 1 50 p, Harta IV. 1 Rafting (XVIllth-X/Xth century)
•

•

•

•

•

·

•

Abstract

Traditional Transportation and Trade Systems
in the Upper Mureş area: the Rafting
Tire study presents progressive and regressive uspects, comrected /o traditimral transportation and trude systems, in and from the
Upper Mures area, which are puri of tire urchuic occupution - tire rafting. The ma in rafting techniques, too/s, categories of rufts,
na1·igulion routes on the muin clrunnels of 1/re influellls of tire Mures und other rivers are presemed.
The work is concelllraled upon lhe epicenler. Toplitu, the mosi import unt Jlarling poinl in lhe fonnation of lhe rafls, for their
murkeling tlrrough Reghin, Targu Mures, up 10 Arad, and tlren on tire Tisa uml at Dunărea de Jos.
Beside lhe striclly occupational, economica/ aspects comrected /o tire rafling, which is complemen/ary wilh wood exploitalion
and wood processing, lhe au/hor poillls out sonre psyc/w - sociul elemenls of relalions be/Ween humans and inler-ethnic relatimrs,
considering the faci tira/ the researched area is a mixed mu•, [rom a demographic poinl of view, being a Romanian-Szeckler
Hungarian one. The ali/hor also insists upon lhe historical aspect.\· of the Romanian-Szeckler cohabilation, which developed nor
mally along the centuries, regarding lhis archaic occupalionul, trunsportation and /rade syslem.
The aU/hor inlends to co/1/inue tire researclr. making use of other documen tary sources, including lhe laping of the illler-l'iews
givcn by those who were port ofthis phenomenon, or of1/wse wlro are tlreir successors. This phenomenon, ofma le- riul cu/ture and
tradilional civilizalion in the Upper Mures arca, gradually disappeared.
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Planşa 2 1 Plate 2

•

Planşa 3 1 Plate 3

Plan:;; a 4 1 Plute 4
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Planşa 5 1 Plate 5
•

Planşa 6 1 Plate 6
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Planşa 9b 1 Plate 9b
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Elemente specifice ale graiului românesc din Subcetate

într-un tiraj redus şi fără a cuprinde toate mate
rialele anexe: glosar, liste cu numele, prenu
mele şi numele topice, textele înregistrate pe
bandă magnetică în transcriere fonetică, mate
riale minuţios culese şi interpretate în lucrare,
de altfel foarte interesante.

Comuna Subcetate este situată în partea
nordică a Depresiunii Giurgeului, străjuită de
Munţii Gurghiului la Apus şi de Munţii
Giurgeului la Răsărit şi este parte integrantă a
aşa-numitei Zone a Toplitei, din punct de
vedere lingvistic, folcloric, etnografic şi istoric.
A vorbi despre vechimea şi viaţa, în timp, a
unei aşezări înseamnă a recurge la izvoare
diferite: arheologice şi numismatice, istorice şi
culturale.

Se cunoaşte că în Zona Topliţei a existat la
începutul mileniului 1 cetatea dacică Sangi
dava, ale cărei urme n-au fost încă identificate.
Este posibil ca numele localitătii Subcetate să
fie un indiciu al vechimii acestei aşezări, dacă o
raportăm la această cetate dacică. Tradiţia,
devenită acum legendară, aminteşte de exis
tenţa unei cetăţi pe dealul din preajma loca
lităţii Subcetate, pe Coasta Rusului. Probabil,
viitoarele cercetări arheologice în această zonă
vor aduce suficiente mărturii privind cele mai
vechi urme de viaţă şi civilizaţie pe aceste
meleaguri.
Toponimul Subcetate poate avea şi o com
ponentă simbolică, dacă ţinem seama de aspec
tul geografic al aşezării. Vatra satului se află pe
locul întins, numit Podirei. De jur-împrejur, se
înalţă dealuri ca nişte ziduri de cetate: Coasta
Rusului, Plămâna (700 m), Duda (750m.),
Bâtca, Dealul Văcăriei (743m.), Dealul Crucii,
Dealul Saştiului (950 m), Runcul. Urmează alte
şiruri de coline, tot mai îndepărtate de centrul
comunei, ramificaţii ce coboară din lanţul
Munţilor Gurghiului, situate în partea de vest a
comunei: Dealul Andricanilor, Tauleţ, Forcă
laie, Piciorul Buţărcii, Piciorul cel Lung,
Piciorul lui Nichită, Făgiţeii Negri, Poiana
Butucilor, Făget, Pripor ( 1 050 m), Poiana lui
Filip, Poiana Ulmului, Preluca Mitrului, Făgiţel
(850 m), !nişte, Picioraş, Fundoaia, Grădina
Dobrenilor (800 m), Coasta Savinocilor,
Dealul Ţiganilor, Preluca, Padina.
Toponimia comunei Subcetate şi a localită
ţilor româneşti dimprejur este românească, ele
mentele topice româneşti fiind de origine lati
nă: cruce, coastă, dos, faţă, făget, pădure,
picior, şes, runc şi de origine slavă: vârf, ierugă,
deal, poiană, prelucă. De remarcat este faptul
că unele cuvinte s-au păstrat doar ca toponime

Trăind într-o localitate cu oarecare tradiţii
culturale, cu însemne ale istoriei românilor din
această zonă, ne-am simţit datori - eu şi fratele
meu, Vasile Dobrean - să le scoatem la lumină
cu preţuire şi cu dragoste pentru valoarea lor
intrinsecă, dar mai ales pentru rolul lor educa
tiv-patriotic. Noi înşine dascăli în satul natal,
considerăm că este necesar ca cei care vin în
urma noastră să cunoască cine suntem şi să-şi
asume obligaţia de a se înscrie, în devenirea
lor, pe traiectoria unei traditii, respectând şi
protejând patrimoniul local şi naţional.
Valorile patrimoniului local, element compo
nent al patrimoniului naţional, în care s-a
încorporat sufletul, mintea şi strădania înain
taşilor noştri, generaţii după generaţii, sunt
graiul, datinile, obiceiurile, cântecele şi jocurile
populare, portul, valorile materiale, patrimo
niul cultural bisericesc legat de biserica în care
sufletul şi mintea se îmbunează şi purcede spre
înăltimi.
Poate structura emoţională, poate destinul,
poate conjunctura istorică, dacă nu toate
împreună, au determinat să rămânem legaţi de
familie şi de plaiurile natale. Am încercat să
refacem climatul spiritual, social şi economic al
localităţii noastre de la 1700 până în prezent,
cu referiri la ecoul evenimentelor istorice mar
cante în conştiinţa strămoşilor noştri, la organi
zarea învăţământului şi a vieţii creştine, la obi
ceiuri, tradiţii folclorice şi grai, la personalităţi
de seamă ale localităţii, preoţi şi învăţători,
adevăraţi apostoli ai neamului. Am intitulat
această lucrare simplu, File de monografie, în
ideea de a fi completată pe parcurs cu alte

(substantive prop r i i ) , Uc!)i i n i �ial au fost suh
s l a n t ive comune, cu un sens bine precizat:
biitca - ( Rcg. ) mil!{urâ, in;i l ! ime pe coasta unui

informatii si documente, cu evocări şi amintiri.
Lu�rar�:a

a

fost puhl i�al<i î n a n u l 1 YYY, Jar, !.l i n

cauza pos i b i l i tă�ilor l"inanciarc modeste, doar
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munte; padină - loc plan la poalele muntelui; bg. padina ; prelucă - (Reg.) poiană mică; - ucr.
pryluca; pripor - ( Reg.) adăpost de iarnă pentru
oi; - ucr. prypor; podirei cuvânt format prin
derivare, la fel ca podiş, cu acelaşi sens, dar
nementionat în dicţionar; şeştină - ( Reg.) loc
neted pe vârful unui munte; derivat din şest, <
lat. sessitum.
Sunt exemple de elemente topice ale unor
apelative care nu mai sunt întrebuinţate în vor
bire, ceea ce dovedeşte, aşa cum remarca Iorgu
Iordan (Toponimia românească, 1963, p. 496),
că toponimia are un rol important în păstrarea
tezaurului lexical al limbii.
Totodată, toponimia românească este un
argument incontestabil în favoarea părerii că
aceste meleaguri, situate în preajma trecăto
rilor celor mai vechi între Transilvania şi
Moldova peste piscurile Bătrâna, Buneasa,
Măgura, Cristici, au fost locuite din timpuri
străvechi.

mitologicului Dochia, în varianta hipocoristică
Dochita.
Observaţiile care se pot face studiind parti
cularitătile lexicale ale graiului din Subcetate,
respectiv din Zona Topliţei - relevante prin
comparaţia fiecărui element al graiului cu ele
mentul corespunzător din limba literară - oferă
sugestii privind viaţa socială şi culturală a vor
bitorilor acestui grai, gradul de civilizatie al
comunităţii în diferite ipostaze ale dezvoltării
sale istorice. Conservarea unor particularităţi
lingvistice arhaice în graiul unei comunităţi
este un reper în descrierea culturii şi civilizaţiei
unei vechi aşezări umane. Limba, ca mijloc de
comunicare între oameni, participă la viata şi
evoluţia societăţii. Faptele de limbă se dezvoltă
simultan cu cele de civilizaţie. Starea limbii
depinde de conditiile etnografice, politice, cul
turale în care se dezvoltă limba.
Urmărind etimologia fondului lexical al
graiului în raport cu tendinţele înnoirii aces
tuia de-a lungul vremii se poate remarca, în
deceniile imediat următoare celui de-al doilea
Război Mondial, frecvenţa în vorbire a unui
mare număr de cuvinte împrumutate din limba
maghiară, ca urmare a influenţei pe care a
avut-o de-a lungul istoriei convieţuirea româ
nilor şi a secuilor în această zonă. Tendinţa
ultimelor decenii este evidenta înlocuire a aces
tor regionalisme cu echivalentele lor literare,
ca urmare a influenţei radioului, televiziunii,
presei şi şcolii, majoritatea tinerilor din
comună având posibilitatea, în ultimii 40 de
ani, să urmeze cursul liceal chiar la Subcetate.
Cuvinte ca: ticlăzău - "fier de călcat încălzit cu
cărbuni"; fiteu - "sobă "- magh. ftită; neaclău
"fular"- magh. nyaklo; firang - "perdea "; diufă "chibrit ''- magh. dyufa; boltă - "magazin "
magh. bolt; borzoş - "nepieptănat, ciufulit"
magh. borzas; canapeu - "laviţă "- magh.
kanape; că/bas - "caltaboş "- magh. kolbasz;
chedve - "bună dispoziţie "; cheneş - "sensibil,
delicat "- magh. kenyes; coaptă - "calapod"
magh. kapta; corşău - "damigeană "- magh.
korso; cu/duş - "om sărac"- magh. koldus; dărab
- "bucată "- magh. darab; draniţă - "şindrilă "
magh. dranyica; drod - "sârmă "; dohot "păcură "- magh. dohot; fercheş - "fudul, mân

-

Comuna Subcetate, cu numele vechi Van,iz,
este amintită în Dicţionarul istoric al localitătilor
din Transilvania, al lui Coriolan Suciu, la 1 750,
pentru prima oară. Aceeaşi localitate apare la
1808 cu numele Varhegy (Ditro) Csetatye.
Cel dintâi istoriograf al localităţii Subcetate
a fost Elie Câmpeanu, învăţător ( 1882-1 884),
apoi preot la Subcetate ( 1 884-1 898).
Dintre cele mai vechi documente cunoscute,
care fac menţiuni referitoare la locuitorii din
Varviz, sunt Inventarul Familiei Contelui Lazar,
unul datat la 26 noiembrie 1742 altul din 1 7
februarie 1773 ş i Conscrierea Confesională din
anul 1 748, cunoscută sub numele de
Conscriptio Valachorum; cele 87 de persoane
menţionate în conscriere, care trăiau pe
Allodium Varhegy reprezentau poate cea mai
mică aşezare din Giurgeu ( I OAN RANCA,
Românii din scaunele secuieşti în antroponimele
din conscripţii, 1567-1851, vol.l/, Scaunul Ciuc,
Giurgeu, Caşin, 1 997, p.244).
Cele mai multe din numele mentionate în
conscrierea de la 1 748, pentru localitatea
Subcetate, s-au păstrat în onomastica localităţii
până astăzi: Dobrean, Cotfas, Urzică, Muscă,
Hurubă, Rus, Văscan, Gafton. Româneşti sunt
şi prenumele persoanelor în sc r i se în acel inven

drn, gătit "- magh. feherkc; fideu - "capac pentrn
oală "- magh. fedo; fidiles - "vas din lt�mn rwntm

tar: Vasile, Ana, lftimia, Ioana, Safta, Dochita ,
Ange lin a , Nastasia, Sanda, Parasch iva, S i m ion,
Nicolae,

Todor.

În

Iacob, Ch irilă,

M i hai,

lapte biitut"- m a g h . fedeles; floc:

Stefan, Ion,

si stem u l de dominaţie pe rso na l :.'i al

satul ui Subcctate de l a 1 748, ce l e mai frecvente
erau n u mele hagiografice; reţinem prezenţa

gctty i ; giolgi

"sertar"

"vârtej la car " - magh. fer
- ·�Jânză "- ma gh gyolcs; hagău

magh. fiok; firchiteu

"pas, trecătoare, loc prăpăstios "
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nat ca sinonim pentru parastas - v. si. Panahida
(este vorba de un transfer de sens); produh "copcă " - v.sl. produhu; prohod - "slujbei de
înm01mântare la creştini "- v.sl. provodu; zmârd
- "murdar" - v. si. smurudu; stanişte - "loc de
odihnă pentru vite în timpul verii " - v.sl. staniste;
a ţâvli - "a ţipa, a zbiera "- v.sl. cviliti; vâlvă "alai, pompă "- v.sl. vluhvu.
Se poate mentiona o altă serie de regiona
lisme de origine slavă, comparabile cu cuvinte
din sârbă, ucraineană, rusă, bulgară (înscrise în
Dicţionarul limbii române moderne): sir "zeamă scoasă din mămăligă în timp ce Încă
fierbe " - ucr. cyr; culeşă - "mămăligă " - sb. kuli
jes; huci - "huceag "- ucr. husca "desiş "; stative 
"război de ţesut"- sb. stative; tâdulă - "chitantă "
- ucr. cidula; zăcneată - "foc de surcele uscate "
rus. zagneta.
Aceste vechi cuvinte românesti, majoritatea
având corespondent în slava veche, ne vorbesc
despre obiceiuri si practici legate de viaţa spi
rituală a înaintaşilor nostri: blagovestenie,
prohod, panacidă; de viaţa socială si practică:
stativc, produf, zăcneată, găvozd, izvod, culesă,
sir, stanişte, huci. lată câteva cuvinte care ne
sugerează alte imagini de viaţă arhaică: femei
ţesând la stative după vechi izvoade de nividi
turi, clătindu-şi rufele în produful făcut în
gheata ce acoperă râul, scurgând cirul din
culesa care tocmai dă în clocot, aprinzând zăc
neata în gura cuptorului în care se coace
pâinea; ciobanii adunându-şi vitele în staniste
spre a le proteja de arşiţa verii, în apropiere de
pădure sau de huci.
Pot fi menţionate şi alte cuvinte specifice
acestui grai, neînregistrate în Dicţionarul limbii
române moderne, unele foarte vechi, altele cu
circulaţie regională: băzarcă - blizgău "lapoviţă " - a blizgui; bruj (de pământ) - "bul
găre, grunj"; bulihoi - "uliu "; focsâie - "plantă
ornamentată şi cu virtuţi medicinale"; folte "gurmand"; hâlbe - "lături", liurpă - "mâncare
fiartă al cărei element de bazei este apa, fără con
sistenţă şi putere calorică "; a mighisi - "a migăli ";
poznit - "care uimeşte, caraghios, obez"; a posăi
"a re�pira greoi sforăitor" posăială ; pârciţă "buruiană "; specmă - "aţă rezistentă (de in),
obţinută prin răsucirea a mai multorfire "; stirigie
- "funingine "; a ţâli - "a ochi"; virincă - "cearşaf
din pânză de cânepă ". Distingem între regiona
lisme cuvintele care exprimă sugestiv trăsături
fizice sau ale caracterului şi compotamentului

etc. ţin deja de amintire; se aud tot mai rar şi
sunt folosite doar de vorbitorii vârstnici.
Aceeaşi tendinţă se poate observa si în pri
vinta cuvintelor de origine germană: coastăn "ladă mare de zestre "; laibăr - "veston, sacou " sas. Lei bel; strinfăn - "ciorap " - germ. Strumpfe;
cufăr - "valiză din lemn pentru militărie "; jâlt ')eţ, scaun cu �pătarul înalt "- germ. Sitz; priei 
"pat improvizat din scânduri "; slaier - "voalul
miresei"; cobăr - "col'iltir" etc.
Voi menţiona dteva arhaisme, elemente
lexicale ale graiului moştenite din latină, apoi
câteva cuvinte împrumutate din slava veche,
elemente care, pe de o parte conferă savoare
limbii vorbite în această zonă prin tenta
arhaică; pe de altă parte, reprezintă o dovadă a
perenităţii acestui neam de-a lungul vremii, a
stabilităţii sale, a păstrării identităţii de sine a
unei comunităţi romfmeşti, în ciuda influenţei
maghiare pasagere din limbă.
Arhaisme şi regionalisme moştenite din
limba latină: ai - "usturoi"- din lat. allium;
cetoare - "c/zeotoare, butonieră " - ( Reg.) "loc
unde se împreună bâmele la colţurile caselor" din lat. clautoria; corastă - "coraslă " (o formă
arhaică a acestui cuvânt menţinută în graiul
actual) - din lat. colastra; gurzar - "gurgui,
încreţitura de la vârful opincii " - din lat. gurgeus
(gurzar, nementionat în dicţionar, este un
dublet lexical regional al termenului gurgui, for
mat prin derivare de la verbul a îngurzi); pănură
- "stofă din lână, produs al industriei casnice "
din lat. pinnula; stupcit - "scuipat ", a stupci - "a
scuipa "- din lat. stupire.
Aceste puţine elemente arhaice de limbă ne
sugerează imaginea românului de la munte,
îmbrăcat în haine confecţionate din pănura
ţesută din lână de oaie de harnicele femei în
stative, încălţaţi cu opinci îngurzite de ei înşişi,
din piele de porc sau bovină, construindu-şi
case din bârne prinse în cetori, crescând oi şi
vite, cu a căror corastă îşi mentineau sănătatea
şi îşi revigorau trupul.
Arhaisme şi regionalisme care îsi au originea
în slava veche, păstrate în graiul din Subcetate:
blagoveştenie - "Buna-Vestire "- v.sl. blagovestit;
disăgit - "dosădit, mâhnit, întristat "- v.sl.dosadit;
găvozd - "ic, pană ", din a găvozdi - v .si. gvozditi
"a bate cuie "; izvod - "model" - v.sl. izvodu; a
izvodi - "a face o ţesătură, o broderie după un
model" - v.sl. izvoditi; jâmbat (despre gură) "cu buzele rânjite din cauza unui defect de con
"onna ţie "- v. si. zobu; a se lozi - "a se potrivi, a se

,

omenesc: folte, poznit, posăit, mighisit, disăgit,

f

asemăna '' - v.sl. loviti; panacidă - "prescură pen
tru parastas " -
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Elemente lexicale ale graiului, cu totul par
ticulare, sunt unele cuvinte formate prin
derivare: buretiţă - "paste făinoase realizate
manual, n1lând pe spală pătrăţelele din aluatul
subtiat, cu ajutontl vâifului de fus "- lat boletis
"burete "; buriciuşcă, buriciuşte - "paste făinoase
pentnt ciorbe realizate manual, din pătrăţele (cu
latura de 20 mm), tăiate din aluatul subţiat cu
sucitontl "vergeaua ", împreunând două din vâr
furile opuse, prin răsucire; derivat din buric (al
degetului); sfârâială - "ceapă prăjită şi boia, cu
care se dreg diferite mâncăntri"; derivat din vb.
onomatopeic a sfârâi; prigitoare - "catrintă
specifică portului popular din zonă, înfăşurată
împrejuntl tntpului ". Se poate menţiona că şi în
prezent - e drept, tot mai rar -, deşi există în
comerţ numeroase sortimente de paste făinoa
se, se pregătesc în casă pastele pentru zama de
buriciuşte, specifică la praznicul de înmormân
tare. Pregătirea buriciuştelor de către femei
face parte parcă din ritual.
Putem avea în atenţie şi unele cuvi nte
aparţinând limbii literare care au în graiul din
zona Topliţei, pe lângă sensul de bază, şi sen
suri particulare: călcâi - "felie (de pâine)";
cucoş - "cucui", găluscă - "bobină fonnată din
ftntl de in sau cânepă înfăşurat pe fus "; geaţă "grindină "; laiţă - "catafalc"; streşină - "bontl
pălăriei "; vreme - "furtună "; tară - "câmpie,
antonim pentnt munte "; ţăran - "om de la
câmpie ". A devenit anecdotică o întâmplare
autentică, petrecută în urmă cu cincizeci de ani,
când un tânăr plecat din Subcetate la o şcoală
bucureşteană, întrebat dacă este de la ţară, a
negat, provocând ilaritate în jur - fiind şi
îmbrăcat în portul specific zonei -, precizând că
este de la munte.

umane, unele dispărute o dată cu trecerea tim
pului: Budău, Budnaru, Î mblătitoru; altele
denumesc trăsături fizice, de temperament, de
caracter, de comportament: Bibălău, Bontea,
Caş în Pungă, Chichirezu, Ciurcu, Cioncu,
Ciont, Forna, Foc-în-tălpi, Măşcălan, Mătălău,
Moşucu, Mozoc, Mucea, Părhaită, Pcicuruş,
Roitoşu, Ştiopu, Surduletu, Surdelu, Turlea,
Zgărie-Brânză, Zgăriuţă, Cioricău, Hobori.
Unele au devenit generice, prin mostenire,
fiind purtate de către toţi membrii familiei, din
generaţie în generaţie: Bonteni, Mătălăi,
Măşcălani, Cionculeni, Bibălăi, Cioricăi,
Bolocani, Burceni, Muceni.
Interesante sunt supranumele care provin
din substantive comune - nume de plante,
păsări, animale, alimente specifice universului
în care trăiesc -, sugerând, prin analogie,
trăsături fizice şi morale: Coconeţ, Călbaş,
Plăcintă, Ceapa, Ceapău, Ciupăruşa, Şoric,
Chifli, Bâzu, Cocoşelu, Ciocârlan, Tărcuţa,
Furnicuţa, Vulpea, Purcelaşu, Iepuţa, Iambor,
Piciocă, Corbu, Corbuleţ, Vărzar, Oaia, Caii,
Bujor, Bujorel.
Concluzii:

Privaţi de argumentele arheologice şi de
documente anterioare anului 1 742, toponimia
românească a comunei Subcetate, care păs
trează elemente topice vechi, provenite din
apelative din tezaurul lexical arhaic al limbii
române, este deocamdată o dovadă importantă
a vechimii acestei aşezări, o dovadă care merită
atenţia cuvenită.
De asemenea, elementele particulare ale
codului lexical transmise până în zilele noastre,
expresie a culturii şi a unei civilizaţii arhaice,
demonstrează, fără îndoială, perenitatea aces
tora pe meleagurile noastre.
Interesantă ar fi şi analiza etnologică a tex
telor folclorice culese la Subcetate, ca
fenomen cultural, observând experienţa de
viaţă evocată, legătura între texte şi conte�tele
proprii acestei colectivităţi: rituale, ceremo
niale, artistice.

Bogăţia şi varietatea supranumelor din
antroponimia localităţii Subcetate oferă o
imagine în plus a particularităţilor structurale
ale elementelor lexicale şi a particularităţilor
fonetice caracteristice acestui grai. Supranu
mele, având o mare încărcătură afectivă, oferă
interesante sugestii privind îndeletniciri
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Resume

Particularites de la langage roumain de village Subcetate
Le village Subcetate, situe au nord du departement Harghita, fait partie, au point de vue historique, ethnographique, folklorique
et /inquistique, de la zone de Toplita . Le nom de ce village, Varviz autrefois, est precise pour la prr!miere fois en 1 750 dans le
Dictionnaire hystorique des localites de Tramylvanie, de Coriolan Suciu, mais il y a des documents hystoriques qui attestent aupar
avant fexistence de cel habitat mral roumain.
Prives des arguments archeo/ogiques et de documents anterieurs au XVI/l-e siecle, pour le moment, la toponimie roumaine de
ce village , en mentenant de vieux noms, est un argument incontestable en faveur de fanciennete, de la raison que ces lieux, situes
tout pres de vieux passages entre la Transylvanie et la Moldavie, ont ele habites des les temps lointains.
La preservation des particu/arites linguistiques archaiques dans le langage d'une communaute est un reperr! pour la description
de la cu/ture et de la civilisation d'un vieux habitat mral, comme celui de Subcetate. Les mots archaiques d'origine latine et anci
enne slove, aussi comme les regionalismes provenants de fal/emand et du hongrois conferent du saveur au language parle dans ce
village et ses allentours. La presence des archaismes representent une prouve de la perenite, de la stabilite et de la maintien de fi
dentire d'une communaute roumaine au long du temps sur ces terres.
La richesse et la variete des sumoms, partie composante de fanthroponimie du village Subcetate offrent un image, en plus, des
parricularites stmctureaux, des etements lexicaux et des parricularires phonetiques qui caracterisent ce language.
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Universul satului românesc de munte oglindit în creaţia populară.
Subcetate-Mureş, judeţul Harghita
sunt moştenite dintr-un fond străvechi.
Secerătorii care se întorceau de la câmp în
sat cu cununa de grâu erau întâmpinati în cale
şi stropiţi cu apă, simbol al belşugului şi ferti
lităţii: "De-ar avea atâta apă/ Să ne ude cununa,/
Să ne-mplinească voia . . . Tină-i Dumnezeu
mâna/ Cui ne-o udat cununa,/ Să mai ude de
aestea, / Si la anu care vine 1 Să ude cununi de
pâne. . . De ne-o udat o nevastă,/ Crească-i florile
Il fereastă!/ De ne-o udat o fătuţă, / Crească-i flori
în grădinuţă!/ De ne-o udat fecioras, / Crească-i
flori în colopaş!"
Ceva din cultul focului care purifică se păs
tra până nu demult în obiceiul de a se aprinde
un foc în curte în Joia Mare, în zori, aşezându
se în preajmă pâine, apă, sare şi un cuţit, pen
tru a primi spiritele celor morţi care se întorc
acasă. Când se ieşea la arat, în prima zi se afu
mau (cu tămâie pusă pe jar) boii, plugul, carul
şi sămânţa.
Se credea şi în puterea miraculoasă a fieru
lui în a speria şi alunga necuratul. Î n dimineaţa
zilei de Paşte fiecare lua anafura după ce rostea
de trei ori "Cristos a înviat!" şi tot de trei ori
făcea semnul crucii, aşezat cu faţa spre Răsărit
şi cu piciorul drept pe topor. Î n ligheanul cu
apă, cu care se spăla faţa în dimineaţa zilei de
Paşte, se puneau un ou roşu şi o monedă de
argint.
Alături de lumânarea de ceară, care se pune
în mâna mortului, se aşează o seceră. Un topor
se înfigea în pământ în faţa casei în caz de fur
tună. Când animalele erau duse primăvara la
stână, înainte de a ieşi din curte, treceau peste
un lanţ pentru a fi ferite de boli şi pentru a se
întoarce sănătoase în gospodărie.
Apa, focul şi fierul sunt prezente şi în practi
cile magice, potenţând magia cuvântului din
descântece. Pentru descântece se folosea apa
"neîncepută " adică apa luată în zorii zilei, în
care se puneau nouă (multiplu al cifrei trei)
cărbuni aprinşi. După ce se bea din această apă
de trei ori, se turna o parte la ţâţâna uşii, iar ce
rămânea se arunca pe acoperiş. Se considera că
o potcoavă încălzită în foc era indispensabilă în
practica descântecului făcut pentru ca vitelor să
le revină laptele pierdut.

Zona etnografică, din care face parte comu
na Subcetate, păstrează de veacuri frumuseţi
ale artei populare şi un fond etnografic arhaic,
al cărui specific trebuie observat în arhitectura
tradiţională a casei, în tehnica meşteşugului, în
port, în obiceiuri şi folclor.
M-am născut în localitatea Subcetate şi am
trăit în mijlocul acestei colectivităţi săteşti, în
viata căreia m-am integrat şi m-am implicat,
obserVându-i metamorfoza timp de aproape 50
de ani.
Satul pare neschimbat, dar cei care "s-au
mutat dincolo " au luat cu ei, pe rând, aproape
fără să ne dăm seama, fărâme din universul lor
spiritual şi de viaţă.
Î n familia şi în gospodăria ţărănească de
odinioară, viaţa si munca erau orânduite cu
grijă şi cu chibzuinţă, după obiceiuri stator
nicite de trecerea timpului, de experienţa de
viaţă si de tradiţie, după calendarul naturii şi
după sărbătorile creştine din timpul anului.
Totul decurgea ritualic parcă, pe îndelete.
Fiecare membru al familiei îşi asuma anumite
obligaţii, în afara contribuţiei directe la toate
aspectele muncii pământului. Bărbatul se îngri
jea de rosturile gospodăriei, de asigurarea
uneltelor pentru agricultură, de întreţinerea
construcţiilor din gospodărie, de aproviziona
rea cu lemne pentru foc, de morărit, de munca
la pădure (plutărit, din care se câştigau banii),
în timp ce femeia îndeplinea cu iscusinţă toate
îndeletnicirile implicate de confecţionarea
îmbrăcămintei şi a obiectelor textile necesare
în casă (o adevărată industrie casnică a prelu
crării inului, cânepei şi a lânii), asigura pregă
tirea hranei, creşterea şi educarea copiilor.
1. Legătura omului cu natura relevată in
datini şi credinţe străvechi

Natura înconjurătoare era pentru omul de la
ţară microcosmosul său, atribuindu-i calitatea
de templu. Elementele naturii aveau pentru
omul societăţii tradiţionale forţe mitice pe care
le cinstea prin fapte şi gesturi statornicite în
obiceiuri - adesea secvenţe esenţiale în
desfăşurarea unor ritualuri de o frumuseţe
incontestabilă.

,

Credintele despre funqia magică a unor ele

mente ale naturii (apa. focul .

Din /Jalada lui 1/ii /ean. cunoscută cândva în

fierul, copacul )
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moartea prematură a unui tânăr cauzată de o
băutură fermecată cu care-I ademenise "o mân
dră de nevastă ": "Când în casă o intrat,/ valinas
jos o picat,/ Maică-sa i-o cuvântat:/
-Ce-i, valene, tu eşti beat?/ - Ba, eu, maica, nu
sunt beat;! Mândrele m-au fermecat/ Cu aştiuţă
din portiţă,/ Cu păr galben din cosiţă,/ Cu pana
de liliac,/ Ca sa nu-mi mai dai de leac ".
Cifra trei, cu putere magică, este prezentă în
multe obiceiuri sau practici. Pentru omul socie
tăţii traditionale cunoaşterea se baza pe expli
caţia mitica-magică şi nu pe cea ştiinţifică,
deoarece orice explicaţie era valabilă dacă
venea prin tradiţie.
Descântecele se rostesc de trei ori, iar din
apa descântată se bea tot de trei ori. Secerătorii
care aduc cununa de grâu înconjoară masa de
trei ori, apoi fixează cununa în grindă pentru
un an de zile, simbol al perenităţii: "De trei ori
pe lângă masă 1 Să iasă răul din casă ".
Elocvente sunt strigăturile ce însoţesc jocul
popular "raţa ": "Şi cu dreptul trei bătăi:/ Una,
două, trei; /Şi cu stângul alte trei:/ Una, două,
trei. . . "
La "cina mortului" din preziua înmormân
tării, mortul este chemat la mâncare, de trei
ori, de o persoană care îi fusese apropiată: "Hai
la cină cu noi /C-asta-i cina cea de-apoi/ Mai
mult nu-i cina cu noi!". "Pomenele " (colacii) "se
menesc " preotului tot de trei ori astfel: "Pe
lumea asta să fie a dumitale, pe cealaltă a
(numele celui mort). . . " şi se răspunde tot de
trei ori: "Dumnezeu să-i facă parte ".
Copacul - simbol al legăturii dintre pământ
şi cer, al proiecţiei spre cosmic şi sacru - este
reprezentat în tradiţia locală mai ales de brad,
Coloană a Cerului (axis mundi). Bradul, copa
cul sacru, este prezent la poarta mirilor, dar nu
lipseşte nici din ritualul înmonnântării tine
rilor. La Annindeni, străveche sărbătoare a
primăverii, legată de ziua de 1 Mai, bradul sau
o creangă verde se punea la porţile gospodări
ilor. Si la Sfântul Gheorghe se aşeza pe stâlpul
de la poartă o glie de pământ cu o ramură
verde înfiptă în ea.
Î n ziua de Sânziene (24 iunie) se împleteau
cununiţe din flori de sânziene şi se "puneau "
dorinţe când cununiţele erau aruncate pe un
acoperiş sau în apă curgătoare.
Se cunosc încă remin iscenţe ale unor ve chi
practici legate de mitul crcaţid:

părea ca momentul ceremonialului de nuntă în
care se aduce naşilor o găină friptă, frumos
rumenită si împodobită cu flori, să aibă o anu
mită semnificaţie simbolică: ar putea fi receptat
ca un gest de jertfă prilejuit de întemeierea noii
familii, pe care nuntasii o doresc trainică,
asemenea unei case de piatră.
Bobul de grâu este sacru; pe fiecare bob
ţăranul vede gravată în miniatură efigia lui
Hristos. Bobul de grâu este "sământa mirabilă "
(Blaga) care, simbolic, reprezintă embrionul
vietii, dar şi simbolul comuniunii omului cu
Dumnezeu, cu universul. Gestul soacrei mari,
care îi întâmpină pe mirii abia întorşi de la
cununie şi pe nuntaşi este simbolic: este un gest
de sfinţire, de purificare: "/o nu ţâp grâu! pe
jos,/ Că-l ţâp pe oameni fntmoşi./ /o nu tâp grâu!
pe iarbă,/ Că-/ ţâp pe oameni de treabă ". Copiii
sorcovesc în casele gospodarilor, în prima zi a
anului nou, rostind urarea: "Sorcova, vesela,/ Să
trăiţi,/ Să-nfioriţi,/ Ca merii, ca perii,/ În mijlocul
verii. . . " şi aruncă boabe de grâu - simbol al
vieţii şi prosperităţii.
Trăind în mijlocul naturii, oamenii au învăţat
să-i înţeleagă semnele şi să le interpreteze.
Astăzi se cunosc doar elemente ale unor obi
ceiuri vechi, care nu se mai practică şi a căror
semnificaţie s-a pierdut, dar care, desigur, erau
expresia unor credinte, a unor anumite con
cepţii asupra vieţii şi naturii.
2. Elemente ale universului ţărănesc, ale
cadrului natural montan prezente în folclorul
literar al localităţii

Pe fundalul unor tradiţii ancestrale, trecerea
timpului şi harul iscusiţilor creatori populari au
cizelat cu migală şi în această aşezare
românească - comuna Subcetate din judeţul
Harghita - creaţii ale folclorului literar, muzical
si coreografic, care coexistă cu obiceiuri şi
tradiţii statornicite, legate de viaţa de familie,
de muncă, de sărbătorile de peste an.
Folclorul oglindeşte în forme multiple şi
variate sentimentele, gândurile şi năzuinţele
unei comunităţi în diferite momente ale
evoluţiei sale.
Cele mai vechi creaţii ale literaturii populare
româneşti s-au păstrat în folclorul obiceiurilor
şi mai cu seamă în cel al obict:: i urilor legate de
muncile din timpul a n u l u i , de ceremonialul

câm.l se înct:pt:

ş i de

ritualul inmormântării. Asemenea

o constructie nouă se jertfeslt: o gă i n ă din care

nunţii

se face în ziua respectivă mâncare pentru lucră
tori, iar când constructia este ga t a se pune
drept o frandă o cunună de flori l a căprior i . S-ar

colindelt:, pl ugusoml, poezia rugăciu
n i i , poezia descântecelor, balada, câ n te cu l de
înstrăinare, câ n tecul sati ric �i st rigii turile - sunt
creaţii

-
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cu mândra duce-m-aş", "Frunză verde de saştiu/
Faceţi-mi loc ca să �·iu. . . ", "Frunzuliţă iarbă
deasă/ La voi sunt fete frumoasă ";
- elemente lexicale referitoare la animalele
cele mai apropiate munteanului: oile şi în spe
cial boii. Boul este element de referinţă în
aprecierea valorilor materiale, mai important
ca banii, şi chiar în aprecierea valorilor umane.
Starea materială a familiei era apreciată în
funcţie de numărul boilor din gospodărie. "Ce
mireasă avem noi, / N-am da-o pe şapte boi,/ Nici
pe şapte s-încă patru,/ Nici pe jumătate satu,/ Fie
cât de frumuşei/ Nici nu ne-om uita la ei".

relevante şi în folclorul din localitatea
Subcetate, păstrate fragmentar în "arhiva me
moriei ". Î ntr-o mică antologie de creaţie lirică,
componentă interesantă în ansamblul de valori
ale culturii naţionale, le găsim în lucrarea
Doinei şi a lui Vasile Dobreanu, Subcetate
Mureş. File de monografie, Editura Motiv, 1999,
p. 61 -68.
Î n folclorul literar cules la Subcetate sunt
prezente numeroase elemente lexicale care
creează o imagine a universului satului româ
nesc de la munte:
- elemente lexicale referitoare la gospodăria
tărănească: ciotori, uliţă, ruji (bujori); casele
tărănesti sunt construite la munte din bârne,
îmbinate la colturi în cheutori. Rânduite de-a
lungul uliţei, au în preajmă grădiniţe cu flori
specifice: ruji, saştiu, poarta raiului, lemn dom
nesc, papucii Doamnei, călăpăr, busuioc, cer
cei, măghiran.
"Hu-iu-iu, nănaşă mare,/ Cât îi uliţa de mare
/Nu-i casă c-a dumitale,/ Pe la uşi cu flori de ruM
La fereşti cu flori domnesti. . . "; "Săraca găzdoa
ia noastră,/ Cum se uită prin ciotori, /Cum îi vin
secerători ··.
- elemente lexicale referitoare la obiecte de
uz casnic: ciubăr, covată, vatră, lipideie, ţol,
perinuţe; "Ieşi afară, soacră mare, / Că-ţi
aducem noră tare,/ Să-ţi ajute la ciubăr,/ Să te
zgâltie de păr;! Să-ţi ajute la covată,/ Să te trân
tească de vatră/ În toată ziua câte-o dată ".
- elemente referitoare la îmbrăcăminte:
cămeşă, cănaci, poale, catrinţă, opinci, obiele,
cioareci. "Vai de mine, n-am opinci 1 Si drăguţe
câte cinci./ Vai de mine, n-am obiele/ Si drăguţe
câte stele... / Ce folos că nu-s a mele!" sau "Nu te
uita, lele, hăi,/ La cioarecii mei cam răi,/ C-am
acasă două oi/ Si mi-oi face a/ţii noi". (Strigături
la ştraier)
- elemente lexicale referitoare la îndeletni
ciri: mirişte, clăiţe, otavă, secerători, cunună de
grâu: "Bine-mi pare c-am gătat, / C-am gătat de
secerat,/ Că de luni dimineaţa/ Până sâmbătă
sara/ Mare-o rămas miriştea. (. . . ) Păsărică de pe
munte,/ Du-te la bădiţa-n curte/ S-aducă boii din
munte,/ Să s-apuce de cărat/ C-am gătat de sece
rat;! Să s-apuce de adus,/ Că noi şi clăiţi l-am
pus. (. . . ) Cărăruşă pin otavă, Ajungem la om de
treabă . . . ".
- elemente lexicale referitoare la spaţiul
natural înconjurător: iarbă deasă, otavă, nimaş,
cuc, turturea, păsărică de la m unt e : "Când

3. Folclorul din Subcetate - expresie a comu
niunii ţăranului cu natura, a atitudinii faţă de
muncă, de viaţă şi de moarte

Trăind în mijlocul naturii, ţăranul o simte
apropiată, umanizată. Ară cu osârdie pământul
şi împrăştie în brazda reavănă seminţele cu
dragoste şi cu speranţă, el însuşi demiurg şi
martor al unui ritual al nuntirii bobului cu glia.
Se adresează firului de grâu asemeni unei fiinţe
iubite, atribuindu-i calităţile "mândruţei " sale:
':4 /ăturea cu drumul! Ară badea cu p/ugu/. 1
Tot ara şi semăna/ Si din gură cuvânta:/ - Să te
faci, grâule, facil Ca iarba pe sub copaci;! Să stai
bine la plivit/ Ca mândruţa la iubit;! Să stai bine
la secerat/ Ca mândra la sărutat".
Î ntorcându-se de la câmp cu cununa de spice
- momentul semnificând încheierea secerişului
- clăcanii roagă o păsărică să-I anunţe pe
"badea " că snopii, adunaţi în clăiţe, pot fi trans
portaţi acasă:
"- Păsărică de pe munte,/ Du-te la bădiţa-n
curte/ S-aducă boii din munte,/ Să s-apuce de
cărat/ C-am gătat de secerat;! Să s-apuce de
adus,/ Că noi şi clăiţi l-am pus".
Locuitorii satului tradiţional, patriarhal, a
căror existenţă era asigurată de exploatarea
tuturor resurselor pământului, îşi exprimau
mulţumirea şi bucuria pentru reuşita muncii lor
asidue în cântec sau în strigături. "Bine-mi pare
c-am gătat,/ C-am gătat de secerat,/ Că de luni
dimineaţa/ Până sâmbătă sara/ Mare-o rămas
miriştea. (. . . ) " sunt versuri strigate de fetele
care aduc acasă cununa de spice la isprăvirea
seceratului.
Dragostea de viaţă, bucuria de a petrece
împreună momentele de răgaz, de a se veseli cu
ocazia unei nunţi este exprimată tot simplu,
pr i n strigătură, rostit ă în versuri cu aceeaşi

mă�Hfă tl riEmHIHi DODHiilf; fie 86 jH6ători: fi6

r:mm la maic:a mra; r Gram pui fi6 runur6a r �·;
dra�:ă cui mă vedea ··, "Ctirăru.yă prin nimaş/

de femeia c ăre i a
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aduce naşilor găina friptă: "Dragu-mi-i la
vesălie/ Cu oameni de omenie./ Hop, găină, hop "
sau "Să trăieşti, nunule mare,/ Să porţi pană de
păuni, / Să botezi şi să cununi;! Să porţi pană de
flori verzi,/ Să cununi şi să botezi,/ Şi la anul care
vine,/ Să mă cununi şi pe mine./ Hop, găină,
hop... ".
Atitudinea în faţa morţii ce ameninţă fără
crutare toate vietăţile, în special omul care
conştientizează tragismul existenţei sale, nu
este de acceptare, ci de revoltă, aşa cum o evi
denţiază putinele bocete culese Ia Subcetate:
"Mâncate-ar pustia, moarte,/ Tu aicea ce-ai
cătat/ Căci nimenea nu te-a chemat./ Tu aici de
ce-ai venit/ Că nimeni nu te-a dorit;! De-ai pus
punte peste prag/ Şi ne-ai luat ce-a fost mai drag".

moarte ". Sau ''Tine, mire, seama bine/ Pe cine-ai
luat lângă tine, / Să nu zici mâine, poimâine/ Că
ţi-ai luat o rea de câine;/ Cu ochii să fi achit, 1 Cu
gura să fi grăit;! Să nu zici mâine, poimâine:/ Frnnză verde săcălinte,/ Descunună-mă, părin
te./- Nu te pot descununa/ Până ce nu-i număra/
Iarba de pe patrn lunci,/ Părnl de pe sase junci/
Dac-atunci şi nici atunci".
Ca o replică la precedentele strigături,
nuntaşii miresei simt că este de datoria lor să
etaleze câteva dintre virtuţile viitoarei neveste:
"Ce mireasă avem noi,/ N-am da-o pe şapte boi,/
Nici pe şapte s-încă patrn, / Nici pe jumătate
salu,/ Fie cât de ftumusei/ Nici nu ne-om uita la
ei./ Ştie ţese, ştie coase,/ Ştie purta haine ftu
moase;! Meşteră la cusătură/ Şi la vorbele din
gură;/ Ştie pâinea s-o frământe, / Pe bărbat ca
să-I încânte ".
Î nvârtita şi ştraierul sunt cele mai dinamice
şi mai antrenante jocuri româneşti din această
zonă folclorică, oferind posibilitatea unei
manifestări sinergice. Se realizează nu doar o
sincronizare în mişcare în ritmul melodiei, ci şi
o comunicare între participanţii la joc prin
intermediul strigăturilor rostite de flăcăi, elogi
indu-se anumite virtuţi sau luându-se în
derâdere unele tare ale spiritului sau ale carac
terului: "Mândra mea, de mândră mare,/ Poale
la cămeşă n-are;/ A avut, dar nu le-a pus/ Că-s la
maică-sa pe fus./ Fata care joacă bine,/ Ad-o,
doamne, lângă mine, / Fata care joacă rău,/ Du
o, doamne, la părău/ Şi pe cap îi pune-o glie/ Ca
la joc să nu mai vie,/ Să-mi facă rnşine mie.
Hop ".
Ceremonialul nunţii, până odinioară un ade
vărat spectacol Ia care era antrenată o bună
parte din colectivitatea satului, era bine
reprezentat în folclorul local. Strigăturile de la
nuntă, prin caracterul lor umoristic, întreţin
buna dispoziţie a nuntaşilor mai ales în
momentele de vârf ale ceremonialului:
despărţirea miresei de familia sa, întâlnirea ei
cu soacra, deplasarea alaiului de nuntă de la
biserică spre casă, jocul. Strigăturile au adesea
un mesaj moral, exprimând succint, direct sau
aluziv, cu seriozitate sau sub formă de glumă,
îndemnuri Ia înţelegere, armonie, toleranţă,
atât de necesare în relaţia dintre viitorii soţi,
dintre soacră şi noră.

4. Atributele omului de la munte exprimate
în folclorul literar cules la Subcetate

Î n vremuri nu foarte îndepărtate, obiceiurile
legate de sărbătorile de peste an, de muncile
agricole, de ceremonialul înmormântării, de
jocul din fiecare duminică a perioadei de
câşlegi aveau şi o pregnantă componentă
cducativă, moralizatoare, cultivându-se tine
rilor virtuti care asigurau perenitate şi temeini
cie comunităţii, neamului în general: hărnicia,
cumpătarea în vorbă şi manifestare, statornicia,
respectarea jurământului făcut la căsătorie,
cunoaşterea îndeletnicirilor specifice gospodă
riei ţărăneşti, respectul între oameni, al copi
ilor faţă de părinţi, bucuria de a gusta plăcerea
jocului popular.
Î ntr-o variantă de Pluguşor, culeasă Ia
Subcetate, se ironizează lenea unor fete,
pretiozitatea şi atitudinea lor de dispreţuire a
tradiţiei. Cu tot respectul fată de valorile mate
riale, tânărul, care doreşte să-şi împlinească
rostul prin căsătorie, preferă o fată harnică
celei cu zestre: "La crâşmuliţa din sat/ O venit şi
m-o chemat/ Tata lor m-o îmbiat:/ - Hai,/ băiete,
hai şi bea/ Că ţi-oi da pe fata mea,/ Ti-oi da şase
boi cu car(.. .)! - Să-mi dai şăsă peste şăsă/ Fata
ta nu ştie ţăsă . . . .
Unele dintre strigăturile rostite cu ocazia
ceremonialului de nuntă exprimă, ca un aver
tisment, ideea că drumul căsătoriei este fără
întoarcere, că jurământul făcut în fata altarului
trebuie respectat cu loialitate până la moarte:
"Nime-n lume nu se-nşală! Ca fccioru' când sc
"

Realitatea este că aceste obiceiuri !)i datini,

autentice odinioară, s-au
amintiri nosta l gice . . .

IISoară. / Pune patru boi la car/ Si mere după
amar./ Nu se mână până joi, 1 Duce-ar ama1U
napoi, / Da' I-ar duce şi nu şti'! C-o jurat pân-a

retras timid în

M i- e dor de bucuria prilej u ită de "veselie",
cum era numită nunta, de jocul de duminică, de
sărbătoarea câmpenească din a doua zi de

trăi; [)a' I-ar duce şi nu poate, / C-a jurat până la
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toate, firesc în vremea copilăriei mele. Sunt
elemente ale unei civilizaţii ce aparţine unui alt
timp şi unui alt spaţiu, satului românesc
tradiţional, patriarhal, elemente pe care civi
lizaţia modernă nu le mai acceptă, le ignoră.
Trăind în m ijlocul unei colectivităţi rurale
vreme de o jumătate de veac, simt o datorie de
suflet să evoc, cu modesta mea pricepere,
reminiscenţele încă perceptibile ale civilizaţiei
arhaice proprii şi satului meu natal.

Paşti, de Vergel - întâmpinarea Noului An -, de
clăci - prilej de întrajutorare şi deconectare;
mi-e dor de "parada " portului popular din
fiecare zi de sărbătoare; mi-e dor, în acelaşi
timp, de zgomotele specifice ale unei civilizaţii
rurale, astăzi rarisime: meliţatul inului şi al
cânepei, de bătaia ritmică a vătalelor la ţesutul
pânzei, de sfârâitul fusului în serile lungi de
iarnă, de mirosul de pâine proaspătă care
învăluia satul în fiecare sâmbătă! . . . Se derulau,

Doina Dobrean
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Resume

L'univers de village roumain envisage dans la folklore.
Subcetate-Mureş, departement Harghita
Le village Subcerate . Mures du departement Harghita fait partie d'une region qui conserve des tresors de fart populaire
roumaine et un fond ethnographique ancien dant la specificite doit etre observee dans farchitecture traditionne/le de l'habitat
paysan, dans la technique de l'artisanat, en vetements, en folklore.
Pour findi1·idu de la societe traditionnelle, la nature ava it des forces mithiques. Il y a encore des croyances sur la force magique
des eterne/lis de la nawre : l'eau ·symbole de la fertilite et de fabondance ; le feu qui purifie ; le fer qui , par sa force miraculeuse
pew ecarter le ma/in. L'eau. le feu et le fer solll presents aussi dans les pratiques magiques, amplifiant la magie du mot au con·
texte des incantations. A prese/li on connaît seulement des e/emellls de quelques coutumes anciennes dant la signification est per
due, mais lesque/les, cetainement, etaielll l'expression des croyar1ces, des conceptions sur la vie et sur la nature.
Le folklore envisage les sentiments. les pensees et les aspirations d'une communaute dans les divers moments de son evolution.
En s'appuyant sur le folklore litteraire col/ectionne dam le vi/lage Subcetate et insere dans une petite anthologie de creation lyrique,
partie composante du livre de Doina et Vasile Dobreanu, Subcetate-Mures. Feui/les de monographie, 1999, p. 6/ - 68, on a trouve
des e/ements lexicallx sur /'habitat paysan, sur les vetements, les occupations, fambiance environallle, les animaux les plus fami·
liers du paysan montagnard.
Le folklore litteraire de ce vi/lage exprime, en meme temps, la communion du paysage avec la nature, son attitude face au tra·
vai/, a la vie et a la mort. Toutes les coutumes traditionnelles avaient une finalite educative. Le folklore releve l'intelllion de cu/tiv·
er, aux jeunes, des vertues comme l'application, la modera/ion en expression et attitude, la constance, l'apprentissage des occupa
tioiiS specifiques au menage paysan, le respect des jeunes pour leurs parents, la joie du danse populaire etc.
A mon avis, c'est comme un devoir d'âme a evoquer les remiscences encore perceptibles d'une civilisation archaique propres a
mon village natal!
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Toponimia şi graiul din comuna Zăbala, judeţul Covasna

1 466, găsindu-se sub denumirea de Zabola. Î n
acea perioadă, secuii liberi se răsculaseră
împotriva abuzurilor comise de pătura con
ducătoare (primores) care, în dauna libertăţilor
colective, a încercat să impună articularea şi
extinderea feudalismului.
Pentru a aplana confl ictul, regele Matei
Corvin a convocat o consfătuire la Zăbala în
anul 1 466, condusă de groful Szentgyorgyi
Bazini Jănos, la care au participat trimişi ai
tuturor scaunelor secuieşti. Î n urma adunării
au fost reîntărite drepturile şi libertăţile
secuilor liberi, raporturile dintre aceştia şi con
ducători au fost reglementate, dar în ciuda
acestui decret iobăgirea secuilor liberi s-a
accentuat4.
De-a lungul anilor, numele localităţii Zăbala
şi al satului Pava (ce aparţine de Zăbala din
anul 1970), au apărut în documente sub forme
diferite, în funcţie de limba folosită şi de
apartenenţa administrativă, care s-au schimbat
de mai multe ori.
Toponimia din interiorul curburii Carpaţilor
stă mărturie a prezenţei româno-slave în aceste
vetre de locuire. Numeroase nume de localităţi
nu au origine maghiară, semn că erau locuite în
continuare de români şi după venirea secuilor.
Î n multitudinea acestor denumiri le regăsim şi
pe cele ale localităţilor: Covasna, Ghelinţa,
Zăbala, Pava, Ojdula, Baraolt, Cernats.
Locuitorii satului au încercat să-şi explice
din cele mai vechi timpuri originea acestor
denumiri ale localităţilor, vehiculându-se prin
sat felurite legende.
O primă legendă transmisă din generaţie în
generaţie pe cale orală aminteşte de înrobirea
românilor de către maghiari. Pentru a fi
stăpâniţi şi obligaţi să muncească, spune legen
da, românilor li se punea zăbală în gură.
O altă ipoteză presupune provenienţa
maghiară a denumirii localităţii, zab însemnând
ovăz, iar ala, în limbajul familiar al ungurilor,
valah, român, de unde presupunerea că
românii plăteau tribut în ovăz maghiarilor.
De asemenea se presupune că localitatea si
a primit denumirea după râul cu acelaşi nume

Cercetările asupra ramificatiilor teritoriale
ale limbii române au o tradiţie îndelungată,
caracterizându-se prin înregistrarea şi expli
carea unui material bogat de pe întreg terito
riul ţării.
Din păcate, zona Covasnei, deşi furnizează
un material bogat de studiu pentru dialectolo
gie şi toponimie, a fost neglijată din acest punct
de vedere.
Localitatea Zăbala este situată în marea ţară
intracarpatică a Bârsei, mai exact în comparti
mentul nord-estic al Depresiunii Bârsei, numit
Depresiunea Targului Secuiesc sau Depre
siunea Breţcului.
Depresiunea Breţcului este traversată de
Râul Negru şi afluentii săi, fiind înconjurată
din trei părţi de munţi. Este o depresiune
înaltă, având la nord chiar 600 metri, iar înspre
sud aproximativ 550 metri, întinzându-se de la
nord spre sud pe o lungime de până la 35 kilo
metri, iar de la est spre vest între 15-20 kilo
metri. Î n partea sa nordică este mai strâmtă,
lărgindu-se pe măsură ce coboară spre sud
vesti .
Satul Zăbala se află de-a lungul văilor
pâraielor Zăbala, Orbai şi Pava, afluente ale
Râului Negru. De-a lungul luncii acestui râu se
află terenurile arabile ale comunei, constituită
din cinci sate: Zăbala, Pava, Peteni, Tamaşfalău
şi Surcea2. Mai ales în zona fostului judeţ Trei
Scaune, reţeaua hidrografică a avut un rol
însemnat la repartiţia populaţiei în aşezări
aglomerate cu o puternică tendinţă de concen
trare. Aglomerările omeneşti de-a lungul
pâraielor care şiroiesc din toate părţile şi se
scurg în Valea Neagră fac impresia unei crengi
pe ramurile căreia s-au îngrămădit satele
asemenea unui roi numeros de albine:
Covasna, Ghelinţa, Zagon, Păpăuţi, ZăbaJa3.
Zăbala este una dintre cele treizeci şi trei de
comune ce apartin judeţului Covasna, aflându
se pe şoseaua ce uneşte oraşele Covasna şi
Targu Secuiesc, la o distanţă de 6 kilometri de
oraşul Covasna şi 15 kilometri de municipiul
Targu Secuiesc.
Localitatea Zăbala de azi se compune din
salu l cu act:la::;i n ume ::; i salul Pava, aflându-st:

pe a cărui vale se întinde. Numele râului şi

la 11 a l l i tudim: de 555-5R5 metri.

i m p l i ci t

al

localităţii

pot

avea

rezonante

ucr<� i n i e n e : wbalâkati însemnând a fle.cări, a

Prima a test are a loca l i t ii t i i d a t eazii d i n a n u l
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pălăvrăgi, iar bala vorbărie, flecăreală".
De asemenea, se spune că satului Pava îi
provine denumirea de la numeroasele exem
plare de păun (în maghiară pam) sălbatic ce
trăiau cândva în această zonă7.
Î n actele oficiale, cele două localităti apar
sub următoarele denumiri: Zabala ( 1 466 ) ,
Zebola 1 Zăbala ( 1 750), Zabala /Zăbala ( 1 787)
si Zabala ( 1 854)11. Satul Pava a apărut de-a lun
gul timpului sub numele de: Pawa ( 1567), Pava
( 1 750) si Pava ( 1854)9.
Este cunoscut faptul că în judeţele Covasna
şi Harghita populaţia maghiară este majoritară.
Ca şi pe întreg teritoriul judeţului Covasna,
unde populaţia maghiară are o pondere de
75,2%, însumând 175.502 locuitori, şi în locali
tatea Zăbala populaţia maghiară domină,
68,27% din totalul locuitorilor localităţii
declarându-se maghiari în urma recensământu
lui din 1 992 1 0.
Î n urma ultimului recensământ realizat pe
întreg teritoriul ţării în anul 2002, în localitatea
Zăbala s-au declarat 874 de români ortodocşi si
2498 de maghiari, divizaţi în două confesiuni:
1 130 romano-catolici şi 1 368 reformaţi l l.
De-a lungul vremii, convieţuirea româna
maghiară a lăsat, şi continuă să lase şi în tim
purile noastre, vizibile amprente asupra vieţii
celor două etnii la diferite niveluri: social,
politic, cultural, economic, dar mai ales la
nivelul limbii, aflată în strânsă legătură cu
evoluţia societăţii şi a gândirii umane.
Dacă simbioza durează vreme îndelungată
se poate ajunge la bilingvism: locu itorii
regiunii respective vorbind adesea, afară de
graiul lor matern, şi acela sau acelea ale
popoarelor cu care trăiesc la un loc. Acesta a
fost cazul românilor şi slavilor pe cea mai
mare parte a teritoriului lingvistic actual,
apoi al românilor şi maghiarilor în multe din
ţinuturile de peste Carpaţi 12_
Î n cazul comunei Zăbala, convieţuirea
româno-maghiară a lăsat, şi continuă să lase şi
în timpurile noastre, vizibile amprente asupra
vieţii celor două etnii în toate aspectele sale.
Această continuă interferenţă a avut ca rezultat
influenţarea, chiar preluarea şi uneori substi
tuirea valorilor autohtone, româneşti, în
favoarea celor maghiare.
Graiul muklovt!an a cun lri b u i l in t!ga lii m ă 

la nivelul graiului zăbălean, în general, precum
si la nivelul toponimiei.
Astfel, graiul localităţii Zăbala poartă
deopotrivă amprenta graiurilor şi limbilor cu
care s-a aflat într-un permanent contact,
evoluţia sa fiind conditionată şi de mediul
social şi cultural înconjurător, dar si de gradul
de cultură al vorbitorilor.
Ca şi celelalte elemente ale limbii, sunetele
se află într-un permanent proces de schimbare
modificându-şi parţial caracterul sau transfor
mându-se în alte sunete.
La nivel fonetic, sunt vizibile o serie de mo
dificări, printre care se numără şi palatalizarea,
fenomenul prin care o consoană dură primeşte,
sub influenţa unei vocale palatale sau a unui
"i", un timbru palatal, moale. Î n limba română
este binecunoscut fenomenul de palatalizare a
labialelor, consoanele palatale pierzându-şi
calitatea lor originală şi 'transformându-se în
alte sunete.
Astfel si la nivelul graiului comunei Zăbala
întâlnim acest fenomen, bilabialele: p, b, m,
precum şi labiodentalele v şi f palatalizându-se:
piele < pcele
miezuină <n'iezuină
pită < pcerd
miel <n'iel
bine < g'ine
vierme <yerme
fir < h'ir
a birui < g'irui
Un alt tip de modificare fonetică este anap
tixa, ce constă în apariţia unei vocale eufonice
în interiorul unui cuvânt pentru a-i uşura pro
nunţarea: hirean, perină.
Epiteza, care constă în apariţia unui sunet, a
unei vocale la sfârşitul cuvântului, este de
asemenea prezentă în cadrul vorbirii locuito
rilor zăbăleni: acuma, aicia.
Si dispariţiile de sunete din componenţa
unor cuvinte sunt caracteristice graiului
zăbălean, printre ele numărându-se haplalagia
sau disimilarea silabică, fenomen ce se mani
festă prin dispariţia unei silabe identice sau
asemănătoare cu silaba învecinată dintr-un
cuvânt: jumătate <jumate, mamă-ta <mă-ta.
Printre particularităţile fonetice se mai
numără şi:
- transformarea diftongului ea < a, după s, z
şi ţ: seară < sară, zeamă <zamă, ţeavă< ţavă;
- păstrarea lui i etimologic în: câne, pâne,
mâne;
- transformarea l u i a prul unic în ă, în c a d ru l

unor cuvinte: pahar< piihar, cazan < căzan;
- păstrarea lui ii neasimilat în cuvinte pre
cum : piirete, hlostiimii;
- t ransfo r m n rea g r u p [u· ii ău < ă: căuta

sură Ia evoluţia celui zăbălean, comuna Zăbala
situându-sc la hotarul cu ţinutul Vrancea si ast
fel

fi i n d

uouă

posibilă

in A u cnţn

rcciprnci'i

n

celor

variaulto: regional�;;: al�;;: limbii.

Efectele act!slur influenti! s u n t vizibil�! <l l â l

< că la;
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- agricultură: b6conţă, borceag, copiii, ghep
leie/ ghiplt�ie, goază, hambar, opritoare,
pergheteu, rud, saivan, săpăligă, şleaf, ţarc;
- pădurit: cioaclă, cioflingă, ciotlău, teligă,
ţapină;

Printre particularităţile graiului zăbălean se
numără si utilizarea frecventă a vocalelor lungi:
alior, bundă, dacă.

Dintre particularităţile morfologice care se
întâlnesc, amintim:
- numele proprii au vocativul în o: Ano,

Predomină si cuvintele ce denumesc diverse
piese de îmbrăcăminte, precum si obiecte din
cadrul gospodăriei:
- îmbrăcăminte: androc, bete, boarfe, boereş,

Mari o;

- formarea cazului genitiv cu ajutorul pre
poziţiei de la (dă la): O ţiglă de la casă este
spartă.
- formarea indicativului prezent în cazul ver
belor de conjugarea 1-a şi a I V-a fără sufixe: eu
lucru (lucrez), tu lucri (lucrezi), el/ea lucră
(lucrează); verbele a mânca si a usca au forme
specific transilvănene: mânc, mânci, mâncă;

brăcinar, bundă, chimir, cioareci, ciubotă,
flanea, gimbir, laibăr, leibărică, nădragi, şubă,
zăbun;
- gospodărie: alaş, blid, b6tă, brişcă, căr
pător, căuş, chetreţ, chicător, chită, cotlon,
dârg, lioc, gârligi, hădărău, laiţă, lojn iţă,
lugzău, răşchitor, vailing.

usc, uşti, uscă;

Cercetarea de faţă a înregistrat un număr de
105 toponime de pe teritoriul localităţii Zăbala,
incluzând denumiri de munţi, vârfuri, dealuri,
culmi, poieni, văi, lunci, ape, terenuri extravi
Iane precum şi alte toposuri cu semnificaţii
profunde în toate aspectele legate de viaţa
zăbălenilor.
Convieţuirea românilor zăbăleni cu alte nea
muri a avut ca urmare, din punct de vedere
toponimie, amestecul numelor de origine dife
rită, cu predominarea unora sau a altora, în
funcţie de raportul de forţă numerică sau
politică dintre populaţiile convieţuitoare.
Elementele topice studiate au origini
diferite, dominând vizibil cele de origine latină
(aproximativ 44%). De asemenea, există un
procent important de elemente topice de ori
gine maghiară (22% ) , dintre care unele au fost
adaptate la sistemul fonologic al limbii române.
Elementele de origine slavă reprezintă
aproximativ 1 2% din multitudinea elementelor
topice studiate, influenţele bulgare 4% din
totalul acestora, iar cuvintele autohtone create
pe acelaşi fond trac comun cu limba albaneză
5%.
De asemenea am înregistrat un procent
scăzut de elemente ca având origine franceză
(2%) sau neogreacă (2% ).
Procentul numelor topice necunoscute con
form D.E.X. este relativ scăzut ( 4% ). Jumătate
dintre acestea au fost însă identificate (Butuc,
Pisc) apelând la lucrări de referinţă în dome
niu. Un procent semnificativ de elemente ta
pice, însumând 5%, au origine obscură

- iotacizarea unor verbe la indicativ prezent,
persoana 1, numărul singular: văz (văd), spui
(spun), vânz (vând), dar şi Ia conjunctiv
prezent, persoana a III-a, singular: să spuie (să
spună), să deie (să dea), să steie (să stea), să
beie (să bea);
- auxiliarul a avea este postpus în cazul per
fectului compus: fost-am (am fost), umblat-am
(am umblat);
- mai mult ca perfectul nu cunoaşte formă
sintetică, utilizându-se forme perifrastice pre
cum: am fost plecat (plecasem), am fost văzut
o (o văzusem);
- folosirea participiilor: văst (văzut), găst
(găsit), vint (venit).
Pe baza cuvintelor înregistrate în cadrul
Glosarului, putem observa frecvenţa ele
mentelelor de origine maghiară (circa 40 de
cuvinte identificate, în afară de derivatele lor,
din totalul celor 360). Aceste cuvinte, precum si
celelalte de origini diferite, sunt caracteristice
zonei şi îndeseobi ocupaţiei locuitorilor. Dintre
acestea amintim:
- elemente de origine slavă veche: blană
(scândură), maşteră (mamă vitregă);
- elemente de origine latină pe care alte
graiuri le-au pierdut: bute < lat. buttis;
- elemente de origine neogreacă: ţucal < ngr.
tsukali, agheasmă < ngr. agiasma, arvună < ngr.
arravanos, argăsi < ngr. argazo;
- elemente specifice graiului moldovean:
hulub (fiecare din cele două rude de Ia căruţă
sau trăsură între care se înhamă caii).
Majoritatea cuvintelor din Glosar denumesc
termeni specifici fiecărui domeniu de activitate
în parte:
- oierit:

comlirnic,

apleca, baei, bulz,
coşar,

cotr6nă,

c

â rla n ,

crintă,

( Bocora, Lăcăuţi, Mieito, Murdan, Siloş) .

Aproape fiecărui nume topic i-a fost identifi
cată atât etimologia cât şi faptul real, legenda
sau caracte-risticile care îi st au la baza numelui.

cioaie,

ic rmi l,

păcăneaţă, primăvărat, tă ujur, viini, ziivodâr;

Toponimele sunt prezentate atât cu varianta
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lor literară, cât şi cu cea regională, iar celor mai
cunoscute le sunt atribuite şi echivalentele lor
maghiare extrase din lucrarea profesorului
Mikl6s Fejer, Zabola Helynevei ( Toponimia
Zăbalei).
Se poate observa marea frecventă a topo
nimelor create pe baza numelui topic de ori
gine latină Culmea, întâlnit de 27 de ori.
Frecventa acestui nume topic se poate explica
şi prin faptul că zăbălenii numesc astfel atât
dealurile cât si muntii (vezi Culmea Malna
şului), atribuind denumirea de deal unor forme
de relief ce depăşesc altitudinea de 800 de
metri (vezi Dealul Stejerişului cu o altitudine
de 1 169 metri) şi care ar trebui să poarte denu
mirea de munte (cf. D . E.X., p. 66 1 ). D in acest
motiv, denumirile de Deal şi Munte sunt putine
la număr (1 munte şi 4 dealuri).
Un alt element topic frecvent utilizat, având
origine autohtonă este Pârâul, întâlnit de 12 ori.
Alte nume topice mai putin utilizate sunt:
Vâiful (de 4 ori), Poiana (de 5 ori) şi Lunea (de
2 ori), toate având origine slavă.
Î n ceea ce priveşte elementele de origine
maghiară, am putea adera Ia părerea lui lorgu
Iordan, care sustine că fenomenul cel mai
obişnuit Ia nivelul toponimelor (în cazul con
vietuirii mai multor neamuri) este traducerea
numirilor dintr-un idiom în altul, traducere
adevărată ori simplă adaptare semantică, even
tual numai fonetică, a numelui străin la sis
temul limbii materne proprii l3.
Î ntr-adevăr, în cazul de fată o parte dintre
elementele topice de origine maghiară au fost
adaptate Ia sistemul fonologic al limbii române
(vezi: Dirleu, Pârâul Borvizului, Poiana Ghia

Pe teritoriul comunei Zăbala există şi nume
de locuri ce amintesc de existenta unor insti
tuţii (Casa Orfanilor, Preventoriu), eveni
mente istorice sau alte evenimente din viaţa
satului (Movila Tătarului, Culmea Orbai,
Crucea Primăriţei) , sau de raporturile cu
autorităţile vremii (Tized).
Particularităţile graiului zăbălean sunt vizi
bile şi la nivelul toponimiei. Cea mai frecventă
modificare fonetică întâlnită la nivelul topo
nimelor este palatalizarea labialelor: Fierar
< H'ierar, Mihai < N'ihai, Piscul < K'iscu',
Plopi < Piopk'i.
Specifică zonei este şi apocopa vocalei i:
Culmea lui Ilie < Culmea lu' Ilie, Culmea lui
Munteanu < Culmea lu' Munteanu, Culmea lui
Ştefan < Culmea lu' Ştefan, precum şi căderea
consoanei finale 1: Dealul Coama < Dealu'
Coama, Capul Satului < Capu' Satului, Pârâul

rului, Pârâul Ghepiu, Culmea Malnaşului).

< Pârâu'.

Culmea Stejerişului, Culmea Ţipi rigului,
Culmea Urzicăriei, Grădina cu Pruni, La
Chimăn, Pârâul Borvizului, Pârâul Ghepiu,
Poiana Lupului, Saloş, Zârna.

Alte toponime arată însuşirea locului:
Biserica Nouă, Biserica Veche, Culmea Tare,
Culmea Nouă, Cotitura Mare.

O altă serie de toponime ne indică pozitia
locului respectiv fată de punctele cardinale,
altitudinea solului sau fată de localitătile înve
cinate: Crucea Pavei, Culmea Harale, Dealul
Pavei, Felseg, Olseg.

Am înregistrat si denumiri derivate de la
nume de persoane: Culmea Furtu neştilor,
Culmea lui Ilie, Culmea lui Mihai, Culmea lui
Munteanu, Culmea lui Ştefan, Iacobeni,
Pârâul lui Constantin, Tomaşfuze.

De obicei, fiecare toponim în parte îşi
deapănă propria poveste, prin denumirea sa
evocând fie fapte reale (istorice, geografice,
sociale) sau mitologice.
Numeroase toponime evocă natura terenu
lui, a vegetaţiei sau a faunei din acele locuri sau
din apropiere: Culmea Bradului, Culmea

Astfel, Toponimia şi graiul comunei Zăbala,
judeţul Covasna, surprinde pe parcursul
întregii lucrări specificul acestei comune
covăsnene, debutând cu trasarea coordo
natelor geografice, istorice, culturale, proces
urmat de inventarierea toponimelor din locali
tate şi a cuvintelor specifice.

Fagilor, Culmea Frăgăriei, Culmea Malna
şului, Culmea Merelor, Culmea Nisipului,

Dana Botoroagă-Bercu
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Abstract

Toponimy and Language in Zăbala village, Covasna county
ZLlbala is an old se/1/emenl situated in the /arge inlracarpathian cowrtry, in ils north-eas/em compar/meni, ca/led Tărgu
Secuiesc Region or Breţcu Region.
This village was first mentioned in an official document in 1466, when King Matei Corvin ca/led a meeting in Zăbala, in order
10 clarify the di.1pute between the free Szeklers and their leaders.
The origin of the name of lhe village is, according /o differe/11 theories, either Saxon (Ţinutul Săcuilor, Sabin Opreanu),
Ukrainian (Toponomia Românească, 1orgu 1ordan) or Hungarian (/egendsfrom the village).
According 10 the las/ censusfrom 2002, 2498 ofZăba/a's popula/ion, a/mos/ 70 per cent, are Hungarians and Szek/ers and only
874 are Romanians.
Lil'ing together ofmany nalions had as a consequence the reciproca/ influence, which is visible in many fields, blll especially in
rhat of language.
Oul of 105 toponyms gathered in the Toponimycal Dictionary, 44 per ce/11 hm•e Latin etimology, 22 per cefii Hungarian, 12 per
cent Saxon, 4 per cent Bulgarian, 5 per cent aborigina/, 2 per cenl Neo Greek and 5 per cent ha ve unknown etimo-logy.
We also collected specific words from Zăbala, words used in different domains of activity: famzing, sheepbreeding, or words
naming objec/s from the lwusehold, or differenl lraditional c/othes. Analyzing these words we noticed thal 10 per cent of them are
of Hungarian origin (a/mos/ 40 words from a total of 360 words from the Glossary).
The MoldaPian influence is as we/1 visible in the /anguage of this area, Zăbala being near the border of Vrancea county.
·
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Î nsemnări pe marginea unor culegeri de folclor muzical din zona
Topliţa - judeţul Harghita
Cunoasterea patrimoniului tradiţiei popu
lare autohtone a constituit, de-a lungul secolu
lui al XX-lea, o preocupare deosebit de impor
tantă în dezvoltarea ştiinţifică şi culturală din
România. Prin tradiţia cercetărilor etnomuzi
cologice româneşti (Bucuresti, Cluj) suntem
convinşi că "merită a se investi, moral si materi
al, pentru fiecare program al echipei complexe de
cercetare şi de publicare a unor volume şi studii
cu conţinut etnomuzicologic " l .
Din ceea c e oferă colectiile muzicale publi
cate până acum, reiese că pe teritoriul geogra
fic cuprins de lantul Carpatilor şi de Munţii
Apuseni, zonele folclorice cu caracteristici
evident conturate sunt: Maramureş, Năsăud,
Bihor, Hunedoara, Banat şi Sudul Transilvaniei.
Viitoarele studii aprofundate vor putea sta
bili dacă mai există şi alte asemenea zone şi
zonele de interferenţă, adică acele zone, care
geografic fiind situate în vecinătatea unei zone
centrale tradiţionale, păstrează parţial compo
nentele acesteia, la care se adaugă şi infiltrări
din altă zonă (zone), respectiv au fost afectate
mai puternic de actiunea factorilor externi
(urbanizare, interferenţe etnice).
Zona Toplita (Subcetate, Hodoşa, Sărmaş,
Gălăuţaş, Topliţa, Stânceni, Lunea Bradului,
Bilbor, Corbu, Tulgheş) se află situată la con
fluenţa şi interferenţa cu zonele secuimii,
Neamţului, Gurghiului şi Bistriţei.
O abordare interdisciplinară şi comparativă
se impune cu atât mai mult cu cât descoperim
numeroase elemente care dovedesc identi
tatea, continuitatea şi permanenta populaţiei
româneşti în acest spaţiu.
Un studiu amănunţit asupra elementelor de
port2, de arhitectură populară sau obiceiuri,
datini ş.a. pune în evidenţă faptul că, de regulă,
schimburile culturale au fost cu Moldova, dar şi
cu Transilvania.
Complexitatea aspectelor sub care se prezin
tă folclorul muzical privit din unghiul practicii
tradiţionale, în demersul distingerii trăsăturilor
zonale implică aplicarea metodei comparate,
pe baza mai multor criterii3: componenţa
repertoriului, diferenţele trăsăturilor struc

1. Componenţa repertoriului

Î n ceea ce priveste repertoriul activ si cel
pasiv în zona abordată, în faza actuală a
cercetării, suntem în măsură să notăm urmă
toarele:

1.1. Repertoriul vieţii de familie
a) Folclorul copiilor cuprinde cântece - for
mule si numărători. Acestea se practică si
astăzi ( ex. Numărătoare-Topliţa, Guşa-Topliţa
etc.).
b) Repertoriul nuptial4 cuprinde: oraţii, cân
tecul miresii, jocul miresii, bătuta vornicilor
etc. Azi întâlnim doar strigăturile la găină, la
primirea norei de către soacră şi cântecul mire
sii (ex. /a-ţi mireasă ziua bună - Bilbor, Ciuituri
- Gălăuţas; Cân' pleacă cu mireasa - Gălăuţaş).
c) Repertoriul funebru5 cuprinde: versul,
bocetul, obiceiuri la priveghi ( ex. Vânzarea
peştelui, Vânzarea calului în târg, Jocul maimu
ţelor, Moartea). Î n prezent se practică versul şi
bocetul. Melodia versului este asemănătoare
cu cea publicată de Constantin Brăiloiu6 ( ex.
Bocet - Gălăuţaş, Verşul morţilor - Subcetate ).
1.2. Repertoriul obiceiurilor de Crăciun şi Anul
Nou7
a) Colinda este prezentă sub două aspecte:
laică şi religioasă. Dintre cele religioase, unele
sunt variante cunoscute în Transilvania, de
pildă, Ce vedere minunată. Altele, menţionează
evenimente istorice: Colinda Anului 1 915,
Colinda Anului 1916, Colinda Anului 1917.
Repertoriul activ este constituit din colinde
religioase, urăturile de Anul Nou, Jocul Capra
(Turca), jocurile cu măşti (probabil împrumu
tate din Moldova): Bujornl, Ursul ( ex. Aşa cântă
cerbu-n codrn - Gălăuţas, Jocul caprei 1 - Poiana
Veche, Turca - Gălăuţaş).
b) Cântecul vergelului se recită. Acum con
stituie fond pasiv.
1.3. Repertoriul păstoresc
Cuprinde melodii din fluier, dar nu se mai
practică ( ex. poemul Ciobanul care şi-a pierdut
oile - Bilbor, A oilor - Lunea Brad ului, Topliţa).

turale (structuri sonore şi rit mice ), stilul de

ornamentare şi emisia vocală.

1.4. Cântecul cununii
Este

mai vechi
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pien-si-do2-re2-mib2-fa2 (so12 etc.) (Munte,
munte, brad frumos - Corbu);
d) în melodiile de joc predomină scările
hexacordice, modurile majore (si cu treapta a
IV-a mobilă; în urcare, mai ales), pentacordii
cromatice ( Cimpoieşcştc) sau modul eolic;
moduri minore de factură cromatică
( Varvigeanca )
Surpriza repertoriului de melodii de joc o
constituie suita de 24 de straiere.
Majoritatea melodiilor de joc din satele ce
formează zona Topliţa poartă amprenta locului
(Floricica de la Gălăuţaş; Floricica de la Bilbor),
sau provin din partea Moldovei, precum ne-o
arată şi jocul Corăbgeasca .

cu strigături, ambele fac parte din repertoriul
pasiv. Caracteristicile genului sunt păstrate în
sudul Transilvaniei (Mărginimea Sibiului, Tara
Oltului, Tarnave) şi în zonele de nord-est (zona
Năsăud-Bistriţa, Topliţa, Reghin)R (ex. Cân'
venim cu cununa - Gălăuţaş, De unde vine
cununa - Lunea Bradului, Topliţa, De unde
cununa vine - Lunea Bradului, Toplita).

.

1.5. Repertoriul vocal neocazional
Cântecele propriu-zise reprezintă un reper
toriu activ foarte bogat. Textele epice în zonă
sunt ataşate de melodii de cântec; temele întâl
nite aparţin la baladele nuvelistice: Valean şi
Logodnicii nefericiţi ( ex. Doina lui Valenaş Platoneşti, Logodnicii nefericiti - Gălăuţaş);
exemple cu texte lirice: Munte, munte, brad fru
mos - Gălăuţaş, Tulghes, Cresti pădure si te
ndeasă - Topliţa, Cine n-are noroc n-are Gălăutas, Tare rău măicuţă-mi pare - Gălăuţaş).

2.2. Structuri ritmice legate de ritmul jocurilor
zonale
Repertoriul de jocuri populare aparţine mai
multor straturi stilistice, ceea ce explică marea
bogăţie, atât de la o zonă Ia alta, cât şi în cadrul
unei regiuni etnofolclorice.
Î n folclorul românesc există un număr foarte
mare de tipuri de dans, care se deosebesc din
punct de vedere coregrafie, melodic şi ritmic.
Melodiile de dans, în comparaţie cu celelalte
categorii folclorice, prezintă trăsături specifice,
ritmul fiind elementul preponderent de expre
sie.
Din punct de vedere muzical, repertoriul de
jocuri populare poate fi ordonat după: formă,
material sonor şi ritm.
Strigătura (de comandă, de emulaţie şi
antren) este considerată de specialişti ca un
"aspect caracteristic folclorului românesc ''9;
suprapusă coregrafiei şi melodiei si acoperind
durata totală a seriei, strigătura vine cu accente
pe timp, sincopă sau contratimp, în concor
danţă cu ritmul general al dansului.
Î n jocurile în zona Topliţa întâlnim urmă
toarele formule ritmice: vezi fato 1 .
Este caracteristică folclorului românesc exe
cutarea, în diferite regiuni, a aceluiaşi joc în rit
muri variate, aparţinând uneori chiar unor sis
teme diferite. De exemplu Învârtita se cântă în
unele regiuni (zona Topliţa) în măsuri binare,
în altele în aksak.
Î n ultimul secol, unele jocuri din sudul şi
nordul Carpaţilor (sârba, hora, învârtita) tind

1.6. Melodii dejoc
Sunt prezente într-un număr foarte mare si
astăzi. Repertoriul activ este format, în princi
pal, din cele 24 de ştraiere si învârtite. După
suita de ştraiere urmează învârtitele, apoi sâr
bele (ex. Floricica din Gălăuţaş, Floricica din
Bilbor; Ardeleanca - Tulgheş, Cimpoieşeşte Tulgheş, Varvigeanca
Bilbor, Joc - Bilbor,
Corăbeasca - Bilbor, Ţărăneşte - Gălăuţaş,
Ştraierul nr. 3 - Platoneşti).
-

2. Trăsături structurale
2.1. Scări specifice
Folclorul muzical românesc este bogat si
variat din punct de vedere moda!. Melodiile
populare se bazează pe sisteme muzicale
arhaice.
Î n zona Topliţa, până acum, am putut identi
fica numai structuri sonore ce se încadrează
între cele mai generale.
a) în folclorul copiilor: scări prepentatonice
(bitonii: sol-mi) si prepentatonice (mana
cardie: sol, tricordie: sol-fa pien-mi);
b) în repertoriul obiceiurilor vieţii de fami
lie, în bocet: tetracordii sau tetracordii cu sub
strat tritonic: mi-fa# pien-sol-la, pentacordii cu
extindere la sextă (Tare rău măicuţă-mi pare),

iar în ve;:rş, structură pentacordică m ino ră (si cu
cvartă suhfinală: "si" din oct ava miciî mi-fa #
sol-la- si) ( Verşul morţilor - Gălău ta!!);
c ) în cântecu l pro p r i u-zis: p e n ta c o rd i i
modul culian, i nflexiu n i ale;: modului dorian
sau/şi structuri cu suhslral pt:ntatonic: sol-la

să se răspândească în toate provinciile, prin
intermediul lăutarilor, al mijloacelor mass
media etc. Studiul sistematic al s tru ct uri l or rit
mice, î m b i n a t cu a l ce lorl al te m ijl oa ce de;:
expresie, contrihuie l a cu n o aştere a trăsăturilor
de gen , a caractcristid lor stil urilor regionale şi

-

,
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a specificului nationaJ I O .

2. Obiceiul nupţial abundă în chiuituri ce
marchează momentele ceremoniale sau rituale,
ca şi în alte ţinuturi, mai ales din jumătatea de
nord a Transilvaniei.
3. La obiceiul funebru apare, cântat de către
femei, bocetul, în forme dintre cele mai
arhaice. Versul este creatie mult mai recentă şi
de origine semicultă, a intrat în repertoriul
funebru din zona Topliţa la fel ca şi în
Transilvania şi Banat.
4. Pe lângă stilul vechi al cântecului propriu
zis, în parlando-ntbato, formă fixă şi structuri
traditionale, repertoriul neocazional este
reprezentat şi de cântecul epic; balada lui
Vălean, cu o largă răspândire în Transilvania,
circulă aici în variante pe melodii diverse.
5. Majoritatea melodiilor de joc poartă
amprenta locului, nu numai prin formulele rit
mica - melodice, ci chiar şi prin denumiri:
De-a lungul se desfăşoară pe ritm ternar, Învâr
tita, în mare parte a Transilvaniei în ritm aksak,
aici este în ritm binar, iar apropierea de
Moldova îşi pune pecetea prin jocuri caracte
ristice dincolo de munţi (Corăbeasca).
Studiile şi culegerile de folclor pe care le-am
întreprins în zona Topliţa demonstrează o mare
varietate în cadrul repertoriului muzical ce
însoţeşte jocul tradiţional ca şi legătura celor
lalte genuri cu infinitatea trăirilor omeneşti.
Elaborat în absenţa oricărei lucrări sistema
tice referitoare la folclorul muzical din zona
amintită, studiul nu epuizează în nici un caz
aspectele problematicii abordate, acesta
reprezintă doar începutul unei cercetări siste
matice, în echipă, care în viitor ar putea căpăta
o mai mare extensie şi un caracter mai laborios.

3. Trăsăturile modului de execuţie

3. 1. Ornamentica
Î n literatura de specialitate, mai recent, a
apărut o lucrare 1 1 amplă care sistematizează
problemele ornamenticii din folclorul româ
nesc. Din punct de vedere muzical, ornamenti
ca a fost şi este strâns legată de două dintre
caracteristicile specifice muzicii populare:
improvizaţia şi variatia. Bela Bart6k a comen
tat în studiile sale, după o formulare a şcolii
germane, despre un "instinct de variaţie " (varia
tionstrieb ) , iar Constantin Brăiloiu, după ce a
subliniat ideea că "uneori variaţiile depind de
starea sufletească a interpretului " a mai spus că
în vederea studierii tehnicii vocale atât de par
ticulare, cu alunecările acelea ale vocii cu orna
mentica ei curioasă este nevoie de sprijinul
unor ştiinţe anexe: filologia, estetica; de aceea
"este necesar a se întocmi - odată cu cercetările
de teren - un scurt tratat de estetică muzicală " 12.
Î n zona Topliţa am identificat următoarele
ornamente: apogiatura anterioară simplă,
apogiatura posterioară simplă, apogiatura pos
terioară dublă şi triplă, apogiatura posterioară
multiplă.
Î n încheierea demersului nostru se desprind
câteva concluzii:
1. Dintre obiceiurile calendaristice, s-a păs
trat, mai ales, colindatul. Melodiile de colind
reprezintă variante ale unor tipuri transil
vănene cu largă răspândire, în special în nordul
zonei abordate, versificaţia tetrapodică şi struc
turile sonore sunt tradiţionale.

Florina Matei Truţă

Note 1 Notes
1 . Catrina 1994, p. 23-25
2. �atei 1999a; �atei 1999b
3. Szenik 2001
4. �atei 1998, p. 289 - 300
5. �atei 1999c, p. 381 - 384
6. Brăiloiu 1981, p. 1 86

7. �atei 1999d,
8. �irza-Szenik 1969, p. 170
9. Bucşan 197 1, p. 47
10. Dejeu 1994, p. 160-1 69
1 1 . Rădulescu 1 998
1 2. Rădulescu 1998, p. 14
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Abstract

Notes on some Musical Folklore Collections from the area of Topliţa
On the geographical territory compri.sed by the Carpathian Chain and by the Apuseni Mountains, there are the Jollowing clear
ly outlined folkloric ureus: Maramureş, Năsăud, Bihor, Banat and the South of Transyll'Unia.
The Top/iţa area is placed at the border and interference with the hungarian areas and with Neamţ, Gurghiu and Bistriţa.
Topliţa is a border line Jolkloric area, in which one can Jind many proofs regarding the continuity and the permanence of the
Romanian population in this area.
A detailed study on the popular costumes, on the popular achitecture or habits and customs reveals that, regularly, the cultural
clwnges were made with Moldovia, but also with Tra11syh·aniu.

From

n upriul tradirion is [111/ ofyellinux: rlw fwwtal
by wumen',,. lurllf!llt; alon�: with tht: old fu.-r,llioned song, tht.� unocasional repertoir i\' al,·n r1:prc,''ii.!!Jit:d by the
epicul sung; mosr of tire duncing melodies (/f't' place reprcsemarives, not mrly hy T)'lhnr ami melody j(mnulas, hul alsu by the titlc:
Lttlle Fluwer]rom Bilbur.
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Rornnnian folklore is riclr and c.:ompr,·�.ows a variery of di�pluys. The popular 17JI'Iodit.:.\· urt.: bul·cd on arclraic ntu.,·icul .\:)'.<rlc:fiJ:!i

frum tlw urrea of 7i>pliru, being id,•mifi"d with sound
folklorc.
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Folclor muzical din zona etnoculturală Topliţa
Consideraţii privind muzica de joc
Zona etnoculturală Topliţa cuprinde loca
lităţile: Topliţa, Stânceni, Lunea Bradului,
Bilbor, Corbu, Tulgheş, Gălăuţaş, Sărmaş,
Subcetate; se include la vest în zona
Transilvania câmpie-est iar la est în zona
Moldova centru-vest.
1. Muzica de joc, în ansamblul ei, îşi dato
rează particularităţile structurale şi funcţionale
complexului sincretic "joc popular". Deci,
melodiile instrumentale de joc nu pot fi tratate
individual ci în corelaţie cu corespondentul
lor, dansul. O clasificare cu caracter tipologie a
melodiilor trebuie să ia în considerare o gru
pare asemănătoare a lor ţinând cont de struc
tura ritmică, arhitectonică şi melodică. O gru
pare cu caracter tipologie a dansurilor însă
implică probleme cu mult mai complexe. Î n
primul rând, se impune o analiză morfologică:
funcţie, frecvenţă, formă de ansamblu, mişca
rea generală, compoziţia, structura cinetică,
structura metro-ritmică, relaţia cu melodia,
textul strigăturilor, acompaniamentul şi alte
elemente adiacente. Î n al doilea rând se
impune şi o analiză stilistică (în funcţie de ana
liza morfologică).
Remarcăm în continuare două aspecte
importante pentru analiza noastră muzicală şi
coregrafică. Primul se referă Ia faptul că dacă
dansul propriu-zis nu este de conceput fără
muzica de dans, muzica respectivă a câştigat
acea relativă independenţă faţă de joc care să
justifice şi să facă necesară chiar, considerarea
ei analitică separată. Al doilea aspect se referă
la faptul că, după ce unele dansuri au trecut în
fondul pasiv, muzica lor a continuat să persiste
în memoria instrumentiştilor sub forma unei
muzici de ascultat. Melodiile instrumentale de
joc cunosc o anumită "personalizare " a
aproape fiecărei piese printr-un titlu precizat.
Dar pentru că aceste titluri sunt de multe ori
improprii (există deci o relativitate a cuplării
titlu/melodie de joc, de multe ori un titlu poate
duce în eroare ca urmare a aplicării lui la
melodii cu totul distincte), analiza lor s-a făcut
ţinând cont de categoriile şi tipurile core
grafice, unde există o "zonă de stabilitate" în
atr i bu irea titlului. Şi pentru că această zonă fol 

drează în fondul tipologie moldovenesc,
carpatic sau ardelenesc.
Categoria A
Melodii ce Însoţesc dansurile de grup

Tipul la. Hora mare dreaptă
Titlurile acestor melodii sunt: Busuiocul, Ca
la uşa cortului, Cernita, Cernuta, Cernuta-n
două părţi, De doi, Leşeasca, Macedoneasca, În
două părţi, Schioapa.
Structură ritmică: izometrie, tact simetric şi
asimetric, ritm binar şi aksak, măsura de 2/4 şi
7/16, tempo moderato-allegro.
Structură arhitectonică fixă, frazală: AB,
ABC, ABCA5B5C.
Structură melodică: nemodulantă şi modu
lantă; scări sonore: ionic, eolic, eolic armonie,
melodic, mixolidic, cromatic.
Tipul lb. Horă În două părţi
Titlurile acestor melodii sunt: Ţărăncuţa,
Ţărănească cu bărbaţi, Ţărăneşte cu bărbaţi,
Ţărănească cu femei, Ţărăneşte cu femei.
Structură ritmică: izometrie, tact simetric şi
asimetric, ritm binar şi aksak, măsura de 2/4 şi
10/16, tempo moderat.
Structură arhitectonică fixă, frazală: AB,
ABC, ABCD, ABCDE.
Structură melodică: nemodulantă şi modu
Iantă; scări sonore: doric, eolic, eolic melodic,
ionic, cromatic.
Observaţii: dansul Ţărăneasca cu bărbaţi se
joacă numai de bărbaţi, după cum îi spune şi
numele.
Tipul le. Horă pe bătaie
Titlurile acestor melodii sunt: Bătrâneasca,
Brustureanca, Boiereasca, Ţigănească, Ţără
nească, Zâcală bătrânească.
Structură ritmică: izometrie, tact simetric,
ritm binar, măsura de 2/4, tempo moderat.
Structură arhitectonică fixă, frazală: AAv,
AB, ABC.
Structură melodică: nemodulantă şi modu
lantă; scări sonore: doric, eolic melodic, mixo
l id i c ionic, cromatic acustic.
,

clorică este u n a de interferenţă, i n acest fel vor

,

Observaţii; ca dansuri se

ieşi în evidenţă care dintre melodii se înca-

zonă.
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Categoria 8
Melodii ce Însoţesc dansurile fecioreşti

Tipul 2a. Sârba
Titlurile acestor melodii sunt: Floricica din
Gălăuţaş, Floricica din Bilbor, Floricica,
Lăzasca, Raţa, Sărita, Sârba, Sârba ofiţerilor,
Sârba studenţilor.
Structură ritmică: izometrie, tact simetric,
ritm binar cu subdiviziuni ternare şi sincopat,
măsura de 2/4, tempo presta.
Structură arhitectonică fixă, frazală şi
motivică: AB, ABC, ABBv, ABCBv, Intr.
ABCD.
Structură melodică: nemodulantă; scări
sonore: ionic, doric, eolic, mixolidic cromatic.
Observaţii: ca dansuri se joacă frecvent în
zonă.

Tipul 1. De sărit peste hotă
Titlul acestor melodii este Peste botă.
Structura ritmică: izoritmie, tact simetric,
ritm binar şi sincopat, măsura de 2/4, tempo
moderat - presta.
Structura arhitectonică ftxă, frazală: AA,
Aav, Aavc, AB.
Structura melodică: nemodulantă; scări
sonore: mixolidic, eolic, eolic armonie, cromat
ic.
Observaţii: ca dans se joacă frecvent.
Tipul 2. Fecioresc
Titlul acestei melodii este Bărbunc.
Structura ritmică: izoritmie, tact simetric,
ritm binar, măsura de 2/4, tempo allegro.
Structura arhitectonică ftxă, frazală: AB.
Structura melodică: nemodulantă; scări
sonore: ionic.
Observaţii: aceste melodii sunt cunoscute ca
variante clasice a Bărbuncului din zona Bistriţa.

Tipul Ja. Brâu
Titlurile acestor melodii sunt: Alunelul,
Bătută, Bătuta bătrânească, Bătuta ciobănească,
Bătuta vornicilor, Prundu', Varvidgeanca, Varvi
geanca, Joc.
Structura ritmică: izoritmie, tact simetric,
ritm binar, măsura de 2/4, tempo andante moderat - allegro.
Structura arhitectonică fixă, frazală (fraze de
4, 6, şi 8 măsuri): AB, ABC, ABCD, ABCDE.
Structură melodică: nemodulantă şi modu
lantă, transpuneri la cvinta inferioară; scări
sonore: ionic, doric, eolic, eolic armonie, cro
matic, pendulare major-minor.
Observaţii: ca dansuri se mai joacă Bătuta în
două părţi si Ardeleanca.

Tipul 3. Căluşer
Titlurile acestor melodii sunt Banu' Mără
cine, Banu' mărăcinii.
Structura ritmică: izoritmie, tact simetric,
ritm binar, măsura de 2/4, tempo moderat.
Structura arhitectonică fixă, frazală: AB.
Structura melodică: nemodulantă; scări
sonore: ionic.
Observaţii: aceste melodii sunt variante ale
melodiei clasice răspândită general în
Transilvania.

Tipul Jb. Brâu moldovenesc
Titlurile acestor melodii sunt: Corăbeasca,
Corăbgeasca, Corobeasca, Corăgeasca, Corăb
deşte, Rusca.
Structura ritmică: izoritmie, tact simetric,
ritm binar, măsura de 2/4, tempo allegro.
Structura arhitectonică fixă, frazală şi
motivică: AB, ABA5B5, ABC.
Structura melodică: nemodulantă şi modu
lantă, transpuneri cvintă inferioară; scări
sonore: ionic, doric, cromatic.
Observaţii: ca dans se joacă frecvent Rusca.

Categoria C. 1
Melodii ce Însoţesc dansurile de perechi În
coloană cu desfăşurare pe orizontală

Tipul 1. De-a lungu
Titlurile acestor melodii sunt: De-a lungu,
De-a-nvârtit.
Structura ritmică: izometrie, tact asimetric,
ritm asimetric, măsura 1 1/16 şi 10/16, tempo
andante.
Structura arhitectonică ftxă, frazală: AB,
ABCD.

Tipul Jc. Brâu ardelenesc
Titlul acestor melodii este Mocăneasca .
Structura ritmică: izoritmie, tact simetric,
ritm b i nar, măsura de

2/4,

tempo presto.

St ruct u r:� :� rhit ectnn ică fixă, fr:�zală:
S t ruc t ura melullică:
sonore: ion ic .

S tructura

AH.

nernull u l a n t ă ;
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ne m o ll u lan t ă;

scări

sonore: iunie, doric, eolic, crnm:�tic.
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Categoria C.II

ritm binar, măsura de 2/4, tempo moderato
allegro.
Structura arhitectonică fixă, frazală: AB,
ABC.
Structura melodică: nemodulantă; scări
sonore: ionic şi eolic melodic.
Observaţii: ca dans se joacă în perechi şi în
grup de câte 4, 8 interpreti.

Melodii ce Însoţesc dansurile de perechi În
coloană cu desfăşurare În cerc

Tipul 1 . Roata
Titlul acestor melodii este Roata stelelor.
Structura ritmică: izoritmie, tact simetric,
ritm binar, măsura de 2/4, tempo andante-mo
derato.
Structura arhitectonică fixă, frazală: AA5,
Aavc, AB, ABC.
Structura melodică: nemodulantă; scan
sonore: doric, eolic, paralelism major-minor.
Observaţii: ca dans este practicat în centrul
Transilvaniei la şezătoare.

Tipul 4. Învârtită şchioapă
Titlul acestor melodii este Ardeleanca.
Structura ritmică: izoritmie, tact asimetric,
ritm aksak, măsura de 10/16, tempo moderat
Structura arhitectonică fixă, frazală: AB.
Structura melodică: nemodulantă; scări
sonore: eolic melodic.

Categoria C. III.

Tipul 5. Polca
Titlurile acestor melodii sunt: Palea roată,
Ştraier, Ştraierul "De bătut la paie ude", Ştraier
iute, Ştraier de schimbat, Ştraieru' bătut.
Structura ritmică: izoritmie, tact simetric,
ritm binar şi ternar (accidental: Primu' ştraier),
măsura de 2/4 şi 3/4, tempo moderato-allegro.
Structura arhitectonică fixă, frazală (fraze de
4, 5, 6, 7, 8 măsuri) şi motivică: AB, ABC,
ABAC, ABCA.
Structura melodică: nemodulantă (transpu
nere la cvinta inferioară) şi modulantă; scări
sonore: ionic, ionic cu treapta IV ridicată, eolic,
eolic melodic, cromatic.
Observaţii: prin constructia lor frazală,
frecvenţa ionicului ca scară sonoră, pasajele
arpegiate şi cadenţele de contur boltit şi ascen
dent, majoritatea acestor melodii au primit un
caracter apropiat de cel al muzicii culte.

Melodii ce Însoţesc dansurile de perechi În
rotire

Tipul 1. Î nvârtită dreaptă rară
Titlurile acestor melodii sunt: Învârtită
bătrânească, Învârtită, De-a-nvârtit, Învârtita lui
Laia, Învârtită bătută.
Structura ritmică: izoritmie, tact simetric,
ritm binar, măsura de 2/4, tempo moderat.
Structura arhitectonică fixă, frazală (fraze de
4, 5, 6, 7, 8 măsuri): AB, ABBv.
Structura melodică: nemodulantă; scări
sonore: ionic, doric, eolic, cromatic, paralelism
major-minor.
Tipul 2. Î nvârtită dreaptă deasă
Titlurile acestor melodii sunt: Învârtită, Joc,
Învârtită bătută, Învârtită bătrânească, De-a
mâna, De-nvârtit, Ţigănească.
Structura ritmică: izometrie, tact simetric,
ritm binar, măsura de 2/4, tempo moderat şi
allegro.
Structura arhitectonică fixă, frazală (fraze de
4, 5, 6, 8, 9, 12): AB, ABC, ABCD; ABAvC,
ABCDA, ABCDE, ABCDEFGHI.
Structura melodică: nemodulantă şi modu
lantă; scări sonore: ionic, doric, frigic, mixo
lidic, eolic, eolic melodic, cromatic, acustic,
game omonime, paralelism major-minor.
Observaţii: Prin construcţia lor frazală şi
frecvenţa pasajelor arpegiate, unele melodii de
învârtită, cântate la vioară au primit caracter de
concert cu funcţie "de ascultat".

II. Suite de dans
Bătrâneşti (bărbăteşti):

1. Lăzasca
2. Ţărăneşte cu bărbaţi
3. Corăbeasca bătrănească
4. În două părţi sau Varvigeanca
5. De-a bota
6. Raţa
7. Banu' mărăcinii
8. Boiereasca
9. Sârba
(Ţăran Emil, 82 ani, Gălăuţaş, HR, 1 2.09.2004)
La clăci şi hore ţărăneşti (dans de perechi):
1. Ştraieru' în două părţi
2. Ştraier nonnal
3. Alte ştraiere (unul lent, unul iute)

Tipul 3. Învârtită dreaptă în grup mic
Titlurile acestor melodii sunt: Învârtită,

Învârtită bătrlinească .
Structura ritmică: izoritmic, tact simetric,

4.

Strair.m' bătut

321

www.cimec.ro / www.mncr.ro

FLORINA MATEI TRUTĂ

mare în dansurile din zona Topliţa (exemplul 2
- Sărmaş).
3) Acompaniamentul complex (melodic, rit
mic şi armonie)
Acompaniamentul complex este realizat de
mai multe instrumente: vioara a II-a şi doba
ţăr�nească. La Gălăuţaş, acompaniamentul
melodic şi armonie urmăreşte melodia viorii 1
şi este făcut de vioara a 11-a, trecând de la un
sunet tonaJ la altul. Ritmic, melodia este susţinută de doba ţărănească.
Î n ceea ce priveşte formulele metro-ritmice
de acompaniament la vioara a 11-a, braei şi con
tră (vezi exemplele date din localitatea
Gălăuţaş).
rv. Alte elemente adiacente dansului: bătăile
din palme, pocnetele din degete, şuieratul din
gură (pe contratimp - Lăzasca, Floricica de la
Tulgheş, Ardeleanca, Rusca ) , simplu sau cu aju
torul degetelor şi steagul de nuntă. Aceste ele
mente au funcţii ritmice, iar prin modul de
realizare şi proporţie conferă dansului particu
larităţi stilistice zonale. Intervenţia lor pe anu
mite porţiuni ale dansului se concretizează în
formule ritmice, care se îmbină armonios, în
special cu ritmul coregrafie, ţinând cont că exe
cutantul este acelaşi, şi anume, dansatorul (vezi
exemplele din Sărmaş şi Tulgheş).
Unele accesorii cum sunt: steagul, în mersul
pe drum cu mireasa, sau bata, la dansul De
botă, produc ritmuri surprinzătoare. Deşi la
dansul cu bată rolul principal este cel de spri
jin, uneori, sub efectul ritmului coregrafie,
rezultă elemente deosebite, astfel, se bate în
pământ, şi pe timp, şi pe contratimp.
Elementele adiacente impun virtuozitate
dansului.
Fiind o zonă folclorică de interferentă în
definirea tipurilor de dansuri s-a ţinut co�; nu
numai de denumirea lor, ci şi de stilul cărora le
aparţine. Există astfel dansuri ce aparţin stilului
carpatic, dansuri de grup: hora, sârba, brâul,
stilului moldovenesc: palea, ştraierul, învârtită
dreaptă în grup m ic şi stilului ardelenesc:
fecioreşti, dansuri de perechi în rotire (învâr
tită dreaptă în grup mic).
Î n concluzie, atât din punct de vedere statis
tic cât şi din analizele efectuate, reiese că stilul
preponderent în zona Topliţa este cel carpatic.

5. Ştraieru' de schimbat
6. Ştraier normal
7. Ardeleanca sau De-a lungu
8. Tărăneşte cu femei
9. Floricica
10. De-nvârtit
(Ţăran Emil, 82 ani, Gălăuţaş, HR, 12.09.2004)

III. Acompaniamentul
Ritmul de acompaniament este "un liant al
tuturor elementelor ritmice si în special al
melodiei si al paşilor de dans " 1 • Formule ritmice
fixe de acompaniament nu există în mod spe
cial decât într-o oarecare măsură, aşa cum nu
există un sistem unitar de armonizare a melodi
ilor tradiţionale de către instrumentişti. Există
astfel, mai multe sisteme pe plan regional, în
funcţie de categoria folclorică, de interpreti şi
de structura tarafului.
Î n formula ritmică, un rol deosebit îl posedă
accentul care se află pe note principale.
Formula de acompaniament ia naştere acolo
unde accentul ritmic coincide cu cel metric şi
coregrafie.
1) Autoacompaniamentul

Cele mai simple forme de acompaniament le
găsim la unele instrumente muzicale, prin
însăşi construcţia lor: fluierul simplu, vioara. Î n
cântatul la fluier există tehnica execuţiei melo
diei cu vrană sau gâjâit (sunet guturai gemut).
Când ceteraşul cântă singur (dar şi în formaţie)
se autoacompaniază prin bătaia cu talpa
piciorului. Formulele ritmice sunt identice sau
apropiate de ritmul paşilor de dans (exemplul 1
- Sărmaş).
2) Acompaniamentul ritmic şi melodic

Ne vom referi aici la acompaniamentul cu
doba ţărănească. lnstrumentistul acompaniază
melodiile ciupind cu degetul coarda liberă şi
bătând celelalte trei corzi cu un băţ. Corzile
dădeau un sunet plăcut: prima coardă suna mai
gros, celelalte trei, din ce în ce mai subţire, dar
fără să scoată în evidenţă tonuri distincte. Î n
cazul acompaniamentului executat la dobă
ţărănească, rezultă un joc de accente ce se
naşte din alternanţa bătăilor cu băţul şi a
ciup itului.
In continuare dăm un exemplu de combi
naţie ritmic, la dobă ţărănească,

cu

frecvenţă
Flurina Matei Truţă
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Note 1 Notes

1 . ZAMFIR DEJEU, Dansuri tradiţionale din Transilvania, Editura Clusium, Cluj-Napoca, 2000, p. 56.

Lista exemplelor 1 List of examples
Exemplul 1 / Example 1.
Formula de autoacompaniament (Sărmaş) 1 Auto accompaniment formula (Sărmaş)
Exemplul 2 / Example 2.
Formula de autoacompaniament ritmic si melodic (Sărmaş) 1 Rhythmical and melodica/ auto accompanimen
t formula

(Sărmaş)

Exemplul 3 1 Example 3.

Formule de acompaniament metro-ritmice la dansurile din Gălăuţaş

dances [rom Gălăuţaş

Exemplul 4 / Example 4.

1 Metro-rhythmical accompaniment formula for the

Formule ritmice ale elementelor adiacente dansului 1 Rhythmical formula of the adjace/lt elements of dancing

Abstract

Musical folklore in the ethnocultural area of Topliţa.
Considerations upon the dancing mosie
The ethnocultural area of Topliţa compri.ses the localities: Topliţa, Stânceni, Lunea Bradului, Bilbor, Corbu, Tulgheş, Gălăuţaş,
Sărmaş, Subcetate; it is included in the Westem area of Eastem Transylvanian Plain and in the Eastem a rea of Central - Westem
Moldavia.
The dancing music dues its structural and ftmctional particulari/ies to the complex syncretic "folkloric dancing".
The instrumental dancing melodies cannot be regarded individually, on/y co"elated with their correspondent, the dance.
In Topliţa's area we meet:
A. The melodies which accompany the group dances: The Big Straght Hora, The Two Sided Hora, The Beating Hora, Sârba,
The Chain (Brâu), The Moldavian Chain, The Transylvanian Chain
B. Melodies which accompany the male dance: Jumping Over the Stick, Maly Dance and Căluşcr.
CI. Melodies which accompany the pair dances in column, having a horizonlal developmenl: Ali Along.
CII. Melodies which accompany the pair dances in column, having a circular developmenl: The Whcel.
CII/. Melodies which accompany the rounding pair dances: Rare Straight Turn, Thick Straight Turn, Small Group Straight
Turn, Limped Turn and Polca
As it is an interference folkloric area, in naming the dance much attention was paied also to their sty/e, not only to their names.

There are such dances which belong 10 the Carpathian style, ant these are group dances: hora, sârba, brâul; in the Moldavian
style: polca, ştraierul and lhe Small Group Straight Turn; in the Transylvanian style: male dances and pair rounding dances
(Small Group Straight Turn).

As a conclusion, one may see that the overcohelming style is the Carpathian one.
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=

2 /4

� � � � 1 � � � � 11

Exemplul 1 1 Example 1
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Icoana, mărturie a credinţei şi trăirii
ortodoxe a ţăranului-preot din Ardeal
icoanei şi mai ales faptul că, în mica biserică de
acasă, omul devine preot, un liturg de dimensi
une universală, în mijlocul creaţiei şi în primul
rând al comunităţii bisericeşti din care face
parte.

Icoana, obiect de cult în biserica răsăriteană
şi în casa creştinului ortodox, este considerată
ca fiind indispensabilă vieţii religioase, ea
având un loc special în sufletele credincioşilor.
Atât în viaţa cotidiană, cât şi în viaţa
Bisericii, icoana are un rol deosebit de impor
tant, creştinul ortodox având conştiinţa că par
ticipă la marea familie a Sfinţilor. De cele mai
multe ori este suficient să contemplăm icoanele
din casele noastre sau din bisericile noastre
pentru a nu ne simţi singuri în fata greutăţilor
pe care ni le oferă viaţa aceasta efemeră.
Icoana sfinţeşte locul unde ea se află şi ne
sfinţeşte şi pe noi cei care ne rugăm şi ne
atingem de ea cu suflet sincer şi curat.
Icoana crează în credincios sentimentul unei
prezente divine, calde, iubitoare, tangibile. Ea
este întâlnirea cu Hristos, pentru că, a te ruga
în faţa icoanei lui Hristos, înseamnă a te ruga,
de fapt, în faţa Lui, care este prezent în mod
real (este o prezenţă duhovnicească). După
cum în Euharistie forma pâinii şi a vinului nu
este Hristos, ci locul prezenţei reale, la fel
icoana nu este Hristos, ci locul prezenţei Sale
duhovniceşti. Astfel, omul este modelat de ceea
ce contemplă (icoana) În mod progresiv,
ajungând să strălucească precum chipurile
reprezentate În icoane.
În Traditia ortodoxă românească s-au găsit
icoane în t�ate casele şi, de cele mai multe ori,
nu doar în casă, în general, ci chiar în fiecare
cameră. Linia acestei tradiţii au urmat-o cu
fidelitate creştină, oamenii de Ia sate. În casa
ţăranului, icoanele erau fixate pe pereţii din
spre răsărit. Nu departe de acest loc se găsea
un colţ unde era ţinută aprinsă o candelă, o
lumânare, unde se păstra Biblia, cărţile de
rugăciune, tămâie, agheazmă şi alte lucruri
legate de viaţa spirituală. În fiecare dimineaţă
şi seară, sau la alte momente, potrivit rânduielii
personale a fiecăruia, credinciosul vine în faţa
altarului dinspre răsărit şi se roagă, aprinde o
candelă, face metanii. Această practică nu este
altceva decât o prelungire a Sfintei Liturghii în
viaţa obişnuită a omului, acea liturghie după
Liturghie de care vorbeşte Nicolae Cabasila.

Condiţiile care au
apariţia picturii pe sticlă

determinat

Apariţia primelor icoane pe sticlă în Ardeal
poate fi situată în a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea. Cea mai veche icoană datată şi
menţionată de bibliografia de specialitate,
aflată în satul Ribicioara de Jos, regiunea
Hunedoara, poartă anul 1 778, deci nu după
mult timp după primele icoane pe sticlă
apărute în Silezia şi Bavaria, În ju_rul anului
1 740.
Faptul că la Braşov, după numai doi ani, deci
în 1 780 lucrează zugravul loniţă ot Braşov, care
semnează şi datează în anul mentionat o icoană
pe sticlă a Maicii Domnului cu pruncul în
braţe, cât şi faptul că la Lancrăm, lângă Sebeş
Alba, există o icoană reprezentând ':4donnirea
Precistei", operă a zugravului Nicolae, datată
1 787, dovedeşte că pictura pe sticlă era răspân
dită în mai toate părţile ardelene şi, ca atare,
presupune un început anterior anului 1 778 cu
cel puţin unul sau chiar două decenii. Ne
apropiem deci de data apariţiei primelor
icoane pe sticlă apusene. Se poate afirma ast
fel, că iconografia pe sticlă apare aproape
simultan în toată aria ei de răspândire euro
peană şi că ea a fost determinată în primul rând
de apariţia, spre sfârşitul secolului al XVII-lea,
a glăjăriilor care produc, pentru prima dată,
suprafeţe mari de sticlă şi în acelaşi timp la
preţuri accesibiJe l .
Ştefan Meteş, plecând d e Ia informaţia dată
de Sematismul de Ia Blaj din 1900, aminteşte că
în �atul Joseni (la 8 Krn de Gheorgheni),
judeţul Harghita, se află patru icoane de tipul
icoanelor care aparţin Transilvaniei de nord,
prin concepţia artistică, prezentarea monu
mentală a portretelor de sfinţi, decorativismul
coloritului, datate 1 796, ca fiind lucrate de
Popa Sandu. Ion Apostol Popescu îl localizează
pe zugravul Popa Sandu Ia Iernuteni, pe valea
M u reşu lui unde existenţa acestui iconar, în

Mulţi oameni au acasă, aşa cum se afl:i �i in

j urul anului 1 800 este confirmată de tradi ţia
,

Biserică, un perete întreg de icoane. Acest
lucru scoate în evidenţă rolul comunitar al

locaJă2.
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Trebuie precizat că iconografia pe sticlă nu
este un produs artistic exclusiv al românilor di�
_
Ardeal ci, ea apare mai întâi în unele regmm
germane ca apoi să se răspândească extrem de
rapid în întreaga Europă.
Icoanele pe sticlă ardelene reprezintă un
_
fenomen artistic original şi cu totul specific,
complet diferit de iconografia p� �ticlă ap�se
ană, în ce priveşte aspectul artiStic ( colontul
folosit, compoziţia icoanei, expresivitatea per
sonajelor) şi tematica folosită.
. .. .
Dacă în Ţările Române, dommtom ŞI
boierii, mari ctitori, îşi înzestrau mânăstirile şi
bisericile cu icoane, în Transilvania, aflată sub
dominatie străină până la începutul secolului al
XX-lea: n-a existat în rândurile populaţiei
româneşti o clasă înstărită, capabilă să
finanteze o viaţă artistică; biserica se sprijinea
pe � arile mase ţărăneşti pentru a ridica
.
lăcasuri de cult în sate şi oraşe, împodobmdu-le
cu i�oane, străduindu-se astfel să susţină conti
nuitatea tradiţiei româneşti. Condiţiile social
economice ale ţăranilor români din Transil
vania au contribuit la apariţia picturii pe sticlă.
Iconiţa pe sticlă, modestă şi nepretenţioasă,
dar strălucitoare şi sensibilă prin cromatica sa
vie "o frântură din împărăţia cerească, oglindită
într-un ciob de sticlă prins într-o umilă ramură de
brad era la îndemâna chiar şi a celui mai sărac
dintre plugarii români, aflaţi parţial, încă în sec
olul al XVIII-lea, în stare de iobăgie. Icoana pe
sticlă era capabilă să satisfacă dorin-ţa masei
tărănesti sărace de a avea în casă protectorii exis
tentei �ale. Destinată ţăranilor şi lucrată de ei,
ico�na pe sticlă ardelenească s-a servit de limba
jul vorbit de popor, de simbolurile şi «codurile»
sale plastice, traducând mesajul credinţei orto
doxe în graiul acelora care de la ea aşteptau
alinare si ocrotire. Se înţelege de la sine că temat
ica ace;tei picturi religioase, adresată ţăranilor, a
îmbrăţişat mai cu seamă soborul sfinţilor, al pro
tectori/ar muncii şi vieţii lor zilnice"3•
Românii din Transilvania au înlocuit icoana
pictată pe lemn, destul de costisitoare, lucrată
de mesterii formaţi în atelierele mânăstireşti
din M�ldova şi Muntenia, de la Muntele Athos,
cu iconiţe pe sticlă, ieftine şi lucrate în ţara lor.
Factorii care împiedicau procurarea icoanelor
pe lemn erau sărăcia, izolarea comunităti l�r
_
rura l e şi numărul foarte mic de centre religi
o a se

Jin

Tra n s i lva n i a

c a re

nu

aco pere cererea mare de icnant!.

p u t t! a u

Icoana - protector al ţăranului
iconar si document etnografic

Icoan�le pe sticlă, lucrate de ţărani şi desti
nate tăranilor sunt singurul gen al artei_ popu
lare î � care pi�tura se manifestă ca factor inde
pendent, fără a fi subordonat u?� i scop orna
_
mental. Sub raportul conţmutulm,
Icoanele per
mit o pătrundere adâncă în spirituali�atea plu
garilor ardeleni din veacurile XVIII ŞI XIX. Cu
toate că icoanele pe sticlă transilvănene sunt
creatiile individuale ale unor meşteri populari,
ele �xprimă totuşi mentalitatea şi sen��bilitat� a
colectivităţii satului românesc. Iconam transil
văneni erau ţărani ca toţi consătenii lor, cu care
împărţeau aceleaşi condiţii econo� ic� , sociale
şi culturale. Ei au dat glas, au extenonzat plas
tic, fondul comun al masei populare. Astfel,
tăranul român îşi dezvăluie în icoanele sale con
�epţiile de viaţă, concepţiile despre etică şi
dreptate socială, imaginea pe �ar� şi �o fac�
despre lumea nevăzută a raiului ŞI a 1adulm,
transpunând cu firească spontaneitate, pove�
stirile biblice în peisajul şi veşmântul satului
ardelenesc, singura realitate cunoscută lui4.
Icoana pe sticlă constituia un preţios obiect
de cult, singurul protector al ţăranului oropsit,
în vremuri nu demult apuse, spre care îşi
îndrepta nădejdea pentru o schimbare şi viaţă
mai bună, de pace şi libertate. Biserica nu era
numai centrul vieţii sociale şi culturale ci,
supuşi cum erau presiunillor de asimilare din
partea stăpânilor puternici fie, ei unguri sau
habsburgi, ea era scut în spatele căruia ei îşi
păstrau traditia şi limba, într-un cuvânt identi
tatea etnică naţională şi spirituaJă5.
Nu întâmplător, icoanele pe sticlă au apărut
în Transilvania în vremuri în care ţăranul
român era nevoit să-şi apere mereu credinţa
împotriva presiunii de catolicizare exercitată de
imperiul habsburgic.
Credinţa ortodoxă strămoşească îi era cu
atât mai scumpă ţăranului român din Ardeal cu
cât ea era aproape singura lui mângâiere în
viaţa sa de totală asuprire naţională, econo
mică şi socială. Ţăranul român din Transilvania
secolelor XVIII şi XIX trăia într-o izolare
aproape totală de centrele urbane, conservân
du-şi intact şi integral propriul său univers spi
ritual şi material, oglindit şi în icoanele sale.
Acestea "sunt expresia unei arte încărcată de
toa te sensurile şi corelariile lumii reale şi lumii

s;l

supranaturale, aşa cum ele se reflectă în
constiinta tărwzilor români din acea cpocd. Dacd

pri,.;zu

�

de sebire
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tablourile
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sticlll

apu.�ene si icoanele româneşti vizează ca lităţile
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artistice, marcând diferenţa dintre artizanatul
meşteşugăresc produs în serie şi arta ţărănească
creaţie spontană şi individuală, a doua deosebire
se referă la conţinutul tema-tic şi iconografie, la
sferele de cultură de care aparţin stilistic. Întrea
ga pictură pe sticlă din centrul Europei abordează
şi tematica laică în afara celei dominant reli
gioase, de esenţă catolică, iconografia cât şi fac
tura lor fiind de tradiţie barocă. În schimb,
Transilvania este singurul teritoriu unde icoanele
pe sticlă adoptă iconografia ortodoxă de prove
nienţă bizan-tină. Această poziţie aparte a
icoanelor româneşti, în marea familie a picturii
pe sticlă central-europene, dovedeşte, mai mult,
indes-tructibila unitate milenară pe care a for
mat-o romanitatea din Transilvania cu aceea din
Ţările Române, acestea din unnă aparţinând
sferei de influenţă a lumii bizantine. Unitatea
românilor de dincolo şi de dincoace de Carpaţi s
a păstrat nealterată, deşi Transilvania a aparţinut
artei de influenţă occidentală "6.
Astăzi, pictura ţărănească pe sticlă reprezin
tă cel mai important document etnografic,
plastic, care reflectă lumea spirituală, trăirea
sinceră şi credinţa ortodoxă a ţăranului român
din Ardeal, asemeni unor doine sau colinde
pictate. Pe lângă valoarea artistică incontesta
bilă, aşa cum afirmam mai sus, icoanele aveau
şi o funcţie de protector împotriva bolilor şi
calamităţilor naturale care ameninţau viaţa şi
munca ţăranului în trecut.

Simbolismul temelor specifice icono
graflei pe sticlă din Transilvania
Nu trebuie uitat faptul că există o anumită
simpatie pentru anumite personaje, simpatie
care se bazează şi pe evlavie, dar şi pe anumite
necesităţi legate de viaţa cotidiană specifică
tăranului. Astfel, fiecare sfânt a căpătat o anu
� ită semnificaţie: Sfântul Nicolae era consi
derat aducător de noroc şi îngrijitorul fetelor
sărace, Sfântul Gheorghe apărătorul vitelor şi
recoltelor, Sfântul Haralambie apărătorul de
boli şi în special de ciumă şi holeră, Sfântul Ilie
apărătorul recoltelor, apărătorul de trăznet,
stăpânul norilor. Dintre icoanele reprezentând
pe Iisus, cele mai răspândite sunt cele cu
Mântuitorul şi viţa de vie; urmează apoi
Prăznicarele: Botezul, Iisus Împărat, Răstig
nirea, Cina, Punerea în mormânt, Învierea,
Înălţarea la cer, Intrarea în Ierusalim, Naşterea,
Iisus rugându-se în Ghetsimani, Iisus în trei
chipuri.
Icoanele reprezentând pe Maica Domnului

braţe, Maica Domnului îndurerată - în colţ Iisus
răstignit-, Maica Domnului Împărăteasă,
Încoronarea maicii Domnului.
Alte teme des întâlnite sunt: Sfinţii
Arhangheli Mihail şi Gavril, Masa Raiului, Sfinţii
Trei Ierarhi, Sfinţii Petru şi Pavel, Judecata de
Apoi, Sfânta Treime, Sănnanul Lazăr, Stejarul
din Mamvri.
Dacă celelate teme se regăsesc şi în icoanele
apusene, tema specifică iconografiei ardelene
pe sticlă este Mântuitorul şi viţa de vie. Simbolul
acestei icoane pare la prima vedere destul de
transparent: ea transpune pictural Taina
Euharistiei. Semnificaţia ei este însă foarte pro
fundă. Ea reliefează legătura temei cu tradiţia
dacă. Tema Mântuitorului şi viţa nu apare
numai odată cu iconografia pe sticlă. Deşi ea se
rezumă Ia aria Ardealului, ea apare deja ante
rior secolului al XVIII-lea în frescele biseri
ceşti, şi anume în altarul bisericilor ardelene.
Prezenţa viţei de vie, a strugurilor şi a vinului,
pe care Iisus îl stoarce în potir, e dovada
persistenţei vechiului cult al viţei, cultul lui
Dionisos, şi care, cu toată reforma religioasă a
regelui dac Burebista şi a mai marelui preoţilor
Deceneu, s-a menţinut vie în sufletul
urmaşilor7.
Icoana Mântuitorul şi viţa de vie e cea mai
răspândită şi în acelaşi timp cea mai deosebită
icoană pe sticlă. Se pune întrebarea, care e sim
bolul ei şi totodată care e credinţa a cărei
expresie simbolică este? Viţa de vie, simbol
vechi al eliberării de griji, al fericirii, e preluat
din tezaurul de imagini păstrate de tradiţia fol
clorică şi pus în legătură cu Mântuitorul.
Mântuirea simbolizată prin prin potirul
euharistic, şi fericirea, simbolizată prin viţa de
vie, nu se pot obţine decât prin jertfă. Găsim
îmbinat aici, într-un tot armonie, noţiunea de
jertfă specific creştină şi noţiunea folclorică de
jertfă - realizarea unei opere măreţe pretinde
neapărat o jertfă - atât de clar exprimată în
tema Meşterului Manole.
Mântuitorul şi viţa de vie este deci un simbol
al credinţei în Hristos, Mântuitorul, prin jertfa
Sa de pe Cruce, cât şi un simbol al credinţei
după care numai smerenia şi jertfa pot duce la
realizarea fericirii spirituale. Jertfa, problema
tica ei, a preocupat mult gândirea poporului
nostru. Literatura populară abundă în această
privinţă. Jertfa e înţeleasă însă într-un mod
activ şi nu ca o predare în mâinile duşmanului,
ca ceva pasiv, inertie. Jertfa e luptă, luptă
neîncetată şi grea dusă pe două planuri. E o

luptă internă si neîntreruptă cu tine însuti, cu

au următoarele tematici: Maria cu pnmcul in
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altar de unde s-au împărti4it de prezenţa spiri
tuală şi cuvântul lui Dumnezeu zugrăvit, tot
credinciosul.
Sfântul Teodor Studitul, un apărător al
Sfintelor Icoane, compară icoana Mântuito
rului cu Evanghelia - care este o icoană ver
bală: "Hristos nu a poruncit nicăieri să scriem
nici măcar cel mai neînsemnat cuvânt. Şi tot�i,
chipul său a fost conturat de Apostolii săi şi păs
trat până astăzi. Ori, ceea ce este reprezentat pe
de o parte cu cerneală şi pe hârtie este reprezentat
în icoană prin diverse culori sau printr-un alt
materia/''8.
Casa ţăranului-preot, prin lucrarea icono
grafică deosebită pe care o săvârşea, a devenit
"biserica de acasă ". Pe aceasta duşmanii credin
ţei lui nu i-au dărâmat-o cu tunurile. Ea exista
şi, odată cu ea, se continua şi misiunea ei
duhovnicească. Câtă durere i-au picurat
duşmanii în suflet ţăranului, când i-au furat şi
i-au zdrobit biserica. De aici şi dorinţa şi lupta
lui aprigă de a apăra adevărurile de credinţă,
de a-şi intensifica legătura cu Dumnezeu prin
rugăciune, icoane, cruce, obiceiuri, tradiţii.
Situaţia aceasta era cumva similară celei din
primele veacuri, când primii creştinii s-au
mutat în catacombe pentru a-şi exercita cultul
şi legătura credinţei lor cu Dumnezeu. În sec
olele XVIII-XIX, ţăranul preot luptă în "cata
comba gospodăriei sale" pentru a-şi apăra cre
dinţa şi legea strămoşească, zugrăvind icoane,
inspirându-se din realităţile istorice trăite. Nu
întâmplător, sfinţii au căpătat chipuri transil
vănene, fiind îmbrăcaţi în costume locale şi
înconjuraţi de trandafiri din grădina ţăranului
sau de ornamente cu care îşi omamentau poar
ta sau pridvoarele caselor. Iconarii aveau în
faţă modele vii de martiri, cei care au luptat
pentru apărarea Ortodoxiei, începând din anul
1 744 de când autorităţile habsburgice au
început să impună credincioşilor acceptarea
uniaţiei.
Chiar d acă tunurile generalului Bukow
au atins bisericile şi mânăstirile, fi ind dis
truse până I a temelii, credinţa ţăranului n
a putut fi atinsă. Iconarii a u mutat a tu nci

comoditatea, inerţia şi desfătarea proprie. Pe
de altă parte, lupta e dusă cu răul extern din
lumea înconjurătoare. Acest aspect al luptei e
des reprezentat în iconografia pe sticlă. Sfinţii
Arhangheli Mihail sau Gavril, care ţin într-o
mână spada, simbolul aluptei active cu un
duşman extern şi în cealaltă mână potirul, sim
bolul mântuirii. Sfântul Gheorghe şi Sfântul
Dimitrie, cavaleri în zale care luptă cu lancea
împotriva balaurului, simbol al aceluiaşi rău
existent în lume. Trebuie relevat faptul că în
spatele Sfântului Gheorghe apare un băiat care
ţine în mână acelaşi simbol al mântuirii: potir
ul. Mesajul este clar: lupta împotriva răului
extern se face în scopul mântuirii.
Credinţa ţăranului român nu e un fenomen
vag bazat pe simple poveşti, ci ea e puternic
ancorată în istoric. Astfel icoanele reprezintă
tocmai momentele principale ale acestei istorii,
într-un cadru cât mai real, mai apropiat lumii
sale deci în cadrul rustic, în cadrul oprimat,
sărac şi umil al ţăranului român al secolului al
XVIII-lea şi al XIX-lea, supus stăpânirilor
străine şi greutăţilor vieţii de la ţară.
Toate aceste exemplificări şi analizări ale
temelor folosite în icoanele pe sticlă, îl reco
mandă pe ţăranul iconar ca pe un neobosit
preot luptând pentru păstrarea credinţei cu
adevărat ortodoxe, pentru slujirea bisericii sale
atinse de tunurile celor străini şi duşmani ai
identităţii etnice şi spirituale româneşti.

Ţăranul român-preot liturghisitor în
"catacomba gospodăriei sale''

S-a afirmat că pictarea icoanelor era o
îndeletnicire mai ales a călugărilor, care reali
zau o pregătire duhovnicească pentru această
lucrare iconografică, dar constatăm că arta
ţăranilor iconari s-a conjugat cu cea a
călugărilor, şi unii şi alţii exprimându-şi în felul
acesta simţămintele lor artistice şi credinţa lor
ortodoxă, pe care le-au pus întotdeauna în sluj
ba unităţii de cuget şi simţire românească.
Trebuie menţionat faptul că a zugrăvi o icoană
este liturghie, slujire. De aceea, iconarul, ţăran
sau monah, a fost un liturghisitor, un slujitor al
întregii comunităţi bisericeşti. Mai mult, ţăranii
au făcut teologie şi au slujit printre altele şi prin
icoane, dovedind o bună cunoaştere a învăţă

mânăstirile la ţară, în taina odăilor lumi
n ate de candele ş i astfel, în loc de două
sute de mânăstiri distruse a u apărut zeci
de mii de a l t e a l t a re, i n toule cusclc.

turilor şi canoanclor ortodoxe ca şi ierarhii,

preotii şi călugării. Prin icoanele zugrăvite,

Ţăranul româ n - iconar şi teolog
prin imagine

ţăranii iconari s-au înscris în lucrarea de sl uj i re

permanentă a Bisericii, dovcdind u - sc con ti n ua
tari ai m i s i u n i i Bisericii in liccarc casă urtmluxă
românească,

Icoana

este

anunţând prin

peretele dinspre răsărit devenind
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propovăduieşte prin cuvânt. Pictura pe sticlă îl
recomandă pe ţăranul român ca pe un adevărat
iconograf, şi mai mult, ca pe un neobosit teolog
prin imagine.
Părintele Dumitru Stăniloae face urmă
toarea observaţie: "Să ne dezobişnuim de a mai
considera pe ţărani nişte copii care nu înţeleg şi
nu se preocupă de nimic din ceea ce formează
conţinutul credinţei şi prin urmare, îi putem purta
cu vorbe goale spuse pe ton sentimenta/''9.
Înaltul Antonie Plămădeală, fost mitropolit
al Ardealului, aprecia la ţăranul transilvănean
calitatea excepţională de înţelegător, mai pre
sus decât s-ar putea bănui, al Teologiei şi al
iconografiei bizantine. ';4stfel a păstrat în arta
iconografică pe care a cultivat-o caracteristicile
acestei Teologii, dovedind o subtilitate cu mult
superioară artei culte, academice, occidentale,
deşi geografic se afla pe jumătate în sfera de influ
enţă a Occidentului. Abstractizarea i-a fost uşor
accesibilă, şi linia sugerând camaţia şi dimensi
unea spirituală şi eternă a chipului pictat nu i-a
făcut dificultăţi. Dimpotrivă, reduce-rea la esenţe
l-a atras cu uşurinţă, înţelegând cum să exprime
eternul faţă de efemer şi cum să reţină din trop
sufletul unitar pe pământ, ceea ce e nepieritor şi
veşnic. Aceasta l-a ajutat pe iconar să exprime şi
divinitatea ca spirit, redându-ni-L de pildă pe
Iisus printr-un simbol precum Iisus cel
Euharistic, Om din coasta cărnia iese viţa de vie,
din al cărei strngure e stors vinul în potir!
«Sângele Domnului din Trnpul Domnului şi
Omul Iisus !" lată un ţăran în a căror artă
«naivă» putem citi o supremă capacitate de
abstractizare şi de înţelegere exactă a ceea ce este
Dumnezeu şi relatia noastră cu El, înţelegere şi
redare cu nimic mai prejos de a teologilor şi
monahilor"!O.
Cunoaşterea ţăranului este una practică, vie,
rezultată în primul rând din viaţa liturgică, cu
ritualurile şi ceremoniile ei, care fixează mai
bine decât orice şcoală acel minim de
cunoştinţe fundamentale, păstrându-Ie toto
dată nealterate. Uneori, ţăranii sunt mai
aproape de tainele lui Dumnezeu, pentru că
trăiesc simplu, profund, sincer, decât unii
teologi învăţaţi, care prin sofisme şi căi compli
cate vor să-I desopere pe Dumnezeu.
Primul lucru de neocolit, normal şi normativ,
pe care-I făcea ţăranul la o sărbătoare era să se
ducă la biserică, să se însoţească mai intens cu
Dumnezeu. Se poate observa o foarte bună
concordanţă între învăţătura dogmatică a
Bisericii şi credinţa ţăranilor.

dacă privim termenul teologie în sensul lui
originar (a spune despre Dumnezeu şi a trăi în
El), iar nu în sens universitar sau academic
(disciplină de studiat). Teologia ţăranului este
mai presus de toate trăită şi exprimările ei vin
dintr-o experienţă directă a omului cu
Dumnezeu, acumulată pe parcursul a mai
multe generaţii si filtrată în timp. Cu un cuvânt,
ea înseamnă tradiţie. Teologia ţărănească
sesizează mai repede realitatea prezenţei lui
Dumnezeu în lume si îşi trăieşte viaţa
raportând-o la prezenţa lui Dumnzeu. Ţăranii
exprimă dogmele mai mult implicit decât
explicit, dar totdeauna deosebit de plastic.
Important de văzut în icoane este faptul cum a
fost surprins chipul crestin ţărănesc al lui
Dumnezeu si felul în care acest chip este per
ceput şi exprimat în mod specific de ţăran,
direct sau indirect; se poate vedea uşor concor
danta dintre acest chip şi cel evanghelic sau
apostolic. Ţăranul avea un mod specific al lui
de a recepta adevărurile lumii în care trăim în
baza unei fine teologii pe care şi-o formase
de-a lungul timpului, în urma unei gândiri,
legături şi vorbiri directe, simple, autentice cu
Dumnezeu. Această teologie (în înţelesul de
vorbire despre şi cu Dumnezeu) era trăită şi
exprimată firesc, la nivelul vieţii de fiecare zi
sau de sărbătoare, în concordanţă cu gândirea
isericii. Credinţa ţăranului şi exprimările ei:
-Dumnezeu ştie! -Mare este Dumnezeu!
-Dumnezeu Sfântul! - toate arată cum viaţa
ţăranului era centrată, din punct de vedere
spaţial şi temporal, pe învăţătura Bisericii şi pe
cultul ei liturgic.
Prin simplitatea sufletului său şi prin contac
tul mai puţin mediat cu Dumnezeu, ţăranul
poate ajunge uneori Ia un chip mai limpede al
lui Dumnezeu şi la exprimări, adesea, mai
adecvate.
"Teologia ţărănească este o teologie a sim
plităţii, iar activitatea religioasă era centrnl vieţii
satului românesc "' ' ·
Viaţa spirituală şi materială a ţăranului
preot stă sub semnul icoanei şi al crucii, aşa
cum grăiesc nenumărate exemple. În casă
vedea copilul primele icoane, în faţa cărora
învăţa să se închine; de la ele afla vieţile
sfinţilor, a Maicii Domnului şi mai ales viaţa
Mântuitorului, de la Naştere până la Înălţare.
În general, gospodăria ţăranului purta princi
palul însemn creştin, crucea, pe acoperiş, pe
pereţii caselor sau pe porţi. Tot cu semnul
crucii era însemnată pita înainte de a fi

Se poate. vorbi despre o teologie ţărănească,

începută.
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va semenilor, zdrobind viaţa, libertatea şi
pacea. Sta ascuns sub brazda de pământ, lângă
moşii şi strămoşii lor şi, chiar dacă sunetul
clopotului nu mai străpungea văzduhul, bolta
catedralei cerului, el se afla lângă ei, lângă mare
familie a satului românesc, care-i asculta rit
murile în liniştea sufletului credincios.
Vedem astfel că " un merit important în păs
trarea credinţei drepte revine neîndoielnic
ţăranilor". Nae Ionescu merge până la a vorbi
despre <<Biserica ţăranilor», care, cel puţin până la
închegarea mitropoliilor celor trei provincii, a
suplinit lipsa unei ierarhii bisericeşti, puternic
închegate.
Faptul că pentrn popornl român Ortodoxia nu
fost
o credinţă alipită, formală, ci una asumată,
a
impregnată în fiinţa neamului, trăită intens, îl
dovedesc atât comportamnetul cât şi caracternl
românilor; atât viziunea lor despre lume şi viaţă,
manifestată în ceea ce fac, cât şi realizările lor
culturale şi artistice. Orice drnm într-un sat
păstrător al celor vechi ale sale, orice carte cu
texte populare, cel mai modest muzeu etnografic,
dau mărturie despre profunzimea spirituală şi
rafinamentul artistic al românului. Dacă trecem
totuşi adesea nepăsători sau neglijenţi pe lângă
aceste frumuseţi este poate numai pentrn că ne
am obişnuit cu existenţa lor în preajma noastră şi
ne-am blazat"l3.
Nu trebuie să uităm faptul că, icoana "este
mai mult decât o învăţătură sau un suport pentrn
rngăciune: ea este obiect de venerare"- spune
Michel Quenot, convertit la Ortodoxie prin
contemplarea icoanelor şi convins că "o icoană
pe care nu o mai venerăm seamănă cu un dia
mant lipsit de lumină: el nu mai trăieşte, fiind cu
toate acestea totdeauna gata să strălucească din
toate părţile la cea mai mică rază de
soare...privirilor (. . .) Ea se descoperă în liniştea
unei întâlniri faţă-n faţă. Trebuie s-o ascultăm ca
să ne arate în ea cuvântul"l4.
Trebuie să o ascultăm, ca să ne arate în ea
trăirea sinceră, profundă şi credinţa ortodoxă
d intotdeauna a ţăranului-preot român din
Ardeal, iconar şi teolog prin imagine.

Trebuie amintită evlavia ţăranului-preot, ce
se remarcă în grija pentru a pregăti prescura.
Pentru el este foarte important să-şi facă sem
nul crucii când pune bobul de grâu în brazdă,
pentru că ştia că acela este începutul liturghiei
sale. El avea o participare activă şi conlucrare
efectivă la Sfânta Jertfă, deopotrivă interesaţi
şi angajaţi la ea, ca şi preotul. Cea dintâi formă
de manifestare a acestei colaborări active a sa
ca şi a credincioşilor, în general, la acţiunea
liturgică este. cântarea din biserică. În al doilea
rând, credincioşii participă la jertfa liturgică. Ei
aduc, prin preot, materia de jertfă - prescura şi
vinul, şi mai ales credincioşii jertfesc viaţa lor
sufletească sub forma spirituală a virtuţiilor
(pacea, mila, iubirea pentru semeni şi întreaga
creaţie a lui Dumnezeu) şi a imnelor de slăvire
pe care le înalţă l 2.
De altfel, ţăranul român săvârşea zilnic o
liturghie după modelul celei din biserică.
Dumitru Stăniloae îşi aminteşte cum tatăl său,
în zori, bocănind prin casă, rostea Psalmul 50,
în timp ce se pregătea să iasă afară la treburile
gospodăriei. La răsăritul soarelui rostea Crezul,
iar seara la asfinţit rostea Tatăl nostru, aşezân
du-se la cină. Viaţa cotidiană a ţăranului era
încadrată în ritmurile liturgice ale bisericii.
Clopotul bisericii dicta de asemeni, ritmurile
vieţii satului, absenţa dangătului de clopot pro
ducea un dezechilibru al vieţii de zi cu zi al
comunităţii satului, care constituia, în fapt, una
cu comunitatea bisericii. Tot satul era un sat de
creştini, un sat structurat în jurul bisericii.
Fiecare membru al bisericii avea o mare grijă
pentru păstrarea neştirbită a tradiţiei, care
reprezenta un element foarte important al
vieţii ţăranului.
Clopotul era un element indispensabil, cu o
încărcătură spirituală deosebită, asemănat cu
glasul îngerului ceresc care cheamă la o conti
nuă şi permanentă comuniune cu Dumnezeu şi
Sfinţii. Aşa înţelegem grija lor pentru clopot şi
gestul lor de a-1 ascunde de ochii duşmanilor,
care doreau să-I topească (în primul război
mondial-pentru armata austro-ungară) pentru
obţinerea "armelor morţii" îndreptate împotri-
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Resume

L'icone, temolgnage de la croyance et de la vie orthodoxe du paysan-pretre
de Transilvanie
La peinture sur ve"e recommande generalement le paysan pretre roumain de Transilvanie en tant que veritable iconographe et

theologue par fimage. Les th ?mes uitilises dans les icones sur verre (le theme specifique a ficonographie sur verre d'Ardeal est "Le

Sauveur Christ et la vigne") le recommandent aussi comme un pretre infatiguable luttant pour la conserva/ion de la croyance
vraiment orthodoxe, pour servir a son eglise atteintes par les canons des etrangers et ennemis de fidentite ethnique et spirituelle
roumaine.
L'icone sur verre est un objet de culte precieux, le seul protecteur du paysan opprime de Transylvanie dans des temps pas trop
eloignes quand il etait oblige de proteger sa croyance contre lil pression de catholicisation exercee par l'Empire Habsburge.
De nos jours, la peinture paysanne sur ve"e represente le document iconographique, plastique le plus important refletant le
monde spirituel, le vecu sincere el ia croyance orthodoxe du paysan roumain de Transylvanie. Qui plus est, les paysans ont fait de
1il theologie el ils ont servi parmi d'autres aussi par des icones en faisant preuve d'une bonne connaissance des enseignements et
des canons orthodoxes comme les hierarques, les pretres et les moines.
Par les icones peintes, les paysans iconnaires se sont inscrits dans le travail de service permanent de feglise, en demontrant qu'ils
sont continuateurs de ce travail dans clulque maison orthodoxe roumaine, le mur de f�st devenant a/Jaire d'ou clwque croyant a
partage lil presence spirilue/Je et du mot de Dieu peint. Ainsi, lil maison du paysan pretre devient "l'eglise de chez soi".
Dans les siecles XVIII-XIX, la paysan pretre lutte "dans la catacombe de sa maison" (parei/ aux cretiens des premiers siecles)
pour defendre lil croyance et lil loi ancestrale, par lil peinture des icones, en s'inspirant des realites historiques vecues.
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Folcloristul N. 1. Dumitraşcu
Timp de mai mulţi ani, culegerile folcloristu
lui N.l. Dumitraşcu s-au materializat în peste
30 de volume şi broşuri5 precum şi în alte două
colecţii de texte inedite: Cântece şi strigături din
Maramureş (în Folclor din Transilvania, vol.I) şi
Folclor din Oltenia (postum) - tipărite în 1962 şi
respectiv în 1 968 de către Editura pentru
Literatură, sub redacţia lui Ioan Şerb şi Iordan
Datcu. Dintre titlurile mai vechi amintim: Flori
de câmp, Bârlad, 191 1 ; Din Boureni până-n
Cetate, Făgăraş. 1923; Strigoii. Din credinţele,
datinele şi povestirile poporului român,
Bucureşti, 1 929; De la fraţii noştri din Muntenia,
Sibiu, 1932; Carte de stea şi colinde (1935),
lucrare distinsă de Academia Română, în 1936,
cu premiul "C. Rădulescu-Codin", pe baza
referatului deosebit de favorabil semnat de
Theodor Capidan ( 1 879-1935); Prin coclauri şi
văgăuni. Cântece olteneşti (Poezii populare) ,
Bucureşti, 1937. La Craiova mai tipăreşte, în
Editura "Ramuri", George Vâlsan, în scrisori.
O linie de folklor şi etnografie, (f.a.), iar la
Sfântu Gheorghe (Covasna) articolul Cucii din
legă/ia (în revista Era Nouă, 1938, condusă de 1.
Stoenac).
Dar activitatea lui N.I. Dumitraşcu s-a făcut
cunoscută şi prin alte materiale folcloristice
publicate în presa vremii: Neamul Românesc,
Floarea Darurilor, Comoara Satelor, Izvoraşu/,
Suflet Oltenesc, Gazeta Nouă, Curierul Ceferist,
Viitorul Făgăraşului, Foaia Poporului, Ion
Creangă, Tudor Pamfile; la Odorhei, în ziarele:
Glasul Românesc, Secuimea etc.6. Desigur,
cercetarea acestor publicaţii va putea aduce, în
timp, lămuriri importante privind volumul şi
conţinutul creaţiilor artistice literare devenite
nepieritoare prin interesul exemplar al acestui
truditor pe ogorul culturii populare româneşti?.
Folcloristul oltean nu culege însă folclor fără
să-şi fi formulat şi anumite probleme ce ţin de
specificul zonal, de reverberaţiile şi unitatea
acestuia în spaţiul autohton. Citând versurile
culese din satul natal (Boureni-Dolj) precum:

Anii şi deceniile ce au urmat Marii Uniri de
la 1918 au dezlegat şi înaripat multe idei şi
fapte marcate, evident, de istoria şi tradiţia
noastră culturală. Se înregistrează, în aceste
vremuri de propăşire culturală liberă, dorinţa
frăţească a cărturarilor români de a se deplasa,
în mod firesc, la fraţii de dincoace sau dincolo
de munţi; se pun la cale întruniri cultural-artis
tice, se editează cărţi, reviste care circulă, fără
oprelişte, în întreg spaţiul românesc, iar Astra,
prin despărţămintele eil, îşi mobilizează cu
energie toate puterile umane pentru a îndepli
ni sfatul şi îndemnul arhiereului transilvănean,
Andrei Şaguna, şi anume: Ştiinţele şi artele
sunt cele care dau popoarelor tăria şi le asigură
viitoruJ2.
Un fiu credincios, un înfăptuitor, al acestor
timpuri este şi N.I. Dumitraşcu (n. 6 dec. 1888,
Boureni, jud. Dolj - m. 5 febr. 1963, Craiova).
Adesea tipărit, din eroare, cu numele de N.I.
Dumitrescu, folcloristul oltean a fost în toţi anii
de activitate şef de staţie CFR, înnobilându-şi
însă viaţa, prin orele ce îi mai prisoseau, cu
pasiunea nedezminţită, aceea de culegere şi
publicare a folclorului literar: proză şi poezie
populară.
Iscodind printre călători în răgazul dintre
două trenuri şi mai cu seamă deplasându-se
fără preget cu căruţa, calul sau bicicleta, pe
urma informaţiilor dobândite în staţie, folclo
ristul nostru a notat de pretutindeni cele auzite
în zona gărilor pe care le-a slujit3. Astfel, cule
gerile şi însemnările sale efectuate în sau în
jurul localităţilor Braşov, Şercaia, Codlea,
Copşa Mică, Praid, Mureni, Sfântu Gheorghe,
Targu Secuiesc, Piatra Olt, Dâlga, Feteşti,
Caracal etc, au găsit în persoana-i un dârz
preţuitor al lor.
"Deşi prin serviciul pe care-I ocup - reflecta
folcloristul - n-aş avea ce căuta să mă vâr prin
tre alţii, cari, au mai mult drept să răscolească
această comoară a poporului nostru, totuşi,
fiindcă-mi place, şi mi-e greu să mă despart de
ea, după o muncă de peste douăzeci de ani, cat să
mă recreez şi acum scriind-o cum pot, producân
du-mi astfel cea mai pllicută linişte după atâta
zbucium de peste zi... iar materialul cules alcătu
ieşte cea mai preţioasă parte a bagajului meu "4•

"Bate vântul, iarba culcă 1
mă usucă; 1
Bate vântul, iarba creşte, 1
Dorul mândrii mă topeşte "
Dorul mândrii

333

www.cimec.ro / www.mncr.ro

CONSTANTIN CATRINA

N.l. Dumitraşcu le caută apoi în culegerile
confraţilor săi: la Teodor Bălăşel - Oltenia; 1.
Buzdugan - Basarabia; 1. Epure - Banat; Alex.
Lupeanu - Melin şi Gheorghe Cernea din
Ardeal. Concluzia culegătorului este aceea că
folclorul reflectă unitate de limbă, unitate de
gândire şi mai ales unitate de neams. Desigur,
înmulţindu-se culegerile de acest fel, o parte
fiind chiar tipărite în deceniile ce au urmat,
este posibil, astăzi, să-I menţionăm şi pe
Dimitrie Cioflec ( 1 828-189 1 ) din Araci, cu o
variantă poetică chiar mai bogată în comparaţii
şi număr de versiuni:

Numirea în acest punct de lucru a lui N.l.
Dumitraşcu s-a petrecut la 20 octombrie 1928.
A lucrat aici aproape 10 ani, timp în care a pub
licat: Oraţii sau carte de vomicit (Bucureşti,
1 937). A pus apoi bazele Despărţământului
Astra - Praid (21 februarie 1 935) şi a elaborat
lucrarea monografică Praid. Sat într-un ţinut
secuizat ( 1936)13. Din lectura acestor pagini,
întreprinsă cu circa 30 de ani în urmă, am notat
şi următoarea informaţie: s-au scurs prin gara
Praid, în 1929 şi 1933, pentru satele de pe
Tarnava Mică, câte un vagon de oale de
pământ14 aparţinând meşterilor olari din
Corund - Odorhei.
Dintre multele aprecieri favorabile, de
succes, unele menţionate chiar în prefata
culegerilor sale, altele publicate în presa
vremii, evidenţiem aici măcar două dintre ele:

"Bate vântul, iarba creşte,
Dorul mândrii mă topeşte;
Bate vântul iarba-n spică,
Dorul mândrii rău mă strică;
Bate vântul cam subţire,
Dorul mă scoate din fire;
Bate vântul din izvor,
De dor văd că-m cat să mor''9.

"Eu îl cunosc pe d. N I. Dumitraşcu. Nu odată
revistele mele s-au împodobit cu literatura, pe
care cu atâta firească dragoste a cules-o de pe
buzele nevinovate ale poporului. Acuma, după
cutare broşurică apărută la Sibiul5, el vine cu un
volumaş întreg, plin de frăgezime şi mireasmă, în
care cuprinde cântecele copiilor de Crăciun şi
Anul Nou. Ele sunt preţioase până la cel mai
mărunt dintre ele "
(Nicolae Iorga, 1923) 16
sau:

La I.G. Bibicescu (1848-1924), în versurile
culese din Vâlcele, dorul (dorul înstrăinării)
este mult mai tensional, mai puternic chiar. În
locul "mândrii" sunt invocati părinţii, fraţii şi
surorile:
"Bate, vânte, printre munţi
Ş-ado-mi dor de la părinţi;
Bate, vânte, printre brazi
Ş-ado-mi dor de la doi fraţi.
Bate, vânte, printre flori
Ş-ado-mi dor de la surori" lD.

N.l. Dumitraşcu "e şef de gară, dar are fru
moase calităţi de colecţionar, în primul rând o
mare dragoste pentru credinţele poporale şi un
frumos stil de povestitor"
(Ion Agârbiceanu, 1 923) 17.

N.l. Dumitraşcu s-a dovedit a fi preocupat şi
de elaborarea unor monografii locale. Este clar
că şi această activitate va fi hotărâtoare în
alegerea sa, la 5 decembrie 1927, ca membru al
Astrei de la Sibiu, secţiunea geografie-etno
grafiel l . După exemplul Astrei, şi la îndemnul
direct al lui George Vâslan ( 1 885-1935),
funcţionarul de Ia calea ferată colecţionează,
de pildă, şi un bogat material pentru mono
grafierea localităţii Codlea dar nevalorificat,
pentru că:

Se poate înţelege, desigur, că în cei peste 30
de ani de activitate profesională, şi chiar mai
mulţi închinaţi folcloristicii, N.I. Dumitraşcu a
cunoscut importante personalităţi ale culturii şi
artei româneşti; cu o parte dintre acestea a
corespondat ani în şir solicitându-le, în primul
rând, opinii de specialitate, de colaborare în
editarea unor lucrări ce le avea mereu în
atenţie. Citând numele lui Nicolae Iorga, Ion
Agârbiceanu, Teodor Bălăşel, Horia Petra
Petrescu, Timotei Popovici, Gh.N.Dumitrescu
Bistriţa şi revista lzvoraşul, C. Ră dule scu 
Codin, Ion N. Popescu, Gh. Fira din Ştefă neşt i

"superiorii mei de atunci - se destăinuie fol 

cloristul

- au

găsit c u cale s ă m ă mute, fără

fiştigoiu, şi din ambiţii personale, la o

Vâlcea, Tudor Pamfile şi Mihai Lupescu, Alex.
Bistriţeanu şi Mihai Pop, cât şi pe cel al el nn
m uzicologului Constantin Brăiloiul8 e tc , ne

gară fără

nici-o însemnătate, la Mureni (lângă Sighişoara),
ca după vreo patru luni să fiu iarăşi transferat
tocmai la Pruid,

judeţul Odorhci .

in

pute m da seama asupra cercului său de s usţi n ă 
tori şi prieteni, in acda�i timp. Fiindu-i favora-

mijlocul secuimii "12, în
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bile călătoriile cu trenul, pe unii dintre aceştia
i-a căutat, în repetate rânduri, chiar în urbea
lor natală sau adoptivă. Iată, în acest sens, cum
N.I.Dumitraşcu va participa la mişcarea folclo
ristică din România interbelică, precum şi felul
în care îşi ducea la îndeplinire unele dintre
pasiunile vremii sale. Este vorba aici, în princi
pal, de corespondenţa pe care o va expedia pe
adresa preotului folclorist, Gh.N. Dumitrescu
Bistriţa (1895-1 992)19.
Două sunt, iată, direcţiile în care s-a afirmat
cel mai harnic folclorist oltean:
1 . proza populară (basme şi legende, pove
stiri şi snoave, glume, anecdote şi ghicitori);
2. poezia populară (balade şi doine, cântece
lirice; colinde şi cântece de stea; oraţii de
nuntă).
Evident, aria de răspândire a producţiunilor
artistice culese ne trimite în principal, la câteva
din localităţile, judeţelor (sau foste judeţe):
Dolj, Vâlcea, Făgăraş, Ialomiţa, Vaslui,
Maramureş, Tarnava Mică şi Odorhei, Padea
din Valea Jiului ş.a., desigur.
Deşi culegerea de folclor literar Cântece si
strigături din Maramureş ( 1932)26 reprezintă,
fără ocoliş, acest ţinut etnofolcloric cu trăsă
turile lui inconfundabile, o sumară analiză
comparativă ne atrage atenţia însă că unele
producţii poetice lirice - fie ele variante sau
numai motive călăuzitoare - pot aparţine şi
ţinutului Tarnavelor, de pildă. Avem în vedere,
în acest sens, culegerile lui Jarnik-Bârseanu,
Ilarion Cocişiu şi Gheorghe Cernea, C. Catrina
ş.a., cu deosebire pentru versurile:

În general, N.l. Dumitraşcu, folcloristul, a
notat, deci, aproape toate creaţiile artistice
care i-au ieşit în cale, iar atunci când le-a
încredinţat tiparului precum Vorbe de demult.
Povestiri şi legende, a explicat:
"Cu multă bucurie publicăm legendele acestea
din Vechiul Regat în biblioteca noastră din
Ardeal. Aşa, încet, pe-ncetul, cunoscându-ne tot
mai bine ne vom iubi mai mult şi mai mult''28.
Sentimentul de bucurie, de izbândă, pentru
Marea Unire de la 1918, este recunoscut si în
aceste rânduri, evocate cu un anume fio; de
N.I. Dumitraşcu.
Deşi în bună parte nu a respectat cele câte
va norme tradiţionale privind culegerea folclo
rului, adică a menţiona numele şi prenumele,
vârsta şi ocupaţia persoanei chestionate, data şi
localitatea din care s-a cules, apoi notarea
directă şi nu prin intermediari (caiete de cân
tece, poate şi unele broşuri) sau chiar şi unele
"intervenţii creatoare''29 în materialul adunat,
precum şi lipsa totală a melodiilor de baladă,
doină şi cântece lirice tipărite, N.I. Dumitraşcu
rămâne un model de hărnicie şi perseverentă în
a duce la bun sfârşit tezaurizarea unei comori
pe care a căutat-o mereu din Dolj până în
Maramureş, din Mehedinti până în satele
_
făgărăşene, sau în cele de pe Tarnave, în
Covasna şi Odorhei. Activitatea generală a
acestui funcţionar de ispravă, membru al
Tovărăşiei folcloriştilor olteni ( 1927)30, s-a bazat,
desigur, pe un efort susţinut şi o dragoste sin
ceră faţă de creaţia tradiţională şi perspectivele
ei marcate de idealurile de unire şi colaborare
frăţească între toţi folcloriştii români.
N.l. Dumitraşcu a fost, din aceste puncte de
vedere, un exemplu şi un învingător!

"Mândră floare-i norocu;
Răsai, lună de cu seară;
Vină, bade, de-i vini"
sau "Trandafir şi viorele''27 etc.

Constantin Catrina
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Anexe
Al. Gara Codlea în 1 3 ianuarie 1927.

1 Apendix
clişeul de care am absolută nevoie.
Aştept "lzvoraşul" şi clişeul.

Taică părinte!
Pentru că de la Ştefăneşti aţi plecat în pripă, fără a vă lua
Legămâmul (sub.n.), şi fără a-l semna, uite, acum, eu vi-I
trimit pe al meu să-I semnaţi, ca să-I păstrez şi eu ca o
amintire din data de 3-4 ianuarie 1927, iar aici aveti un plic
cu de toate; $i să mi-I înapoiaţi.
Cum aţi ajuns acasă? Aţi avut vreo piedică? Cum vi s-au
părut "dezbaterile" noastre? O să fie ceva?
Vă trimit :;i ceva material pentru "lzvoraşul", pe care-I şi
aştept.

Cu toată sănătatea,
N.I.Dunzitraşcu
N.B. Dacă [sunt/ numai doi kilometri de la Balota (până
la Bistrita-Mehedinti, locul de aparitie al " Izvoraşulul"1
poate că aş face în vara asta, un drum pe jos de la gară până
acolo.
AJ. Gara Sfântul Gheorghe în 8 octombrie 19382 1 .

Sănătate,
N.l. Dumitraşcu

Taică părinte!
Uite ce te rog: răspunde-mi, pe alăturata carte poştală,
dacă sunt în viaţă A.Borsianu de la Cluj (muzicantu/) 22, pre
cum şi N. Mateescu23 - fost în ultimul timp pe la Brăila
(povestitoru/ nostru bătrân). Mă interesează pe mine.
De ai noştri a mai murit cineva?
N-am primit cam de mult "lzvoraşul". În 25 august l-am
vizitat pe mos Gorovei24 la Fălticeni si, ce-i mai interesant, nu
l-am lăsat până nu ne-am fotografiat împreună: doi bătrâni!
Cică n-are decât 74 de ani! Păcat că afară vremea era urâtă:
ploua mereu; dar totuşi m-a dus prin tot oraşul să-I văd. Alte
noutăţi folcloristice! Cred că sunt cam slabe! Sănătate :;i voie
bună! Aştept răspuns.

Al. Gara Praid în 27 iulie 193420 .

Taică părinte!
Uite, m-am hotărât la articolul ăsta pentru următorul
număr al "Jzvoraşului", foarte important din punct de vedere
românesc aici, în secuime.
De altfel, te-aş ruga ca şi celălalt artico� trimis odată cu
cli.$eul, să fie tipărit; îşi are şi el rosturile lui ca amintire. Chiar
de s-ar tipări mai la urma revistei.
Şi eu am întârziat cu trimiterea, nefiind hotărât ce anume
să trimit. Nu te supăra!
Sunt şi eu foarte ocupat cu serviciile noastre... Ce să faci?
Din ele trăim!
Nu uita că, odată cu trimiterea tiparului, să-mi trimiti

N.l. Dumitraşcu, şeful gării
Sfântul Gheorghe25 .

Note 1 Notes
1 . Curticăpeanu 1968, p. 59; Matei 1986
2. Marinescu 1993
3. Amzulescu 1963, p. 152-156
4. Dumitraşcu 1929b, în Prefaţă
5. Datcu 1968, p. 7
6. Callzv 1932, p. 44
7. Bîrlea 1974, p. 396-398
8. Dumitraşcu 1937, p. 23
9. Cornea 1994, p. 45 (ex. 1 0 1 )
1 0 . Bibicescu 1970, p . 1 1 3 (ex. 138)
1 1 . Amzulescu 1963, p. 155
12. Dumitraşcu 19xx, p. 4
13. Dumitraşcu 1936
14. Dumitraşcu 1936
1 5 . Cu trimitere la culegerea lui

studenţie a colaborat la revista Izvoraşul (Bistrita
Mehedinti) unde a publicat folclor muzical. Din aceeaşi
perioadă datează şi culegerile sale: Jocuri ardeleneşti
(Reghin, 1922); Cântece şi jocuri poporale (Cluj, 1 924 1925) ş.a.
23. C.N. Mateescu (1964-1939), profesor de religie şi
folclorist. Colaborează la revistele: Albina, Convorbiri liter
are, Ion Creangă, lzvoraşul, ş.a.
24. Artur Govorei (1864-1951), jurist (avocat, judecător,
procuror ş.a.), conduce revista Sezătoarea, prima publicatie
de folclor din România ( 1 892-1929) şi colaborează la
numeroase reviste din tară: Anuarul Arhivei de Folclor
(Cluj), Arhivele Olteniei (Craiova), Făt-Frumos (Suceava),
lzvoraşul (Bistrita-Mehedinti) etc, etc. Cimiliturile
românilor (Bucureşti, 1 898) este una din lucrările sale fun
damentale.
25. Chipurici 2002, p. l 10; Cerna 1971, p. 77-78
26. FolcTrans 1962
27. Catrina 1981
28. Dumitraşcu 1929a, p. 41
29. Datcu 1998, p. 243-245
30. Crişan 1998, p. 105-108; Florea 1988, p. 12

Dumitraşcu

(Dumitraşcu 1920)

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Dumitraşcu 1923
Transilvania 1929, p. 485-486
Datcu 1988, p. 353-355
Catrina 199x

Chipurici 2002, p. 109

Chipurici 2002, p. 1 10
Aurellon Bonşlonu (1906-1973),

medic; în anii de
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Abstract

Folk.lorist N. 1. Dumitraşcu
N. /. Dumitraşcu was a faithful son, an accomplisher; of the years and decades fol/owing the Great Union from 1918. During
many years the collections offolklorist N. /. Dumitraşcu have materialized in over 30 volumes and booklets, as well as in other two
collections of unpublished texts. But the activity of N. /. Dumitraşcu was mode known as well through otherfo/kloristic materials
published in the press of the time. The oltenian folklorist didn't collect folklore without first having formulated some issues that
belong to the regional specific, to its reverberation and unity in the aboriginal space. Besides collecting folklore, N. /. Dumitraşcu
prooved to be preoccupied as well with elaborating local monographies. Thus, there are two directions in which the most diligent
oltenian folklorist distinguishes: 1. folk prose (fairy-tales, legends, stories, anecdotes, jokes and ridd/es); 2. folk poetry (ballads,
"doina's", lyrica/ songs, carols and other Christmas songs, nuptial poems).
The general activity of this successful functionary, member of the "Oltenian Folklorists Comradeship" (1972), was based on
a sustained effort and a sincere /ove for traditional creation and its perspectives, marked by the ideals of unity and brotherly
collaboration among al/ Romanian folklorists.
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MARius-MIHAI CIUTĂ, " Î nceputurile neoliticului timpuriu
în spaţiul intracarpatic transilvănean",

Colecţia Bibliotheca Universitatis Apulensis XII, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2005
Reprezentant de seamă al tinerilor arheo
logi preistoricieni, cu nenumărate investigaţii
de teren şi publicaţii axate pe problematica
începutului neoliticului transilvănean, Marius Mihai Ciută este născut în municipiul Sfântu
Gheorghe. S-a format profesional la
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, sub
îndrumarea domnului Praf. Univ. Dr. Sabin
Adrian Luca. Preocupările în domeniul
neoliticului timpuriu le-a continuat odată cu
angajarea sa ca asistent al Universităţii " 1
Decembrie 1918" din Alba Iulia, sub coor
donarea domnului Praf. Univ. Dr. Iuliu Paul.
Lucrarea a fost concepută în scopul siste
matizării şi prezentării dintr-o perspectivă
actualizată a informaţiilor privitoare Ia etapele
incipiente ale neoliticului timpuriu nord
dunărean, cu referire specială la spaţiul transil
vănean.
Este structurată echilibrat în opt capitole: 1.
Introducere. Premise epistemologice şi repere
metodologice; I l. Stadiul actual al cercetărilor
asupra neoliticului timpuriu; III. Specificul
geo-morfologic şi clima în perioada neoliticului
timpuriu pe teritoriul României; IV. Cultura
materială; V. Cronologia relativă şi absolută;
VI. Raporturi cu culturile contemporane şi
învecinate; VII. Concluzii; VIII. Anexe;
Capitolele sunt împărţite în subcapitole, con
form unor criterii ce ţin de organizarea materi
alului.
Primul capitol, Introducere - prezintă
aspecte generale referitoare la cercetarea şi
periodizarea neoliticului nord-dunărean şi fap
tul că pentru acest spaţiu s-a utilizat timp de
aproape 40 de ani, termenul convenţional de
"sistemul Milojcici-Lazarovici". Totuşi autorul
nu şi-a propus impunerea unui termen anume
şi nici rezolvarea tranşantă a unor divergenţe
mai vechi din bibliografia de specialitate.
Utilizarea termenului "Precriş ", susţinut şi în
cadrul tezei de doctorat (2002), este păstrat şi
în lucrarea de faţă, cu specificaţia că el are o
valoare convenţională, a unei soluţii de lucru.
Capitolul II este împărţit în două subcapi

Evoluţia definirii conceptului de neolitic bal
cano-dunăreano-carpatic în literatura străină.
Primul subcapitol prezintă fenomenele cul
turale ce au avut loc la începutul Holocenului
în vastul areal ce cuprinde Orientul Apropiat,
Asia Mică şi sud-estul Europei, rezultate fireşti
ale schimbărilor climatice, a genezei şi dez
voltării incipiente a vieţii neolitice.
Publicarea timpurie a lucrărilor referitoare
la neoliticul timpuriu nord-dunărean şi crearea
sistemelor cronologice propuse pentru spaţiile
vecine de Ida Kutzian 1 944 (Ungaria); V.
Milojcici 1949 şi D. Garasanin 1 954
(Yugoslavia) au făcut ca descoperirile
asemănătoare de pe teritoriul României să fie
raportate Ia aceste sisteme.
Prima sinteză asupra neoliticului timpuriu
din Transilvania a fost realizată de N. Vlassa
care a reuşit o evaluare cultural-evolutivă a cul
turii Criş.
Au urmat apoi tendinţele autohtoniste ale
altor autori, manifestate în direcţia demon
strării unui neolitic aceramic (protoceramic),
dezvoltat pe baze autohtone, mezolitice - sau
chiar epipaleolitice - similar cu cel din Tesalia.
În anii '60 prin cercetările de la Cluj - Gura
Baciului, a fost descoperit de către N. Vlassa
un "facies foarte vechi al culturii Criş , ce avea
toate caracteristicile pentru a fi considerat
drept "cel mai vechi nivel neolitic din România ".
Pentru bibliografia de specialitate româ
nească, anii '70 au însemnat consacrarea sis
temului evolutiv cultural - cronologic propus de
VI. Milojcici ( 1 949, 1 950 şi 1 95 1 ), cu adăugirile,
îmbunătăţirile sau criticile care i-au fost aduse
de diferiţi autori, la care s-au adăugat con
tribuţiile decisive propuse de Gh. Lazarovici.
Pe parcursul ultimelor decenii ale secolului
XX , apar noi analize asupra genezei şi dez
voltării vieţii neolitice timpurii, realizate de
cercetărori precum VI. Dumitrescu, 1. Paul, S.
A. Luca, N. Ursulescu, A. Lâszl6 şi mulţi alţii.
Al doilea subcapitol tratează neolitizarea, cu
principalele zone geografice care au oferit
conditii geo-morfologice prielnice acestui
"

tolc: Evoluţia c�.;n:ctărilor şi a terminologiei cu
Ia neol iti cu l timpuriu nord-dunărean şi

fenomen. Sunt

apoi prezentate principalt:lt:
descope ri ri şi teorii legate de neoli ticul tim-

privi re
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Capitolul III are trei subcapitole: 1 .
Delimitarea şi principalele caracteristici geo
morfologice; 2. Ecosisteme şi surse de materii
prime; 3. Propuneri de reconstituire a pale
omediunlui comunităţilor.
Arealul fizica-geografic numit convenţional
Transilvania intracarpatică, desemnează în linii
mari teritoriul deosebit de complex din punct
de vedere geo-morfologic, circumscris celor
trei grupe majore ale Carpaţilor româneşti.
Sunt evidenţiate caracteristicile munţilor,
dealurilor, podişurilor, câmpiilor, reţelei hidra
grafice, aspectele climatice şi bogăţia
resurselor de materii prime (sarea, lemnul,
cuarţul, gresiile etc.).
Reconstituirea paleomediului comunităţilor
culturii Precriş a fost posibilă prin dezvoltarea
cercetărilor inter -, trans- şi pluridisciplinare.
Trecerea de la Pleistocen la Holocen a consti
tuit o perioadă de profunde transformări geo
climatice. Reconstituirea climatului din
diferitele etape ale Holocenului a fost posibilă
prin analizele paleofaunistice (clima şi vege
taţia sunt factorii care au influenţat tipul de
animale crescute cu predilecţie de purtătorii
culturii Precriş) şi paleoetnobotanice (sunt
deosebit de puţine date şi vizează etapele finale
ale culturii Starcevo-Criş).
Capitolul IV este împărţit în trei subcapi
tole: 1 . Aşezări şi locuinţe; 2. Ocupaţii şi
meşteşuguri (acesta este împărţit în 4 subcapi
tole: A Cultivarea plantelor; B. Creşterea ani
malelor şi vânătoarea; C. Olăritul şi ceramica;
D. Alte ocupaţii); 3. Consideraţii ale vieţii spi
rituale.
Aşezări le au fost amplasate cu predilecţie pe
terasele relativ înalte şi accidentale ale unor
afluenţi mici, de gradul III sau gradul IV, ai
martorilor marilor râuri (Mureşul, Oltul şi
Someşul Rece). Locuinţele în cadrul aşezărilor
erau dispuse în şiruri mai mult sau mai puţin
ordonate (paralele) de regulă în funcţie de con
figuraţia terenului. Materialul preponderent de
construcţie al lor (indiferent de tip) fiind lem
nul, piatra şi mai puţin argila. Sistemul de con
strucţie al locuinţelor din punct de vedere
tehnic şi tipologie, evoluează de la o fază la alta
(sunt întâlnite bordeiele, locuinţele de
suprafaţă şi locuinţe cu platformă de piatră).

puriu, efectuate în secolul trecut de către Ch.
Tsuntas (Dimini şi Sesklo) ce realizează o
vedere de ansamblu asupra neoliticului din
Grecia.
Cercetările asupra neoliticului timpuriu sunt
continuate de V. G. Childe, ce are la bază ideea
genezei unice a începutului neoliticului în
spaţiul Semilunei Fertile, prin aşa numita
Revolutie Neolitică.
Sunt prezentaţi cercetătorii care au efectuat
săpături arheologice şi au publicat lucrări
referitoare la procesul neolitizării: H.
Frankfort ( 1 927), G. Mylonas (1929), G. Clark
(1964), S. Weinberg (1947), M. Gabrire ( 1928,
1931-1932), VI. Milojcici ( 1952-1953, 1 956), M.
Garasanin (1959), ce au făcut posibilă con
ceperea unei scări cultural-cronologice evolu
tive, a succesiunilor de locuire neolitice tim
purii din spaţiul central-grecesc, după cum
urmează: Preceramic (Aceramic) - Mono
chrom (numit şi Fruhkeramik) - Protosesklo Sesklo - Dimini etc., acestea fiind la rândul lor
subîmpărţite în mai multe etape.
Anii '60 sunt reprezentati de S. Dimitrievici,
B. Jovanovici şi D. Srejovici, care au contribuţii
definitorii asupra fenomenului de tip Starcevo.
În această perioadă se intensifică cercetările
arheologice şi se înmulţesc exponenţial infor
maţiile şi ideile referitoare la procesul neoli
tizării. Apar două curente teoretice principale:
teoria difuzionistă (monogenistă) şi teoria
autohtonă (poligenistă).
Referindu-se la neoliticul timpuriu balcano
anatolian, cercetătoarea Marija Gimbutas, uti
liza sintagma de Vechea Civilizaţie a Europei,
aceasta desemnând o entitate istorico-arheo
logică ce comporta trăsături, tehnici şi forme
de organizare proprii şi o dezvoltare autonomă
paralelă cu o civilizatiile similare din Orientul
Apropiat.
În anii '90 apar noi opinii asupra conceptului
neolitizării (ca fenomen originar) şi al neoliti
cului (ca perioadă distinctă). O contribuţie
esenţială la dezvoltarea acestor idei au avut-o
cercetările sistematice în areale noi dar şi
cercetările interdisciplinare.
Complexul cultural Starcevo-Criş este
împărţit, după ultimele aprecieri, în cel puţin
două faze distincte, după cum urmează: cultura
Prec r i �, n um i tă de unii cercetători G ura
Baciului - Cîrcca, căreia îi corespunde la su d de
Dunăre, cronologic şi cultural, ceea ce n um esc
cercetătorii sârb i c u l lur a Protosesklo sau ori
zontul grupelor culturale cu ceramică pictată
cu alb; urmate de cullura Start:evo-Criş pro
pri u -z isa. .

Diferitele obi ecte din pia tr:i, os şi co rn,
descoperite in callrul a�ezărilor culturii Precriş,
arată clar faptul că purtătorii acestei culturi
prac t i ca u agricultura. Rolul produselor vege
tale în alimentaţia com unităţilor pr i m i t i ve a
fost deosebit lle important, aportul proteinelor
vegelale fi ind cscmial.
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Capitolul V este împărţit în două subcapi
tole: 1 . Repere de cronologie relativă şi perio
dizarea internă; 2. Probleme de cronologie
absolută.
Reperele cronologiei relative au fost fixate
cu ajutorul metodei tipologico-comparative,
căutându-se legăturile cu lumea anatoliană şi
egeeană, precum şi cu arealul carpatic. Cultura
Starcevo-Criş, ca fenomen cu spaţiu de geneză
în zonele nord-vest balcanice, se manifestă în
spaţiul intracarpatic transilvănean ca rezultat al
unui proces mixt, de difuziune culturală, com
pletat şi de un probabil aport uman, la finele
evoluţiei culturii Precriş, grefându-se (atât cul
tural cât şi antropologie) tocmai pe acest fond.
Elementele care deosebesc cele două culturi
(Precriş şi Starcevo-Criş) sunt mult mai multe
decât cele care le apropie.
Dacă primele două faze din sistemul cultu
ral-evolutiv, avansat de Gh. Lazarovici, core
spund în linii mari, culturii în discuţie (Precriş),
următoarele (IIB - IIIA-IIIB-IVA-IVB) nu mai
sunt acceptate ca atare. Fenomenului starce
vizării îi rămâne o perioadă scurtă, datorită
apariţiei aspectului Chalcolitic Balcano
Anatolian (policromia în Oltenia, sud-estul
Transilvaniei şi Moldova), iar faza IIIB în sis
temul Lazarovici marchează momentul când
neoliticul timpuriu se generalizează pe întreg
teritoriul nord-dunărean.
Datele de cronologie absolută pentru spaţiul
intracarpatic lipsesc, iar cele mai timpurii ori
zonturi culturale neolitice sunt considerate a fi
contemporane cu cele din spaţiile aflate la sud
de Dunăre. Autorul plasează momentul de
început al culturii Precriş la jumătatea mii. VII
- a. Chr, respectiv 7500 BP (5500 b.c, echivalent
cu aproximativ caiBC), iar durata de evoluţie
fiind de cel puţin 500 de ani.
Capitolul VI este împărţit în două subcapi
tole: 1. Raporturi cu fondul local, de tip
mezolitic; 2. Raporturile cu zona tesalo-bal
cano-dunăreană şi anatoliană.
În prima fază a culturii Precriş (1) contactele
cu populaţiile locale mezolitice au fost rare, iar
influenţele reciproce slabe, situaţia se va schim
ba în faza Precriş (II), când contactele devin
mai frecvente, fiind posibile fenomene de acul
turaţie, dar şi de feed-back, ce dovedesc influ
enţe venite din zonele periferice.
Existenţa unor relaţii-raporturi între orizon
tul cultural de tip Precriş şi fenomenele cultu
rale contemporane ale orizontului neolitic tim
puriu cgeo-balcano-dunărean, a fost surpri ns

Rezultatele analizelor paleofaunistice arată
foarte clar rolul principal pe care îl ocupa
creşterea animalelor (erau preferate ovi caprinele, urmate de bovine). Vânătoarea a
fost mult diminuată faţă de perioadele ante
rioare, totuşi şi-a menţinut o oarecare impor
tanţă.
Cantităţile apreciabile de ceramică desco
perite în toate aşezările dovedesc practicarea
cu predilecţie a olăritului în cadrul meşteşu
gurilor. Sunt apoi tratate aspectele de ordin
tehnologica-funcţional. Materialele ceramice
sunt supuse unor analize, determinări şi
măsurători specifice, rezultatele lor furnizând
informaţii care, traduse în termeni istorici, s-au
dovedit a fi deosebit de importante în
înţelegerea proceselor fabricării şi în inter
pretarea acestor artefacte. Sunt tratate foarte
detaliat principalele forme tipologice de vase
ceramice ce privesc periodizarea culturii
Precriş. În cadrul acestei culturi, principalele
tipuri de ornamente în etapele timpurii, sunt
cele realizate prin tehnica pictării cu buline,
rotunde şi/sau uşor alungite.
Alte ocupaţii ce privesc modul de viaţă al
purtătorilor culturii Precriş sunt tratate separat
(prelucrarea pietrei, osului, cornului, etc).
Analizele traseologice asupra uneltelor din
os şi corn au dus Ia concluzii extrem de impor
tante legate de funcţionalitatea pieselor. În
cadrul culturii Precriş apar tipuri inedite de
unelte faţă de cultura Starcevo-Criş.
Una din îndeletnicirile comunităţilor Precriş
din Transilvania a fost exploatarea sării,
aşezările fiind amplasate chiar în apropierea
acestor surse naturale de sare.
Viaţa spirituală este integrată într-un sistem
religios riguros structurat în jurul a două
entităţi: unul feminin, care nu mai este doar un
"simbol al fecundităţii şi fertilităţii" ci devine o
apariţie mitică, concepută ca "Fiinţa Supremă";
respectiv principiul masculin, evocat de "Taur",
care tinde să aibă o expresie tot mai antropo
morfizată, de regulă subordonat (acolit) al
entităţii feminine.
Sunt prezentate apoi principalele desco
periri şi caracteristici ale plasticii zoomorfe,
antropomorfe, plastica măruntă din piatră, a
"capetelor din piatră " şi altăraşele de cult din
ceramică din cadrul culturii Precriş.
Referitor la ritul şi ritualul funerar, aşezarea
de la Gura Baciului este singura care a oferit
date şi informaţii asupra comunităţilor Precriş
din Transilvania, prin cele
descoperite până acum.

10

morminlt:

prin intermediul cercetărilor arheologice din
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diferite situri, în următoarele situaţii: prezenţa
unor obiecte şi materiale; prezenţa unor teh
nici străine de prelucrare a uneltelor, de con
fecţionare a vaselor ceramice; existenţa unei
economii agro-animaliere; existenţa unor
aşezări şi locuinţe similare cu cele din zonele
originare şi/sau învecinate.
Aspectul transilvănean al orizontului, având
o poziţie periferică în nordul extrem al com
plexului balcano-dunărean, se comportă ca
atare, în sensul că aici se conservă ( cano
nizează) elemente originare (mai bine decât în
zonele originare, unde evoluţia îşi urmează
cursul firesc, modificările fiind inerente),
evoluând ca un aspect regional, uşor izolat de
impulsurile sudice.
Capitolul VII. Concluzii. Problema definirii
conceptuale a celui mai vechi orizont neolitic
timpuriu ce a evoluat la nord de Dunăre şi inerent, în spaţiul intracarpatic transilvănean este dificil de solutionat (după părerea autoru
lui - este chiar imposibil), atâta vreme cât există
opinii şi argumente convingătoare pentru
definirea termenului fenomenului Starcevo
Criş fie ca o cultură, fie ca un complex cultural.
Lucrarea cuprinde şi câteva anexe:
1. Repertoriul descoperirilor aparţinând cul
turii Precriş. Sunt tratate cele 24 de puncte
şi/sau aşezări descoperite până în momentul de
faţă, din care 1 6 sunt atribuite cu certitudine
acestei culturi, în timp ce 8 sunt incerte.

Prezentarea integrală a descoperirilor ce
aparţin culturii Precriş din România s-a realizat
în funcţie de: a. Localitatea; b. Toponimicul; c.
Localizarea; d. Caracterul descoperirii; e.
Încadrarea cultural cronologică; f. Locul şi
felul de păstrare al materialelor arheologice; g.
Trimiteri bibliografice.
Pentru a facilita accesul cercetătorilor stră
ini la conţinutul lucrării, cartea are un Rezumat
realizat în limba engleză. Cartea beneficiază de
o Bibliografie consistentă şi de 10 hărţi, 27 fi
guri, 94 planşe.
Secolul trecut a reprezentat o perioadă în
care problemele legate de apariţia şi evoluţia
neoliticului timpuriu pe teritoriul României au
fost clarificate prin crearea sistemelor privind
periodizarea culturii Starcevo-Criş. Cercetările
efectuate de către autor în ultimii 12 ani, oferă
cititorilor o nouă abordare asupra acestui
fenomen - cultura Precriş - ca fiind prima cul
tură neolitică de pe teritoriul României.
Cu siguranţă această lucrare, ce priveşte
dintr-o nouă perspectivă neolitizarea spaţiului
intracarpatic prin definirea culturii Precriş, va
avea un ecou răsunător, mai ales din partea
cercetătorilor din România ce sunt direct preo
cupaţi în această problemă. Volumul tratează
obiectiv stadiul cercetărilor asupra neoliticului
timpuriu de pe teritoriul menţionat şi reprezin
tă un punct de vedere asupra fenomenului din
perspectiva cercetărilor la începutul sec. XXI.

Dan Lucian Buzea
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Cronica activităţii Muzeului Carpaţilor Răsăriteni,
pe anii 2004 - 2005
actuală "

Participări la acţiuni ştiinţifice

- dr. Ioan Lăcătuşu, "Restaurarea fiinţei
naţionale prin Biserică 10 ani de la înfiinţarea
Episcopiei Ortodoxe a Covasnei şi Harghitei"
-

Anul 2004
* Simpozionul Internaţional "Cucuteni 120
ani de cercetări. Timpul bilanţului". Piatra
Neamţ, 24-26 noiembrie 2004.
- Dan Buzea, Lazarovici Gheorghe: "The
Pottery Characteristics from Păuleni ".
* Colocviul ştiinţific internaţional '/trheolo
gia pre- şi protoistorică a sării", 24-26 noiembrie.

- V. Cavruc,

A.F.

Harding,

D.

- Un crâmpei dramatic din cel de-al doilea
război mondial. Episodul de Ia Aita Seacă (film
documentar)

Arheologie
- prof. univ. dr. Sabin Adrian Luca (Univ.
Lucian Blaga, Sibiu),

"Probleme ale culturii
Starcevo-Criş reflectate în situ/ arheologic de la
Miercurea Sibiului"
- dr. Marius Ciută (Univ. 1 Decembrie. 1918,
Alba Iulia), "Noi descoperiri preistorice de la
Şeuşa, jud. Alba "

Buzea:

"Exploatarea preindustrială a sării în estul
Transilvaniei"
* "Pennanenţă şi continuitate în spaţiul cultu
ral Hunedorean ", Hunedoara 16 Octombrie
2004.
- Dan Buzea: ':4şezarea preistorică de la
Păuleni Ciuc - Ciomortan, jud. Harghita ".
Sesiunea

*

de

comunicări

- prof. univ. Dr. Gheorghe Lazarovici (Univ.
Eftimie Murgu, Reşiţa), Drd. Dan Lucian
Buzea (Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu
Gheorghe),

ştiinţifice:

"Preocupări recente în cercetarea şi valorificarea
patrimoniului cultural naţional. Ediţia a III-a. 70
de ani de la deschiderea primelor expoziţii de
bază de arheologie - istorie şi etnografie". Targu
Mureş, 19-20 Noiembrie 2004.
- Chiricescu Andrea: "Prima şcoală confesio
nală ortodoxă din Sfântu Gheorghe".
*

- dr. Valeriu Cavruc, drd.

teni, Sfântu Gheorghe), "Vestigii preistorice la
Olteni, jud. Covasna. Vestigii din perioada post
romană de la Olteni - Cariera de nisip"
- dr. Viorica Crişan (Muzeul Naţional de
Istorie a Transilvaniei, Cluj Napoca), drd.

Sesiunea naţională de comunicări ştiinţi

Cristina Mariana Popescu (Univ. Babeş Bolyai,

"Românii în sud-estul Transilvaniei. Istorie,
cultură, civilizaţie". Ediţia a X-a, Miercurea

Cluj Napoca),

"Noile cercetări în Cetatea Dacică
de la Covasna "

Ciuc - Muzeul Oltului şi Mureşului Superior,
septembrie

2004,

- drd. Cristina Mariana Popescu (Univ.

organizată de Muzeul

Babeş Bolyai, Cluj Napoca),

'/tspecte privind
meşteşugul olăritului în Dacia Pre-Romană "

Carpaţilor Răsăriteni, Centrul Ecleziastic de
Documentare

Mitropolit

N icolae

Colan,

- drd. Victor Sibianu (Colegiul Naţional

Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei,
Arhivele

Naţionale,

Direcţia

Mihai Viteazul, Sfântu Gheorghe),

"Impor
turile monetare romane în estul Transilvaniei"

Judeţeană

Covasna şi Direcţia Judeţeană Harghita.

- asist. Alexandru Sonoc (Univ. Lucian

Programul sesiunii

Blaga, Sibiu),

"Noi puncte de vedere asupra
datării şi atribuirii etnoculturale a monnintelor
de la Cuci-Hotarul Orosiei, jud. Mureş"

Lucrări in plen:
- Prof. Univ. Dr. Gheorghe Lazarovici,

"Rezultatele şi priorităţile cercetării arheologice
în Carpaţii Răsăriteni"
- acad. Horia Colan, "Problematica ştiinţifică
în opera lui Lucian Blaga "
- dr. Maria Cobianu-Băcanu, "Statutul de
autonomie al Ţinutului Secuiesc. Caracteristici şi
consecinţe posibile"
- pr. prof.

Dan Buzea,

Asztalos lstvan (Muzeul Carpaţilor Răsări

fice

24-26

"Locuirea eneolitică de la Păuleni

Ciomortan "

- dr. Valeriu Cavruc (Muzeul Carpaţilor
Răsăriteni, Sfântu Gheorghe),

'/trheologia sării
în spaţiul Carpato-Dunărean. Stadiul cercetării şi
probleme metodologice ".
Istorie laică
- Aurelian Armăşelu, Bogdan Popovici
(Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale,

u niv . Dr. I l ie Moluuvan ( U n iver

Rraşov), "Concurenţa economică intre arealul
Braşov şi târgurile din Secuime (în secolele XVI
- XIX) "

si tatea Lucian Blaga, Sibiu),

"Identitatea etnică
" poporului român. Formare istoricii .�i afinnart!
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ANDREA CHIRICESCU, DAN LUCIAN BUZEA, M IRELA COTRUTĂ

- Vasile Lechinţan (Direcţia Judeţeană a

- Vilică Munteanu, "Circulaţia cărţii religi
oase in sec. XVIII - XIX - factor de afirmare a
unităţii românilor din cele trei provincii"
- Alexiu Tatu, "Documente din sec. XV-XX
referitoare la biserica ortodoxă din zona Sibiului,
aflate în fondul documentar al arhivei sibiene"

Arhivelor Naţionale, Cluj),

"Date inedite despre
românii din Scaunul Odorhei în sec. XVIII"
- Liviu Boar (Direcţia Judeţeană a Arhivelor
Naţionale, Mureş),

"Contribuţii la istoria for
mării elitelor româneşti din fostele Scaune Ciuc,
Giurgiu şi Caşin în sec. XIX"

- Ioana Cristache Panait (Institutul de Isorie
a Artei, Bucureşti),

- Elisabeta Marin (Direcţia Judeţeană a

"Logofătul Matei Voilăeanu,
copist şi zugrav în estul Transilvaniei (sec.
XVIII)"

Arhivelor Naţionale, Braşov),

"Documente
referitoare la zona actualului judeţ Hargita aflate
in păstrare la Direcţia Judeţeană a Arhivelor
Naţionale Braşov"

- Maria Băilă (Şcoala generală "Vâradi
Jozsef", Sf. Gheorghe),

"Biserică şi societate in
fostul judeţ Trei Scaune (1 750-1850)"
- Alexandru Gaiţă, "File din istoria Episcopiei
- Buzău "
- Florin lălmăcian, "Efectele uniaţiei in sudestul Transilvaniei"

- Ştefan Cervatiuc (Directia Judeţeană a
Arhivelor Naţionale, Botoşani), "Procesul
memorandiştilor relatat in gazeta proprie de un
martor ocular - jurnalistul botoşenean Scipione
Bădescu "
- Gheorghe Popa (Directia Judeţeană a

- pr.

Arhivelor Naţionale, Teleorman),

Sf. Gheorghe ) , "Preoţii martiri
Dionisie Şova de la Mânăstirea Făgeţel şi Aurel
Negoescu (Neagovici) de la Întorsura Buzăului"
- Elena Mihu, "Procesul preotului Vasile
Rotarn din Sângeorgiu de Pădure, in toamna
anului 1848"
- Olteanu Giani, ':4.jutornl oferit de bisericile
brăilene (în special de Biserica Sf. Paraschiva)
locaşurilor de cult din Transilvania, Moldova şi
Muntenia "
- Angela Pop, "Locul şi rolul bisericii în viaţa
comunităţilor din Dobrogea de sud"

- dr. Anton Coşa, Gherghe Bejan (Asociaţia
romana-catolicilor

"Dumitru

Mărtinaş",

Bacău), titlu rezervat
- dr. Traian Bosoancă (Muzeul Judeţean de
Istorie Mureş, Targu-Mureş), titlu rezervat
- Alexandru Porţeanu (Academia Română),

"Comemorarea lui Ştefan cel Mare în 1 904 in
Transilvania "

-

- Valentin Istrate (Direcţia Judeţeană a
Arhivelor Naţionale, Harghita),

Dobrean

(Direcţia Judeţeană a

"Documente
privind biserica românească (unită şi neunită) in
documentele privind Scaunul Secuiesc Ciuc"
- Constantin Brătescu, "Protopopul Andrei
Ghidiu - luptător pentrn apărarea drepturilor
naţionale ale românilor bănăţeni"
- Sebastian Pârvu, "Elemente de istorie biseri
cească locală din judeţul Covasna in secolul al
XIX-lea "
Etnografie-sociologie

- Constantin 1. Stan (Univ. Dunărea de Jos,

Galaţi),

"Relaţiile lui Vasile Stroescu cu Elie
Miron Cristea "
- Dan Baicu (Direcţia Judeţeană a Arhivelor
Naţionale, Covasna),

"Valoarea documentară a
fondului «Legiunea de jandarmi Trei Scaune»
pentru perioada interbelică "
- Cristian Crişan, Adina Forfică ( Direcţia

- drd. Mihail Gorgoi ( Ministerul Culturii şi

Judeţeană a Arhivelor Naţionale, Covasna),

Cultelor), titlu rezervat

"Chestionar cu valoare monografică din 1 937,
întocmit de preotul Valer Langa, referitor la loca
lităţile din Plasa Buzău/ Ardelean "

- Morar Drăghici Dorina (Liceul "Octavian
Goga", Miercurea Ciuc),

- praf. Costel Cristian Lazăr (Liceul Teoretic

"Livezi, pagini de

etnografie"

0 C. lăslăuanu", Topliţa), titlu rezervat
- praf. Ilie Şandru (Liceul Teoretic "0. C.

- Mihai Camilar (Muzeul Gura Humorului,

.

lăslăuanu", Topliţa),

Ana

Arhivelor Naţionale, Harghita),

"Gimnaziul de
fete Anastasia Şaguna din Odorhei"

"

Florin Tohăneanu (Protopopiatul

Ortodox

"Relaţiile
oraşului Tumu-Măgurele cu Transilvania in a
doua jumătate a sec. al XIX-/ea, reflectate in
documentele de stare civilă "

Botoşani),

"Consideraţii etnografice asupra
huţulilor din Carpaţii Nordici"

"Vasile Netea şi Mureşul

- dr. Valer Pop (Muzeul Judeţean M u reş
Targu Murcş), "Ioan Maloş - Cercetător al cul

superior"

,

- Radu Ştefănescu (Muzeul Judeţean de
Istorie, Braşov ) - titlu reze rva t
- prof. drd. Luminita Cornca (Colegiul

turii populare din zona Reghinului "

- drd. Victor Sibianu,

"Bisericile de lemn din

Covwma şi comunităţile lor"'-

Nat ional "Mihai Viteazul", Sfânt.u Gheorghe),
"Revista ECOU - istoric, realizări şi perspecth•e "

(film documentar,
foto pe CD)
- prof. Mihai Camilar {Muzeul Etnografic

Istorie bisericească
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Gura Humorului),

Valeriu

"Confluente etno-culturale

moldo-ardeleneşti"
- prof. drd. Florina Vaipan (Odorheiu Secu
iesc),

"Nunta la românii şi maghiarii din zona
Mureş-Harghita "
-

prof.

Florina

Matei-Truţă

Naţional Mihai Eminescu, Topliţa),

(Colegiul

"/nsemnări
despre folclorul românesc din zona Topliţa:
Muzica de joc "

"Noi cercetări etnografice pe teritoriul
judeţelor Harghita şi Covasna "

"Sisteme
pastorale în zona Munţilor Călimani şi în zona
Breţcu - Covasna "

- dr. Ioan Lăcătuşu, Arhivele Naţionale, drd.
Dorel Mare, Andrea Chiricescu, MCR,

"Prima
şcoală românească din Sfântu Gheorghe. Stadiul
cercetării şi perspectivele valorificării muzeale"

- Zorel Suciu (Muzeul Etnografic Topliţa),

"Cimitirul de familie din Valea Mureşului
Superior"

- Denisa Buzatu (S.C.Ildet Impex S.R.L),
Mirela Cotruţă (MCR),

- Doina Ciobanu (Muzeul Judeţean Buzău),

"Restaurarea şi coi!Ser
varea patrimoniului Muzeului Carpaţilor Răsă
riteni în anul 2004"
- Liliana Lazea (MCR), "Evidenţa şi clasarea
patrimoniului Muzeului Carpaţilor Răsăriteni în
2004"
- drd. Mare Dorel (MCR), "Valorificarea
patrimoniului cultural al Muzeului Carpaţilor
Răsăriteni în 2004"
- dr. Valeriu Cavruc, "Proiecte culturale pen
tru anul 2005"

"Chihlimbarul - bijuterie şi elixir"
- prof. Nicolae Bucur (Liceul Economic,
Miercurea Ciuc), titlu rezervat
- prof. M aria Bucur (Muzeul Judeţean
Mureş, Targu Mureş), titlu rezervat
- Lily Rain ( Institutul de Sociologie al
Academiei), titlu rezervat
Mustaţă

( Radio

(MCR),

- drd. Dorel Mare, Andrea Chiricescu,

Mureşului Superior, Miercurea Ciuc),

Constantin

Buzea

MCR,

Mare (Muzeul Oltului şi

Cluj ) ,

"Reflectarea problematicii românilor
Covasna şi Harghita în mass-media "

D.

"Noi cercetări din estul Transilvaniei privind
exploatarea preindustrială a sării"

" Miron Cristea", Subcetate), "Valori expresive
ale graiului din localitatea Subcetate"
Dorel

drd.

- dr. Valeriu Cavruc, drd. D. Buzea, MCR,

- prof. Doina Dobrean (Grupul Şcolar

- drd.

Cavruc,

"Contribuţiile cercetărilor de la Păuleni
Ciomortan la cunoaşterea preistoriei din zona
Carpaţii Răsăriteni"
- dr. Viorica Crişan, MNIT, "Cetatea dacică
Covasna. Stadiul şi perspectivele cercetării"
- dr. V. Cavruc, drd. Dan Buzea, MCR, "Noi
cercetări în aşezarea Olteni - Nisipărie "

din

- dr. Ioan Lăcătuşu (Arhivele Naţionale),

"Proiectul autonomiei Ţinutului Secuiesc în dez
baterea Parlamentului României"
"Rotonda de la Araci", cu tema "Memorialul
de călătorie în literatura română ", Casa
Romulus Cioflec, Araci, 6-7. 1 1.2004:
- Alexandru Săndulescu, "Literotură şi istorie"
- Andrei N estorescu, "Două jurnale intime de
la jumătatea secolului al XIX-lea "
- Carmen Brăgaru, "Un ardelean prin lume:
Romulus Cioflec "
- Ligia Ghinea, "Călătoria - o constantă în
activitatea lui Romulus Cioflec"
- Mariane Iliescu, "Prezentarea juma/ului de
călătorie «Sub soarele polar>> de Romulus
Cioflec"
- Luminiţa Carnea, '54.specte pragmatice în
memoria/ele de călătorie ale lui Romulus
Cioflec".

Anul 2005
* "Cultura şi civilizaţia românilor şi mino
rităţilor naţionale din judeţul Hunedoara ".

·

·

Cercetările istorica-arheologice. Hunedoara,

13 octombrie 2005.
"Istoricul cercetărilor arheolog
ice din zona localităţii Olteni, jud. Covasna ".
* "Permanenţă şi continuitate în spaţiul
Hunedorean ". Castelul Corvineştilor, j ud.
Hunedoara. 14-15 octombrie 2005.
- Dan Buzea: "Cercetările preventive de la
Olteni <<Cariera de nisip>>, jud. Covasna 20012005"
* "Sesiunea ştiinţifică a muzeelor de etnografie
şi artă populară ". Muzeul Ţării Crişurilor,
Oradea. 10-13 noiembrie 2005.
- Dr. Dorinel Ichim: "Noi cercetări etno
grafice privind exploatarea preindustrială a sării
în estul Transilvaniei, zona Reghin, judeţul
Mureş".
* "1ărgul anual de expoziţii muzeale". Muzeul
Judeţean de Istorie Braşov. 29 - 30 noiembrie
jud. Hunedoara. Perioada:
- Dan Buzea:

Sesiunea ştiinţifică anuală a Muzeului

Carpaţilor Răsăriteni, Sf. Gheorghe,
decembrie

2004.

- dr. Valeriu Cavruc,

17

-

18

"Muzeul Carpaţilor Ră

2005.

săriteni in anu/ 2004, la cinci ani de la înfiinţare "
praf.
Univ.
Dr. G h . Lazarovici

- Dr. Valeriu Cavruc: "Proiectde expoziţie te

(Universitatea Eftimie Murgu, Reşita), dr.
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"Rotonda literară de la Araci".

Î ntâlnire cu

Bucureşti, "Jurnalul de călătorie al împăratului
Iosif al II-lea, în Transilvania (1 773)"

scriitori braşoveni; l ansarea vol u melor de
de Anthonia Amatti,

- Vasile Lechinţan, Direcţia Judeţenă a

de Radu Selejan, ediţie îngrijită de Ana

Arhivelor Naţionale -în continuare DJAN

Selejan. Casa memorială " Romulus Cioflec"

Cluj, "Români în procese judecătoreşti La
Scaunul de judecată Odorhei, în seolul al XVIII
lea "
- Raluca Tudoran, Sf. Gheorghe, "Conscrip
ţia de la 1 785 în Trei Scaune"
- Szabo Arthur, Reghin, ':4specte privind
prima şcoală românească din Reghinul săsesc interferenţe etno-culturale in perioada dualistă "

poezie

Poezii

Triptic spiritual

din Araci, Sâmbătă,

*

10 septembrie 2005;

Sesiunea naţională de comunicări ştiinţi

fice

"Românii în sud-estul Transilvaniei. Istorie,
cultură, civilizaţie". Ediţia a XI-a, Miercurea
Ciuc - Muzeul Oltului şi Mureşului Superior,

23-24

septembrie

2005,

organizată de Muzeul

Carpaţilor Răsăriteni, Centrul Ecleziastic de

- dr. Anton Coşa, Ing. Gheorghe Bejan,

Documentare " Mitropolit Nicolae Colan",
Episcopia Ortodoxă a Covasnei şi Harghitei,

Asociaţia

Arhivele

Mărtinaş", Bacău,

Naţionale,

Direcţia

Covasna şi Direcţia Judeţeană Harghita.
Programul sesiunii:

Lucrări in plen
-

Ioana

Cristache-Panait,

Institutul

de

Istoria Artei, Bucureşti,

':4ugustin Paul de la
Letca - iubirea sa de neam şi legăturile cu estul
Transilvaniei"
- praf. univ. dr. Dumitru Şandru, Iaşi,

':4dministraţia din nord-estul Transilvaniei de
după 23 august 1944"

- prof.

"Regenerarea vieţii satului românesc în contextul
globalizării contemporane"
drd.

Codrina

Şandru,

Nicu Vrabie, Colegiul Naţional

"Viaţa cultu
rală a comunei Voşlobeni, judeţul Harghita în
perspectiva timpului"
- prof. Ilie Şandru, Topliţa, "Consideraţii
asupra originii nord mureşene a lui Grigore
Ciubuc, clopotarul de la Mânăstirea Neamţului
(sec XIX) "
- praf. Valer Vodă, Topliţa, "Dimensiuni ale
procesului de maghiarizare a românilor din sud
estul Transilvaniei"
- Silviu Ionaş, DJAN Alba, "Românii din fos
tele scaune secuieşti în documentele fondului
arhivistic <<Mitropolia greco-catolică Blaj» ".

de teologie ortodoxă "Andrei Şaguna", Sibiu,

-

" Dumitru

Octavian Goga, Miercurea-Ciuc,

- pr. praf. univ. dr. Ilie Moldovan, Facultatea

"Transilvania",

Romana-Catolicilor

"Interferenţe istorico-cultu
rale între sud-estul Transilvaniei şi Moldova:
Romano-catolicii moldoveni"
- Moldovan Peter, DJAN Mureş, "Organi
zarea şi funcţionarea Gărzii Naţionale din 7ărgu
Mureş în anul revoluţionar 1848"
- Banyai Daniel, DJAN Harghita, "Sigiliile
austriece din prima jumătate a secolului al XIX
lea şi istoria artei"

Judeţeană

Universitatea

Braşov,

"Reţele sociale ale
elitelor locale în Harghita şi Covasna "
- Angela Bârsan, Asociaţia Comunitară a
Românilor din Miercurea-Ciuc,

"Puterea sim
bolică - o cale de revigorare a comunităţii
româneşti din judeţele Covasna şi Harghita "
- dr. Maria Cobianu-Băcanu, Institutul de

Secţiunea de Istorie I I :

Sociologie al Academiei Române Bucureşti,

':4specte ale contactului dintre culturi în Covasna
şi Harghita "

- praf. Alexiu Tatu, DJAN Sibiu, "Obiective
ale ASTRE/ in perioada interbelică, in sud-estul
Transilvaniei"
- Valentin Istrate, DJAN Harghita, "Banca
Populară <<Speranţa>> din Joseni în perioada inter
belică "

- dr. Ioan Lăcătuşu, Arhivele Naţionale,
Centrul Eclesiastic de Documentare "Mitro
polit Nicolae Colan", Sf. Gheorghe, "Mitro
politul Antonie Plămădeală şi credincioşii
români din Arcul Intracarpatic "

- prof.

- dr. Valeriu Cavruc, Muzeul Carpaţilor

Vasile Stancu, Şcoala Generală

" Nicolae Colan", Sf. Gheorghe,

':4ctivitatea
organizaţiei <<Straja Ţării>> din judeţul Trei Scaune
reflectată în Buletinul <<Astra>> al Despărţămân
tului Central al Judeţului Trei Scaune"

Răsăriteni Sf. Gheorghe,

"Muzeul Carpaţilor
Răsăriteni în preajma unui deceniu de la înfi
inţare "
- prof. Sorin Apan, Braşov, "Recuperarea

- drd. Alin Spânu, Centml de Studii Euro

Încondeierea
ouălor în zona etnografică Bran " (film docu

Infonnaţii atenţionează: Revizionism maghiar

mentar, regi�or M ihai Anton).

sub cupola Bisericii (1941) "

patrimoniului cultural naţion al.

Atl a ntice,



Istorie

Bucureşti ,

- Comisar-şef

"Sen•iciul

Special

Marian Nenccscu, Ministerul

Secţiunea de Istorie 1 :

Administraţiei şi I n ternelor, Bucureşti,

- Cmlruţa M ihailovid, Arhivdc Nationale,

mt:fllt: cumt:murlulivt: difl judt:ţt:lt:
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de

"Monu

Harghita

şi

Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
tru Drepturile Omului, Bucureşti, "Despre
necesitatea unei sporite preocupări pentru
prezentarea valorilor spiritualităţii creştine
româneşti din judeţele Harghita şi Covasna "

Covasna - mărturii ale sacrificiului personalului
Ministerului Administraţiei şi Internelor"
- Cornel Scafes, Societatea "Cultul Eroilor",
Bucureşti,

"Un monument uitat: Cimitirul de
onoare de la Mircea Vodă, Constanta "

- pr. praf. univ. dr. Ilie Moldovan, Facultatea

Naţionale,

de Teologie Ortodoxă "Andrei Şaguna", Sibiu,

Bucureşti, "Relaţiile dintre români şi maghiari în
contextul transformări/ar politice, economice şi
sociale din România, în perioada 1944-1948"

"Pământul românesc - biserică carpatică pe ape";

-

Daniel

Talambă,

Arhivele

-

- dr. Dorin Ioan Rus, Muzeul Judeţean

Boaru,

Biblioteca

Judeţeană Nicolae Iorga, Ploieşti,

praf.

drd .

Nicolae

"Despre for

mula sufletească a românilor"

Mureş,

Preocupări istoriografice ale publicaţiei
Der Sihihnemwerk - 1956-1962;

- dr. Valeriu Cavruc, Muzeul Carpaţilor
Răsăriteni, Sf. Gheorghe,

"Câteva crâmpeie
privind transhumanţa românească în Crimeea "

- mr. drd. Petre Opriş, Serviciul de Protecţie
şi Pază, Bucureşt, ':4rmata Română şi aplicaţiile
militare ale organizatiei Tratatului de la Varşovia
desfăşurate în Peninsula Balcanică "
- Adina Fofircă, DJAN Covasna, "Noile
steme ale judeţului Covasna. Studiu de caz"

- Andrea Chiricescu, dr. Dorinel lchim, drd.
Darei Mare, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, Sf.
Gheorghe, "Noi cercetări etnografice în zona
Breţcu: Poiana Sărată "
- drd. Darei Mare, Muzeul Mureşului şi

Secţiunea de Istorie Bisericească:

Oltului Superior, Miercurea-Ciuc,

"Tehnică şi
decor în arhitectura tradiţională a Mureşului
Superior. Studiu comparativ"

- Elena Mihu, Muzeul Judeţean Mureş,

"Nicolae Ghiojda protopop ortodox al Sighişoa
rei la anu/ 1848-18949"
- praf. dr. Liviu Boar, DJAN Mureş, "Dascăli
şi preoţi români din Secuime în sec. al XIX-/ea "

- praf. Constantin Costea, Inspectoratul
Şcolar Judeţean Harghita,

"Obiceiul nunţii la

Vidacut"

- praf. Milandolina-Beatrice Dobozi, DJAN

- praf. Florina Vaipan, Liceul Marin Preda,

Mureş,

"Contribuţii istorica-demografice privind
Parohia Ortodoxă Topliţa - sec. al XIX-lea "

Odorheiu Secuiesc, titlu rezervat
- praf. Felicia Avram, Sibiu,

- Ana Hâncu, Muzeul Judeţean Mureş,

"Etnologul Vasile

Avram - Restituiri"

':4specte privind situaţia economică a preoţilor
români la jumătatea secolului al XIX-lea "

- Petru Istrate, Braşov,

"Puterea tradiţiei.

Junii Braşovului"

S ibiu,

- dr. Ioan Lăcătuşu, Arhivele Naţionale,

"Societatea de lectură 'Jtndrei Şaguna ", un cena
clu literar politic al viitori/ar <<dascăli ai poporu
lui>>. Episodul Elie Miron Cristea "

Centrul Eclesiastic de Documentare " Mitro

- Ana

Grama,

Muzeul

ASTRA,

polit Nicolae Colan", Sf. Gheorghe, "Istoria
românilor refelectată în mass-media de limbă
maghiară din judeţele Covasna şi Harghita "
- praf. dr. Florina Truţă, Topliţa, "Repere
geografice, istorice şi demografice ale zonei
Topliţa "
- praf. Dan Tanasă, Sf. Gheorghe, ':4specte
ale educaţiei multiculturale în liceele din Sfântu
Gheorghe"

- col. (r) Dumitru Stavarache, Bucureşti,

"Preoţi din Transilvania în Marea Unire de la 1918"
- praf. univ. dr. Aurel Pentelescu, Conf.
Univ. Dr. Gavril Preda, Bucureşti,

"Justinian
Teculescu - primul episcop al Armatei Române.
Documente inedite"
- pr. drd. Petru Pinca, Blaj, "Episcopul
Justinian Teculescu - din viaţa şi activitatea sa "
-

praf.

Costel

Cristian

Lazăr,

- pr. Ioan Tamaş, Parohia Ortodoxă Vâlcele,

"Sfânta Cruce în spiritualitatea românească;
Cimitirul vesel de La Săpânţa - o blasfemie adusă
Sfintei Cruci"

Topliţa,

"Contribuţii la istoria vieţii bisericeşti din
Voşlobeni"

-

- praf. drd. Luminita Carnea, Sf. Gheorghe,

"Începuturile poeziei culte româneşti sub semnul
sfinţenei mitropolitului Dosoftei"

Dobrean,

Liceul

Miron

"Subcetate -

- praf. Zare! Suciu, Muzeul Etnografic
Topliţa, titlu rezervat

pentru Studierea Arhivelor Securităţii, Bucu

"Preotul martir Aurel Negoescu "

*

Sesiunea ştiinţifică anuală a Muzeului

Carpaţilor Răsăriteni, Sf. Gheorghe,

Etnografie-sociologie
- prof. univ. dr. Constantin Catrina, Univer
sitatea "'fransilvania", B raşov "Folcloristul N. J.

Dumitraşcu "

Doina

Harghita. Etnografie în imagini"

- Adrian Nicolae Petcu, Consiliul Naţional
reşti,

praf.

Cristea, Subcetate, jud. Harghita,

26-27

noiembrie 2005.
Programul sesiunii:
Arheologie

,

- prof. univ. dr. Gheorghe Lazaruvici, drd.

- prof. Ioan Oancea, I nstitutul Român pen351
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- praf. dr. Dorinel Ichim, Andrea Chiricescu,

Dan Buzea, "Cultura Ariuşd în lumina cerce
tărilor de la Păuleni - Ciomortan, jud. Harghita "
- dr. Valeriu Cavruc, drd. Dan Buzea,
"Cercetările arheologice preventive de la Olteni Cariera de nisip, jud. Covasna "
- drd. Dan Buzea, "Metode de exploatare a
silexului din zona Depresiunii Întorsura Buzău
lui, punctul Gâlma Roate, satul Ciumemec "

"Noi cercetări etnografice privind exploatarea
preindustrială a sării în estul Transilvaniei, zona
Reghin, judeţul Mureş "
- dr. Gheorghe Dumitroaia, "Exploatarea
preistorică a sării în Moldova Subcarpatică "
- dr. Doina Ciobanu, "Exploatarea populară
a sării în Carpaţii de Curbură "

Film
- dr. Lucian Vaida, "Brăţări celtice în
descoperirile din nord-estul Transilvaniei, din
secolele IV - Il î.e.n. "

Editarea de lucrări şi publicaţii
Anul 2004

- dr. Viorica Crişan, dr. Valeriu Sârbu, drd.

* Angustia 8/2004,

Cristina Popescu,

"Covasna - Cetatea Zânelor.
Cercetările din anul 2005"

Colan".

"Sanctuarele naturale de la Ditrău

- praf. univ. dr. Ioan Opriş,

"Muzee la început

"Protecţia patrimoniu
lui arheologic confonn legilor actuale în vigoare Obligativitate sau necesitate?"
- dr. Ligia Fulga, "Reprezentativitatea patri
moniului etnologic din România în muzeele de
profil"
- drd. Mihai Gorgoi, "De ce Muzeul Carpa
ţilor Răsăriteni trebuie să fie un muzeu naţio
nal?"
- dr. Ioan Lăcătuşu, "Priorităţi privind valori
ficarea documentelor deţinute de Arhivele Naţio
nale prin proiectul de parteneriat cu Muzeul
Carpaţilor Răsăriteni"

Ioan
de

apărute În diverse publicaţii ştiinţifice

Anul 2004
* Cavruc, Valeriu, "Câteva precizări privind
perioada timpurie a epocii bronzului din sud
estul Transilvaniei". Î n: Memoria Antiquitatis,
XXIII, Piatra Neamţ: 2004. p. 265-275.
* Cavruc, Valeriu, "Despre reconstituirea pro
_
ceselor etnice în arheologie". In: Studii de istorie
veche şi medievală. Omagiu profesorului
Gheorghe Postică, Chişinău, 2004.
* Cavruc, Valeriu; Buzea, Dan, "Săpăturile
arheologice de salvare de la Olteni «Cariera de
nisip» ", Î n: Cronica Cercetărilor Arheologice din
România, Campania 2003
* Cavruc, Valeriu; Lazarovici, Gheorghe;
Buzea, Dan. "Săpăturile arheologice de la
.
Păuleni. Campania 2003". In: Cronica Cercetă
rilor Arheologice din România, Campania 2003
* Buzea, Dan, "Obiecte din metal descoperite
în aşezarea preistorică de la Păuleni Ciuc Ciomortan, jud. Harghita ", Î n: Studii şi Comu
nicări Ştiinţifice. Omagiu profesorului Sabin
Adrian Luca. Hunedoara: 2004. p. 1 13-123
* Lazarovici, Gheorghe; Buzea, Dan, "The
Pottery Characteristics from Păuleni", Î n: Rezul
tatele comunicări/ar colocviilor internaţionale,

- praf. dr. Dorinel Ichim, praf. drd. Darei
Mare, Andrea Chiricescu,

"Cercetări etnografice
la Poiana Sărată şi amenajarea muzeului"
- praf. Luminita Carnea, "Iustinian Teculescu
- o temă de preocupare pentru Muzeul Carpaţilor
Răsăriteni"
* Colocviul "Stadiul şi metode de cercetare a
exploatării preindustriale a sării în arealul
Carpaţilor Răsăriteni "
- dr. Ioan Chintăuan, "Zonele salifere accesi
bile exploatării neindustriale din Vestul Carpa
ţilor Orientali"
- dr. Valeriu Cavruc, drd. Dan Buzea,

"Mărturiile privind exploatarea sării în Estul
Transilvaniei din Preistorie până în Perioada

Piatra Neamţ,

Romană "

Ioan Chintăuan,

*

"Tmar.a folosită la

obţinerea sării din apă sărată de la

Figa,

Durei

M a re,

"Cercetare etnografică privind

Livia

C av ru c ,

2004,

p. 57-59.

Valeriu ;

Harding,

Anthony;

; f."as�cmr

Buzea Dan "'lhe Pre-industrial Exploitation of
Salt ;,
'fl"ansy/vaniu ", În: Rezultatele
c:omwzicărllor colocviiior intema(iorw/e, Piatra
Neamt, 2004, p. 99-1 02.

jud.

Bistriţa - Năsă ud "

drd.

Dr.

secretari

Articole

- dr. Bart6k Botond,

p rof.

responsabi l i :
Pătrunjel;

redacţie: Liliana Lazea, Marius Dănilă.

de Mileniu li/"

-

Redactori

Lăcătuşu, Violeta

şi altele"
Muzeologie

- dr.

Muzeului

siastic de Documentare "Mitropolit Nicolae

- praf. univ. dr. Gheorghe Lazarovici, drd.
Darei Mare,

anuarul

Carpaţilor Răsăriteni şi a al Centrului Ecle

Mare,

comerţul popular

•

cu sare în zona Mureşului Superior"

Cavrue, Valeriu; Lazarovici, Ghe orghe;
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fierului. Materialul arheologic se află în patri

Buzea, Dan, "Descoperirile eneolitice de la
Păuleni Ciuc - Ciomortan, jud. Harghita.
Campania 2004". Î n : Cronica Cercetărilor
Arheologice din România, Campania 2004
* Cavruc, Valeriu; Buzea, Dan, "Săpăturile
arheologice de salvare de la Olteni «Cariera de
nisip» ". Î n: Cronica Cercetărilor Arheologice din
România, Campania 2004.

moniul M.C.R.

* Chilieni Sud,

jud. Covasna - septembrie.

Colectiv: Dan Buzea. A fost efectuată o cer
cetare de teren în imediata apropiere a DN12,
pe partea dreaptă a drumului, la intrarea în
comuna Chilieni, la intersecţia acestuia cu dru
mul judeţean Ozun - Sfântu Gheorghe. La
suprafaţa terenului nu au fost descoperite
materiale arheologice.

Anul 2005
* Cavruc, Valeriu, "Some Eneolithic and
Bronze Age Funeral Evidence on the Salt
Exchange Routs in South-East Transylvania ". Î n:
Mousaios X. Buzău: 2005. p. 325 - 35 1
* Cavruc, Valeriu, "The Ciomortan Group in
the Light of new Researches". Î n: Marmaţia 8.

B. Şantiere arheologice preventive

* Olteni Sud "Cariera de nisip", jud. Covasna.
Responsabil: Valeriu Cavruc. Colectiv: Dan
Buzea, Istvan Asztalos, Marian Bobei, Costel
Cioancă, Mirela Cotrută, Andrea Chiricescu,

Baia Mare: 2005 . p. 8 1 - 123

Luca Răzvan. Perioada: februarie - noiembrie.
S-au efectuat săpături arheologice preven
tive, la sud de locul în care s-au desfăşurat

Cercetări de teren - arheologie

cercetările din anii 2001 -2003. Cu această
ocazie au fost cercetate 273 complexe arheo

Anul 2004

logice, din care: 260 gropi menajere; 6 locuinţe

A. Cercetări de teren

şi 7 complexe reprezentând construcţii de
jud. Covasna -

suprafaţă. Totodată au fost cercetate şi 1 50

aprilie, iulie, septembrie. Colectiv: Dan Buzea.

gropi de stâlp, ce aparţin diferitelor perioade

* Olteni Nord - "Varmegye",

Cucuteni

de locuire a aşezării. Au fost cercetate com

Ariuşd. Cu această ocazie au fost descoperite

Periegheze în

aşezarea culturii

plexe arheologice datând din: eneolitic, 1

materiale arheologice formate din fragmente

groapă menajeră; perioada finală a epocii

ceramice pictate, piese din piatră, os şi lut ars.

bronzului, Cultura Noua, îi aparţin 1 17 gropi

* Olteni Nord - Bodoc "Cetatea Fetii Leanykavar", jud. Covasna - iulie. Colectiv:

complexe din Sec. IV. - Cultura Sântana de

Dan Buzea. Periegheză în aşezarea culturii

Mureş-Cerneahov, sunt reprezentate de 6

menajere; Latene dacic, 3 gropi menajere;

Cucuteni-Ariuşd, situată pe malul stâng al

locuinţe semi-adâncite (unele cu vetre pietrar

Oltului. A fost recoltat material arheologic

şi cuptoare) şi 45 gropi menajere precum şi 1

modest, compus din fragmente ceramice, ce au

complex de suprafaţă ce are trei cuptoare.

intrat în patrimoniul M.C.R.

Materialul arheologic descoperit a fost înregis

* Sfântu Gheorghe Nord, jud.
Colectiv:

Valeriu

Cavruc,

Covasna - mai.

Marian

trat în Registrul de Inventar al M.C.R, cu cea.

Bobei.

2500 numere, din care peste 300 piese speciale.

Aşezarea se află situată la cea. 500 m nord de

* Coşeni Nord,

jud.

Covasna

-

iunie,

oraşul Sfântu Gheorghe, de ambele părţi ale

Colectiv: Dan Buzea. Au fost efectuate două

DN -

sondaje arheologice, cu o suprafaţă totală de 20

1 2,

Braşov - Miercurea Ciuc, pe o terasă

joasă de pe malul drept al Oltului. Au fost efec

mp, pe lunea inun-dabilă situată pe malul stâng

tuate cercetări de teren în zona şantului exca

al Oltului, la cea. 500 m vest de DN 1 2 Braşov 

vat în scopul înlocuirii cablului telefonic, ocazie

Miercurea

cu care a fost recoltat material arheologic

Chilieni. Pe acest teren urma să se amenajeze
un lac de pescuit pentru amatori. Î n urma aces

bogat,

în

special

ceramică

din

perioada

Ciuc şi

1

km

sud de comuna

Hallstattiană şi medievală târzie. Materialul

tor sondaje arheologice, nu au fost descoperite

arheologic se află în patrimoniul M.C.R.

materiale arheologice.

* Sfântu Gheorghe Nord "Câmpul Gării",

C. Şantiere arheologice sistematice
* Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dâmbul Cetăţii"

jud. Covasna - iulie. Colectiv: Marian Bobei,
Costel Cioancă. Aşezarea se află pe o terasă

- jud. Harghita. Perioada: 29 iulie - 05 septem

înaltă neinundabilă, amplasată pe malul stâng

brie Responsabil: Valeriu Cavruc; Colectiv:

al Otului, în spatele UM - Vânători de munte.

Dan Buzea, Mirela Cotruţă (MCR); Gheorghe

Cu această ocazi e a fost descoperit material

a rh e o l og i c

datând

din

neol i t i c,

Lazarovici (Universitatea Lucian Blaga, Sibiu )

eneolitic,

Au

fost cercetate complexe a rh eo l o gice

aparţinând locu i r i i eneol itice, cu ltu rii Cucu t e n i

perioada de tranziţie, epoca hronzului si epoca
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-Ariuşd. Î n această campanie au fost definite 3

asupra turnului platformă, prin delimitarea

niveluri eneoltice de locuire definite după cum

înspre est a laturii dinspre pantă. Este cu totul

Cucuteni - Ariuşd A l . El se caracterizează prin

8,85 metri, este egală cu măsura laturii perpen

ceramica neagră bine lustruită. Acestui nivel îi

diculare vestice (degajată în campaniile ante

urmează: Nivelul eneolitic 1 corespunde fazei

remarcabil că măsura laturii dinspre pantă,

apartine complexul (Cmp.) 17. A fost observat

rioare). Prin urmare, turnul platformă, în faza

şi un nivel intermediar denumit nivel eneolitic

sa finală de existenţă, era ridicat pe plan pătrat.

1 1 l i, care însă nu este foarte clar definit.

Acestui nivel îi aparţin Cmp. 18 şi Cmp. 19,

Anul 2005

ambele în curs de cercetare. Nivelul eneolitic II

A. Cercetări de teren
* Cercetări de teren în zona localităţii Sfântu
Gheorghe - Coşeni, jud. Covasna. Perioada: 02

corespunde fazei Cucuteni-Ariuşd A2-3. Acest
nivel se caracterizează prin ceramica uzuală
decorată cu barbotină organizată, prin cerami

apr.- 10 apr. ; 20 act.- 30 oct. Colectiv: Dan

ca semifină şi fină pictată, canelată sau incizată

Buzea.

cu variate motive. Acestui nivel îi aparţin
locuinţele (Loc.) 5, SA şi 2 1 . Locuinţa 5, este

sept.- 15 sept. Colectiv: Dan Buzea. Cercetări
de teren în zona unde urmează a fi deschis un

de formă patrulateră cu colţurile uşor rotunjite,

parc pentru maşini agricole. Nu au fost identi

este semiadâncită şi are podina din pietriş

ficate urme de cultură materială.

local. Inventarul acestei locuinţe este sărac.

* Cercetări arheologice de teren în zona loca
lităţii Arcuş, jud. Covasna. Perioada: 26 martie.

Nivelul eneolitic III corespunde unei etape
finale a fazei Cucuteni - Ariuşd A. Ceramica

Colectiv:

pictată reprezintă aici o aparitie extrem de

6, 1 1, 12,
16. Au fost descoperite, inven

la cea. 500 m sud, sud-est de Centrul de cultură
Arcuş. Materialul arheologic se află în patri

piese din lut, os, corn, piatră şi cupru.

moniul M.C.R.

* Şantierul Arheologic "Cetatea Zânelor"

* Cercetări arheologice de teren în zona loca
lităţilor Bistriţa şi Năsăud. Proiectul: "Exploa
tarea preindustrială a sării în Bazinul Carpatic ".

Carpaţilor

Naţional de Istorie a

Trasilvaniei, Muzeul Brăilei. Coordonatori: Dr.

Perioada: 17 act. - 23 act. Colectiv: Valeriu

Valeriu Sârbu, Dr. Viorica Crişan. Perioada: 1 0

Cavruc, Dan Buzea, Lucian Vaida, Cătălin

iunie - 2 0 iulie 2005.
de

Bojică. Cu această ocazie au fost cercetate mai

localnici

multe zone bogate în surse de sare dar şi cu ape

Cetatea Zânelor sau Muntele Cetăţii (cota 960

sărate. Unele dintre acesea sunt cunoscute în

m), situată între Pârâul Cetăţii şi Pârâul Mişca,

literatura de specialitate şi au fost luate date

este înconjurată din trei părţi de piscuri mai

GPS. Cercetarea s-a desfăşurat în jurul loca

înalte care-i asigurau protecţia, atât în faţa

lităţilor: Săsarm, Chiuza, Beclean, Dumbrăviţa,

inamicului, cât şi a vicisitudinilor naturii.

Ilişua, Nimigea, Floreşti, Mintiu, Taure, Cepari

Pantele de V şi de NV ale muntelui coboară în

şi Liviu Rebreanu. Pentru fiecare localitate au

Valea Covasnei având o l argă deschidere spre

fost luate mai multe puncte GPS şi, acolo unde

zona depresionară. Pe această parte, dar şi spre

a fost cazul, s-au descris unele obiective etno

mai multe tcrasc (p atr u fortificate
si alte câteva, mai mici, fără urme de fortifi
�arc) tăiate în stâncă şi amenajatc din antichi
S, se ohservă

tate.

Spre

NE

şi

E

acestor

prima terasă a pârâului Arcuş, pe malul stâng,

special vase ceramice întregi şi întregibile,

denumită

ocazia

vârstă a epocii fierului. Aşezarea se află pe

s-a îmbunătăţit cu materiale arheologice, în

dacică,

Cu

logice ce datează din mai multe perioade:

tariate şi introduse în Registrul de Inventar al

Cetatea

Buzea.

perioada de tranziţie, epoca bronzului şi prima

M .C.R, cea. 500 numere. Patrimoniul muzeului

Răsăriteni; Muzeul

Dan

cercetări au fost descoperite materiale arheo

rară. Acestui nivel îi aparţin Loc. 4,

Muzeul

unde

jud. Covasna. Perioada: 03 sept.- 05 sept.; 08

amestec cu resturi vegetale. Locuinţa 2 1 , este

Organizator:

zona

* Cercetări de teren în zona localităţii Chichiş,

s-a

aplicat apoi lipitura formată din nisip în

Covasna.

în

materială.

platformă şi podină suspendată. Podina a fost

precum şi Cmp.

teren

nisip. Nu au fost identificate urme de cultură

una de mari dimensiuni ce era prevăzută cu
construită din bârne despicate peste care

Cercetări de

urmează a fi deschisă o carieră de pietriş şi

grafice. Din punct de vedere arheologic, cea
mai importantă descoperire o re prezin tă zona
fântânii şi izvoarelor sărate de la Săsarm -

pantele muntelui sunt

Chiuza, u n de au fost descoperite 4 complexe

a brupte, pe alocuri sub fo rm a

unor pcrc�i !.le
stâm;ă, a p ro a pe imposibil de urcat.
Cercetările din anul 2004 s-au co nce ntrat

arheologice (posibil bordeie, locuinţe sau com

p lexe

rituale) în care a fost ul.!scopt!rit m a tl.!ri a l
arheologic bogat reprezentat în primul rând de
,
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ceramică, ce datează de la începutul epocii

cu dimensiunea de 2,9 x 0,9 m, este mărginită

bronzului. Materialul arheologic descoperit se

pe laturile lungi de bârne de lemn carbonizate.

află în patrimoniul M.C.R.

Inventarul este compus dintr-un vas ceramic

* Cercetări arheologice de teren în zona loca
lităţii Ciumernec, comuna Sita Buzău lui
(Gâlmă Roate) jud. Covasna. Perioada: 20 sep

întreg si alte 3 păstrate fragmentar, alături de
fragmentele ceramice s-au găsit resturi de oase
umane calcinate.

Lazarovici,

Urmează a fi cercetate exhaustiv două

Magda Lazarovici, Dan Buzea. Cercetarea

aşezări din două perioade diferite: epoca

arheologică s-a desfăşurat în zona surselor de

bronzului târziu, cultura Noua (cea mai mare

silex din punctul Gâlmă Roate (satul a fost

aşezare ca suprafaţă cercetată în Transilvania);

tembrie.

Colectiv:

Gheorghe

mutat jos, în lunea Buzăului, după 1 950). Cu

perioada postromană (a adus noi contribuţii cu

această ocazie au fost identificate mai multe

privire la momentul de după părăsirea Daciei

surse cu silex ce se poate exploata la suprafaţa

de către romani) .

terenului. Aici s-au desfăşurat în trecut cerce

Cercetarea aşezării neolitice poate aduce

tări arheologice şi au fost descoperite aşezări ce

noi informaţii cu privire la momentul pătrun

datează din paleoliticul superior, aşa numitele

derii purtătorilor culturii Boian în sud-estul

aşezări atelier. A fost recoltat mate-rial geolog

Tranilvaniei şi contactul acestora cu purtătorii

ic (silex) ce se află în patrimoniul M.C.R.

culturii Precucuteni. Mormântul descoperit

* Cercetări arheologice de teren pe traseul con
ductei de gaz metan Sândominic-Gheorghieni,

este

jud. Harghita. Perioada: noiembrie-decembrie.

tru perioada sec. V - IV a. Chr.

Colectiv:

* Şantierul arheologic Covasna - "Cetatea
Zânelor", jud. Covasna. Organizator: Muzeul

Valeriu

Cavruc,

Dan

important

deoarece

atestă

prezenţa

dacilor în partea de sud-est a Transilvaniei pen

Buzea.

Cercetările sunt în curs de desfăşurare, au fost
marcate mai multe zone în funcţie de traseul

Carpaţilor Răsăriteni; Muzeul Naţional de

conductei, după cum urmează:

Istorie a Trasilvaniei, Muzeul Brăilei. Coordo

1.

Gheorghieni;

2. Valea Strâmbă; 3. Voşlobeni; 4. Izvorul

natori: Dr. Valeriu Sârbu, Dr. Viorica Crişan.

Mureşului; 5. Sândominic. S-a mers pe traseul

Perioada: 10 iunie - 20 iulie. Cercetările arheo

conductei şi pe o distanţă de cea. 500 - 1 000 m,

logice au fost concentrate pe terasa a Il-a, şi la

stânga şi dreapta acesteia. Cu această ocazie a

structura bastionului de formă patrulateră ce

fost descoperită o singură piesă de silex (vârf

apăra cetatea din partea sudică. Sub turnul

de lamă cu retuşe pe o latură), în zona loca

platformă au fost descoperite urmele unui alt

lităţii Valea Strâmbă, punctul "Dealul Mic",

turn, de dimensiuni mai mari, datând probabil

punct necunoscut până acum în literatura arhe
ologică. Î n restul punctelor menţionate nu s-au

importantă

făcut descoperiri arheologice.

Transilvaniei. Cetatea datează din sec. I a. Chr

din prima fază a fortificării. Este cea mai
cetate

dacică

din

sud-estul

- sec. I p. Chr şi a fost distrusă de către romani.

* Şantierul arheologic Păuleni - Ciomortan,

B. Şantiere arheologice

* Şantierul arheologic Olteni Sud - "Cariera de
nisip", jud. Covasna. Perioada: 1 1 apr. - 03 iun.

jud. Harghita. Perioada: 29 iulie - 05 septem

(Situl A); 04 iun. - 28 iul. (Situl B). Colectiv:
Valeriu Cavruc, Dan Buzea. Î n zona Sitului A

Gheorghe Lazarovici. Cercetarea s-a desfă

au fost descoperite 42 de complexe arheolo

datează din perioada eneolitică aparţinând cul

brie. Colectiv: Valeriu Cavruc, Dan Buzea,
şurat în S . l şi au fost studiate două locuinţe ce

gice, în special gropi menajere, din care: 10 din

turii Cucuteni-Ariuşd. Acestea aveau podina

perioada târzie a epocii bronzului - Cultura

construită direct pe sol şi făcută din bârne

Noua; 8 din perioada postromană - cultura

despicate în două, trei sau patru laturi, apoi

Sântana de Mureş; 24 - din perioadă nedeter
minată. A fost descoperită şi o locuinţă de

aşezate una lângă alta. Peste acestea a fost apli
cat un strat de lut. Î n interiorul uneia din

formă patrulateră, ce datează din sec. I V-III

locuinţe a fost descoperită şi o vatră de foc. Sub

a.Chr, perioada dacică.
Î n zona Sitului B a fost descoperită o aşezare

podina locuinţelor au fost depistate gropile de
stâlpi, de la pereţi şi acoperiş. Î n interiorul lor

ce datează din neolitic, mii. V a.Chr, aparţi

a fost descoperit material arheologic bogat.

nând culturilor Boian-Precucuteni(?), Cerami
cii liniare cu note muzicale. Î n această aşezare

informaţii cu privire la modul de construire a

Cercetările de la Păuleni Ciuc au adus noi
locuinţelor de către purtătorii culturii Cucuteni

a fost descoperit un mormânt de incim.:ra �ie ce
datează u i n l .atene-ul uacic, sec. I V - III a. Chr.

Groapa mo rmfmtului este de formă patrulateră

-/\riuşd în sud-estul " l hmsilvaniei. Totuuală, a
fost

reco l ta t

un
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reprezentat

de:

figurine

antropomorfe

şi

Anul 2005

zoomorfe; unelte din piatră, os, corn, cupru şi

* Proiectul "Ţesutul - muncă, artă, meşteşug
În satul românesc est Transilvănean ". Documen

vase ceramice.
*
Şantierul arheologic Miercurea Ciuc
Ciuboteni, jud. Harghita. Perioada: 22 august -

tare

15 septembrie. Colectiv: Valeriu Cavruc, Dan
Buzea. Cercetările arheologice au fost concen

Au fost deschise două suprafeţe, S.l (74 mp,

la cercetările etnografice au participat: Valeriu
Cavruc, Dorinel lchim, Darei Mare, Andrea

Stratul de cultură preistoric a fost deranjat de

Chiricescu. Perioada: iunie - iulie 2005.

lucrările de construcţie a caselor de locuit din

* Proiect "Exploatarea preindustrială a sării
În Carpaţii Răsăriteni" , cercetări etnografice în

perioada modernă.
A fost salvat material arheologic, în special

zonele:

ceramic, ce datează din: perioada mijlocie a

judeţul

epocii bronzului, cultura Wietenberg; prima

-

18

localităţile

Mintiu, Sărăţel, Săsarm, Taure,

modernă.
iunie

Bistriţa-Năsăud :

Blăjenii de Jos, Caila, Cepari, Dumitra, Figa,

vârstă a epocii fierului, Hallstatt; perioada

13

Tulgheş

proiect a fost coordonat de Valeriu Cavruc, iar

deschisă în partea sud-estică a terenului).

Perioada:

comuna

judeţul Bacău, în vederea organizării unei
expoziţii etnografice în localitate. Î ntregul

deschisă în interiorul piscinei) şi S.II (22 mp,

Covasna.

Poiana,
comuna

* Cercetare de teren În satul Poiana Sărată,

fost îndepărtat cu ajutorul excavatorului.

Micfalău,

si

Recea,

Darei Mare, Livia Mare, Dan Buzea, Andrea

pământul se află în stare secundară, acesta a

arheologic

Pârâu

satul

Chiricescu

construcţiile. Acolo unde s-a observat faptul că

Sondajul

satele

Uudeţul Harghita) - martie 2005. Au participat

trate în locurile unde urmează să fie amplasate

*

în

Gălăuţaş,

-

jud.

judeţul

Braşov:

localităţile

J i mbor,

Merchiaşa

iunie.

- judeţul Harghita: Valea Homoroadelor,

Colectiv: Valeriu Cavruc, Dan Buzea.

Praid

Cercetarea arheologică s-a realizat prin

- j udeţul

deschiderea a două �ondaje de verificare strati

Mureş:

zona Reghin-Gurghiu,

Sovata

grafică, denumite S . 1 şi S.2. Nu a fost necesară

Perioada: iulie - octombrie 2005.

extinderea suprafeţelor (secţiunilor arheolog

Au participat muzeografii dr. Dorinel lchim,

ice) deoarece nu au fost identificate urme de

drd.

cultură materială.

Darei

Mare,

Livia

Mare,

Andrea

Chiricescu, desenator Kinga Ugron, Marius
Dănilă, Marius Domboşi.

Cercetări etnografice de teren

Cercetări interdisciplinare de teren
Anul 2004

Î n anii 2004-2005, MCR a continuat cerce

* Proiect de cercetare "Interferenţe româna secuieşti în zona Mureşului Superior"

tările interdisciplinare privind exploatarea

Campania din comuna Voşlobeni şi satul

preindustrială a sării din preistorie până în

Eseniu (Eszenyo) - septembrie; Campania din

prezent, pe teritoriul judeţelor: Maramures,

satul Platoneşti, comuna Sărmaş, satul Pârâu,

Bistrita - Năsăud, Mureş, Harghita, Covasna şi
Braşov. Î ntregul proiect a fost conceput şi coor
donat de Valeriu Cavruc. Î n cadrul proiectului

. comuna Gălăuţaş - octombrie; campania din
satul Jolotca

Secuiască

(Orotka), comuna
comuna

au fost efectuate periegheze, măsurători GPS şi

Sărmaş - noiembrie. Au participat Darei Mare

cercetări geofizice. Acestea au urmărit identifi

şi Andrea Chiricescu.

carea siturilor arheologice din preistorie, anti

Cercetare de teren şi documentare în cadrul
proiectului "Prima Şcoală Românească din
Sfântu Gheorghe". S-au conspectat documen

chitate şi evul mediu legate de exploatarea sării

Ditrău,

şi

Jolotca

Românească,

*

şi s-au desfăşurat la Sânpaul, Mărtiniş Uud.
Harghita), Zoltan, Olteni Uud. Covasna), Figa

tele din Arhiva Protopopiatului Ortodox Sf.
Gheorghe; s-au efectuat deplasări la Mu7.eul
Primei Şcoli Româneşti din Şcheii Braşovului;
s-au conspectat documente aflate în Arhivele
Arhiepiscopiei Ortodoxe de la Sibiu. Perioada:
noiembrie-decembrie 2004. Au participat
Dorcl Mare şi Andrea Chiricescu

- Beclean, Săsarm Uud .

Bistrita- N ăsăud),

Co�tiui (jud. Maramureş), Orşova (j ud. Mure�)
�i Jimbor (jud. Braşov).
Perioada: lunile iulie - august 2004 2005.
Coordonator Valeriu Cavruc. Au participat:
Anthony F. Harding, Julia Wiecken (U niver
sitatea Excter din Marcu Uritanie), Dan Buzea,
-
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Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
În anul 2005, s-au întocmit 632 de fişe
analitice în format Word (41 0 fişe analitice de
evidenţă a bunurilor arheologice, 1 62 fişe
analitice de evidenţă a bunurilor etnografice şi
60 fişe carte).
Total Word în acest moment: 1 648
Total Docpat în acest moment: 1 648
În anul 2005, în urma campaniilor arheolo
gice de la Păuleni - Ciuc - Ciomortan, Olteni
"Cariera de Nisip" (Situ) A şi Situ) B), Covasna
"Valea Zânelor", a cercetărilor etnografice din
zona Bistriţa-Năsăud (Săsarm, Beclean, Taure,
Sărăţel), Braşov (Jimbor, Mercheaşa),
Harghita (Valea Homoroadelor, Praid), Mureş
(Reghin, Sovata) din cadrul Proiectului
"Exploatarea Preindustrială a Sării în Carpaţii
Răsăriteni" şi a donaţiilor de carte din biblio
teca scriitorului Romulus Cioflec, patrimoniul
MCR s-a îmbogăţit cu 1 179 numere de inven
tar, ajungându-se în registrul de evidenţă
analitică a bunurilor muzeale Ia numărul de
inventar 13379.

Răzvan Luca, Andrea Chiricescu, Liliana
Lazea ( M CR), Lucian Vaida ( Muzeul
Grăniceresc din Năsăud).

Expoziţii
* Expoziţia etnografică de la Poiana Sărată,
judeţul Bacău. Inaugurată la 04 Decembrie
2005. Coordonatorul expoziţiei: Dorinel Ichim.
La organizarea expozitiei au participat: Mirela
Cotruţă, Andrea Chiricescu, Filip Eugenia,
Cacior-Săliştean Gheorghe, Marius Domboşi.
* Expoziţia de bază de la Casa Memorială
Romulus Cioflec, din satul Araci, judeţul
Covasna. Coordonatorul expoziţiei: prof.
Luminţa Carnea. La organizarea expoziţiei au
participat: Marcel Cucuiat, Mirela Cotruţă.

Restaurarea, conservarea şi
evidenţa patrimoniului cultural al
Muzeului Carpaţilor Răsăriteni

În anul 2005 au fost restaurate şi conservate
1 65 de obiecte etnografice ( 1 30 unităţi de

înregistrare) din lemn, metal şi obiecte corn
pazite.

Patrimoniu! muzeului este format în princi
pal din cercetări proprii efectuate pe teritoriul
judeţelor Covasna şi Harghita, precum şi din
achiziţii şi donaţii. Patrimoniul arheologic
cuprinde vestigii preistorice, dacice, romane şi
post-romane. Patrimoniul etnografic este for
mat din două construcţii ţărăneşti, numeroase
piese de port tradiţional, mobilier, unelte şi
ustensile. Patrimoniul istorica - memorialistic
cuprinde casa natală a lui Romulus Cioflec de
la Araci şi clădirea Primei Şcoli Româneşti din
Sfântu Gheorghe, precum şi obiecte şi docu
mente privind istoria şi cultura românească pe
teritoriul judeţelor Covasna şi Harghita.

Restaurarea şi recepţia non
clădiri a Muzeului Carpaţilor
Răsăriteni
Muzeul Carpaţilor Răsăriteni îşi desfăşoară
astăzi activitat�a într-un nou sediu, situat pe
strada Gabor Aran, nr. 1 6, Sf. Gheorghe, în a
cărui posesie a intrat în anul 2003. În perioada
2003-2005 imobilul a fost restaurat
În urma HG nr. 525/08.05.2003 imobilul din
strada Gâbor Ăron nr. 16 a fo�t preluat de
către Ministerul Cuturii şi Cultelor, după care,
prin Ordinul nr. 2069/08.07.2003 a fost predat
M l;!zeului Carpaţilor Răsăriteni.
In perioada 2004-2005 s-au efectuat lucrările
de restaurare şi consolidare a imobilului, astfel
încât în data de 1 septembrie 2005 a fost efec
tuată recepţia clădirii.
În luna septembrie, compartimentele logis
.
tice s-au �utat în noul sediu, urmând ca după
c:l � 6 lum care trebuie să treacă conform legii,
sa fie mutată şi o parte din patrimoniul muzeu

Anul 2004
Faţă de anul 2003, când registrul de inven
tariere al muzeului cuprindea 9 1 1 3 numere, în
anul 2004, în urma campaniilor arheologice de
la Covasna - "Valea Zânelor", Olteni - "Cariera
de nisip", jud. Covasna şi Păuleni-Ciomortan
jud. Harghita, şi în urma cercetărilor etno�
grafice, numărul acestora a ajuns Ia 1 2200.
Astfel, în cursul anului 2004 au fost înregistrate
3087 numere.
În cursul anului 2004, au fost restaurate 226
de piese etnografice şi 62 de piese arheologice,
in total 288 de piese.
Anul 2005

lui în depozitele special arncnaj atc. Suprafaţa
construită a spatiului prim it, de 2 1 X,32 mp, este
reprezentată de un garaj şi de imobilul în sine.
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Imobilul are 1 etaj, sălile de la parter fiind ame

fie, Compartimetul Contabilitate, Secretaria

najate ca spaţii expoziţionale. La etaj se găsesc

tul, Biroul Directorului.

birourile, împărţite pe compartimente: Atelier

Suprafaţa desfăşurată reprezintă 864 mp din

de restaurare, conservare şi evidenţă a patri

suprafaţa totală, şi urmează a

moniului, Compartimentul de Istorie-Etnogra-

cursul anul 2006.

fi

amenajată în

Andrea Chiricescu
Dan Lucian Buzea
Mirela Cotruţă

Muzeul Etnografic Poiana Sărată
La propunerea şi Ia iniţiativa domnului

Răsăriteni au fost valorificate prin organizarea

Nicolae Ciprian Vrânceanu, şi cu sprijinul

unei expoziţii etnografice într-una din sălile de

însemnat acordat de acesta, atât material cât şi

clasă ale şcolii din localitate, care nu mai

intelectual, Muzeul Carpaţilor Răsăriteni a

funcţionează datorită lipsei de elevi. Expoziţia

avut şansa, în anul 2005, de a trece frontiera

încearcă să ilustreze pe scurt ocupaţiile, obi

geografică dintre Transilvania şi Moldova, şi de

ceiurile, credinţele, portul popular al poiena

a efectua cercetări etnografice în istoricul sat

rilor, şi nu în ultimul rând istoricul satului, într

graniţă Poiana Sărată.

un cuvânt viaţa localnicilor de-a lungul timpu

Echipa

de

cercetători

formată

din

dr.

lui, privită prin prisma mărturiilor etnografice

Valeriu Cavruc, dr. Dorinel Ichim, drd. Mare

păstrate până în zilele noastre, transmise din

Dorel şi Andrea Chiricescu a efectuat o cerce

tată în fiu.

tare etnografică în Poiana Sărată, de-a lungul

Obiectele expuse au fost donate de către

anului 2005, care a scos Ia lumină atât mărturii

săteni, majoritatea fiind încă în stare bună de

documentare, cât şi mărturii materiale privind

conservare, fiind chiar folosite de către aceştia

viaţa şi ocupaţiile locuitorilor acestui sat de-a

în gospodării. Ele ilustrează principalele ocu

lungul istoriei şi până în zilele noastre.

paţii, creşterea oilor si lucrul la pădure, dar şi
alte

Poiana Sărată este un sat care a fost înfiinţat
în

anul

1 823

de

autorităţile

ocupaţii

precum

lucrul

pământului,

muncile casnice şi diferite meşteşuguri.

Imperiului

Habsburgic, ca sat de graniţă, amplasat la vama

Poiana Sărată este un sat îmbătrânit, dar

Transilvaniei cu Moldova, pe principala trecă

prin iniţiativa şi sprijinul domnului Nicolae

toare dintre acestea, Pasul Oituz. Proveniţi din

Ciprian Vrânceanu, prin ajutorul oferit de

familii de români crescători de oi din satele

săteni şi prin eforturile şi strădania Muzeului

Breţcu, Săcele, Scheii Braşovului şi alte loca

Carpaţilor Răsăriteni de a realiza această

lităţi transilvane, poienarii au prosperat eco

expoziţie se încearcă o întinerire a acestuia,

nomic prin hărnicia lor, fiind avantajaţi de po

prin atragerea turiştilor prin intermediul aces

ziţia geografică a aşezării, înconjurată de

tui viitor punct muzeal. Datorită aşezării

păduri şi păşuni, având astfel şansa de a con

geografice Poiana Sărată este un ideal loc de

tinua tradiţia creşterii de oi şi de a-şi asigura

odihnă pentru călătorul obosit, iar datorită

veniturile prin exploatarea pădurilor. Pe lângă

acestei expoziţii Poiana Sărată poate oferi şi

aceste ocupaţii principale, ei au practicat şi

ceea ce un călător ar putea căuta: autenticul,

agricultura montană şi creşterea vitelor, care le

. traditionalul românesc surprins într-o expoziţie
creată în însuşi leagănul formării şi existenţei

asigurau minimul necesar de hrană.

sale.

Din punct de vedere istoric, Poiana Sărată a
cunoscut atât perioade de progres cât şi

Expoziţia a fost inaugurată la data de

perioade de regres economic, şi a înfruntat,

decembrie 2005, în cadrul unor programe şi

alături de alte localităţi, cruntele războaie din
istoria poporului nost ru . Un p u nct de cotitură

manifestări culturale dedicate Zilei Naţionale a

4

României, şi îşi aşteaptă vizitatorii în chiar
va tra satului Poiana Sărată, în impunătoarca

în istoria satului îl reprezintă anul 1 952, când
Poiana Sărată a trecut de la judetul Treiscaune
la Regi un ea Bacău, Raionul Tg. Ocna, astăzi
aparţinând judeţului Bacău.
Rezu ltatele p a rţ i a l e ale cercetării etno
grafice înl n:prinsc de Muzeul Carpaţi lor

clăllire a şcolii, situată pe marginea şoselei ce
leagă Moldova lle Transilvania.

Dorinel lchim
Andrea Chiricescu

358

www.cimec.ro / www.mncr.ro

ANGVSTIA, 9, 2005, Cronica, pag. 361 - 364

Muzeul Oltului şi Mureşului Superior

Gânduri la început de drum sau nevoia de muzeu ca o casă
a moştenirii noastre culturale

Prin mijloacele sale specifice, Muzeul Oltului

Sub genericul
Naţională a

"Comorile neamului", de Ziua
României Ia 1 Decembrie 2003, la

şi Mureşului Superior va căuta să răspundă

din

acestor deziderate exprimate, iniţiind progra

M iercurea Ciuc, au fost vernisate trei expoziţii

me, proiecte care se vor derula în viitor în

cu tematică de arheologie, istorie memorialis

parteneriat cu alte instituţii de profil de pe

tică şi etnografie, organizate de Episcopia

teritoriul judeţului Harghita sau/şi din afara sa,

Centrul

Cultural

"Miron

Cristea"

Ortodoxă Română a Covasnei şi Harghitei,

răspunzând exigenţelor şi priorităţilor ştiinţifice

M uzeul

în domeniu.

Carpaţilor

Răsăriteni,

Arhivele
Asociaţia

Gândurile cu care am pornit la drum în

Comunitară Românească din Miercurea Ciuc.

această formulă pleacă de la convingerea că,

Cu această ocazie a fost inaugurat practic

alături de familie, Biserică, şcoală - muzeul

Naţionale

Miercurea

Ciuc

şi

Muzeul Oltului şi Mureşului Superior.

reprezintă în primul rând o instituţie culturală,

Juridic, Muzeul Oltului şi Mureşului Supe

educativă. Dacă am da însă o definiţie mai pre

rior s-a constituit în urma obţinerii avizului

tenţioasă, oficială, am spune că muzeul este

favorabil, nr. 4803 din 20 octombrie 2003, al

institutia publică ce are ca principal obiectiv

Direcţiei Monumente Istorice şi Muzee şi, prin

identificarera,

cuprinderea în structura organizată a Muzeu

restaurarea, protecţia, expunerea şi cercetarea

achiziţionarea,

conservarea,

lui Carpaţilor Răsăriteni, prevăzută în anexa 2

unui anumit patrimoniu cultural, muzeul etno

a ordinului nr. 2865 din 28 noiembrie 2003, a

grafic, de exemplu, ocupându-se de patrimo

ministrului

niul culturii şi civilizaţiei populare tradiţionale.
Î nsă, muzeul nu trebuie înţeles doar ca o

culturii şi cultelor, acad. Răzvan

Theodorescu, de aprobare a Regulamentului

clădire ce adăposteşte

de Organizare şi Funcţionare.
Potrivit

art. 21 din ordinul amintit, princi

"obiecte vechi",

pentru

că o colecţie de obiecte culturale nu înseamnă

palele atribuţii ale filialei sunt: identificarea,

o simplă acumulare, cercetare şi expunere de

cercetarea, constituirea, dezvoltarea, conserva

obiecte, mai mult sau

rea, restaurarea şi valorificarea patrimoniului

ştiinţific - ci muzeul trebuie să fie mai ales casa

istoric, etnografic şi artistic pe teritoriul judeţu

memoriei noastre culturale. El tczaurizează

lui Harghita.
Muzeul Oltului şi Mureşului Superior a
apărut ca o necesitate a includerii în reţeaua
muzeală de interes naţional a zonei judeţului
Harghita rămasă necercetată şi valorificată
muzeistic, în ceea ce priveşte istoria, cultura,
civil izaţia românească. Existenţa doar a
Muzeului Etnografic Topliţa în arealul Mure
şului Superior, cu activitate doar în partea
nordică a judeţului Harghita şi cu posibilităţi
locale limitate, a făcut imperios necesară înfi
inţarea Muzeului Oltului şi Mureşului Superior,
pentru o mai largă cuprindere a problematicii
muzeale prioritare româneşti la scara întregu
lui j udeţ Harghita.

mai puţin ordonate

(adică păstrează ceva deosebit de preţios) o
moştenire culturală, identitară. Cu alte cuvinte,
prin obiectele de muzeu ne amintim sau aflăm
cine am fost în trecut, cine suntem astăzi şi mai
ales cine trebuie să rămânem în viitor. De
aceea, socotim că locul acestor obiecte, aban
donate de cei mai mulţi d intre noi în faţa
modernităţii şi progresului tehnic

"civilizator",

sau a modei - trebuie să-şi regăsească locul mai
întâi în muzeu, apoi, prin recuperarea semnifi
caţiei lor, să reintre în aprecierea sufletului
nostru.
Muzeul ne ajută să înţelegem că nu tot ceea
ce este vechi este de lepădat, ci dimpotrivă, tre

De asemenea, Muzeul Oltului şi Mureşului

buie revalorizat, să îi dăm o nouă preţuire şi

Superior a apărut şi ca urmare a solicitărilor

obiectele

repetate ale societăţii civile româneşti de a i se

de care am

fost legaţi cândva

sufleteşte, să rămână în continuare organic

regăsi reprezentată muzeistic cultura, spiritua

legate

de

propria

noastră

însoţească �i să îi facem si p�

l itatea românească specifică zonei, într-un
muze u în municipiul re şe din ţ ă d e j udeţ,

din

Miercurea Ciuc.

fiinţă,

ceilahi.

să
mai

ne

ales

l <inăra generaţie, să le pr�ţuiasdi; d i n
care s - a u lepădal u � moşt�nirca

păca te, tinerii
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culturală nepretuită a neamului lor, prea uşor

credinţa, cultura românească. Alte popoare

categorisesc obiectele tradiţionale, spre exem

care nu au o asemenea tradiţie bogată ca cea a

plu portul popular, etc., ca fiind ceva desuet, în

poporului român caută cu orice preţ să si-o

afara modei şi chiar le ridiculizează, le mini

"construiască ",

malizează, uneori chiar le batjocoresc. Cei cu o

valoare, în timp ce noi, şi chiar autorităţile cu

să o

'fabrice "

şi să o pună în

asemenea atitudine îsi reneagă propria origine

atribuţiuni specifice în domeniu, tratăm dese

şi, dacă ţi-ai pierdut sentimentul identităţii tale,

ori cu superficialitate sau lipsă de răspundere

ti-ai pierdut de fapt părinţii, moşii şi strămoşii.

aceste

Aplecând urechea prea mult si deseori slu

probleme,

grăbindu-ne

chiar

să

importăm tradiţii, obiceiuri etc. care nu au

garnic, fără demnitate şi mândrie cu adevărat

nimic comun cu cultura noastră.

naţională, Ia tot ceea ce vrea să ne spună

Ne exprimăm însă speranţa că având sprij i

Occidentul, la curentele proeuropene, fără un

nul tuturor celor interesaţi în susţinerea si pro

spirit de discernământ critic, riscăm să pierdem

movarea culturii

valoroasa noastră tradiţie culturală. De aceea,

locale, Muzeul Oltului şi Muresului Superior

şi implicit a istoriei noastre

familiei, muzeului, Bisericii si şcolii, le revin un

va deveni într-adevăr o casă a moştenirii noas

rol deosebit de important în transmiterea a tot

tre culturale.

ceea ce este mai valoros din istoria, tradiţia,

Dorel Mare

Cronica activităţii Muzeului Oltului şi Mureşului Superior
pe anii 2004 - 2005
şcolară

Anul 2004
*

Expoziţia

"Comorile neamului ",

faza

j udeţeană,

organizată

de

colaborare cu Episcopia Ortodoxă a Covasnei

organi

şi

zată de 1 Decembrie 2003, Ziua Naţională a

fil iala

Muzeul

Oltului

şi

simpozion

dedicat marelui voievod, 30.05.2004, organizat

Românilor din M iercurea Ciuc, cu ocazia înfi

de Cercul Militar al Garnizoanei Miercurea

inţării filialei Muzeul Oltului şi Mureşului

Ciuc; participă Darei Mare cu o comunicare

Superior.

* "Mihai Eminescu - poetul naţional"- serată
muzical literară dedicată poetului naţional,

15.01.2004, organizată împreună cu Centrul

ştiinţifică:

"Broderiile din epoca lui Ştefan cel

Mare".
* Ziua

copilului, 0 1 .06.2004, expoziţie de

icoane pe sticlă - cu vânzare prin licitaţie;

Cultural " Patriarh Miron Cristea", Scoala

acţiune realizată în colaborare cu

Generală " Liviu Rebreanu", Colegiul Naţional

Centrul

Cultural " Patriarh Miron Cristea", Asociaţia

" Octavian Goga".

Comunitară Românească din Miercurea Ciuc,

"Unirea Principatelor Române" - expo

Prefectura

ziţie fotodocumentară, organizată în colabo

Harghita,

Consiliul

Judeţean

Harghita, în vederea susţinerii materiale a

Centrul

copiilor talentaţi.

Cultural "Patriarh Miron Cristea" şi scolile din

* "Ştefan cel Mare - în memoria documen
telor", 28.06.2004, expoziţie fotodocumentară,

localitate, 24.01 .2004, Miercurea Ciuc.

* "Bucuria Învierii", 1 1 .04.2004,

şi

* "2004 - Anul Stefan cel Mare"-

teni împreună cu Asociaţia Comunitară a

rare cu Arhivele Naţionale Harghita,

Harghitei

Mureşului Superior.

României, de către Muzeul Carpaţilor Răsări

*

-

Inspectoratul Scolar Judeţean Harghita în

expoziţie de

dedicată marelui voievod ; organizată în cola

icoane pe sticlă, organizată în colaborare cu
Centrul Cultural "Patriarh Miron Cristea" şi

borare: Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, Arhivele

cu Cercul de pictură " Românasul".
* "Zilele şmlii harghitenc'", 1 3.05 .2004, lectie
deschisă intcrdisciplinarâ de l iteratură română,
istorie locală şi e t no gra fi c organizată de
:>coala Generală nr. 9 "Liviu Rebrean u " .
* "Mestesuguri artistice tradiţio1wle "- icoane
pe h:mn !)i pc sticlă, 27.05.2004, olimpi ada

"Românaşul".

Naţionale

Harghita,

Cercul

de

pictură

•
Zilele "Miron Cristea " cd. a VI l-a,
17.07.2004 -20.07.2004, sesiune de comunicări
::;tiintificc referitoare la u l timele cercetări
privim.J personalitatea primului patriarh; orga
nizatori: M uzeul Etnogra fic Topliţa, Biblioteca

,
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Muzeul O/tutui şi Mureşului Superior
Culturală

lui Carpaţilor Răsăriteni, muzeografi, conser

Cristea"; Darei Mare par

vatori, restauratori. Participă Dorel Mare cu

ticipă cu o comunicare ştiinţifică privind "Noi
proiecte de cercetare etnografică a zonei
Mureşului Superior".
* "Branul în cultura populară românească " -

comunicarea "Cercetări recente privind etno
grafia românească în Secuime" şi, împreună cu
Andrea Chiricescu şi Ioan Lăcătuşu, "Proiectul
-Prima şcoală românească din Sfântu Gheorghe"

Topliţa,

Municipiului

Miron

"Patriarh

Fundaţia

sesiune de comunicări ştiinţifice pe teme etno
grafice şi Targ al meşterilor populari de Sf.

Publicaţii:
Darei Mare, articole:

dr.

participă

06.08.-07.08.04,

Pantelimon;

* "Specificul încondeierii ouă/ar în zona
Topliţa ", în anuarul Mosteniri culturale, 2002,

Valerii Kavruk şi drd. Darei Mare, cu comuni
carea

"Noi cercetări privind cultura populară
românească în secuime".
* "Meşteşuguri Artistice Tradiţionale", �

Reghin, p. 87-88

Olimpiada Naţională organizată de Ministerul

* "Tipologia gospodăriilor în zona Topliţei.
Interferenţe româno-secuieşti", în Angvstia, nr.

Educaţiei şi Muzeul Astra din Sibiu;

8, 2004, Sf. Gheorghe, p. 259-264

"Icoana

petuare a tradiţiilor şi meşteşugurilor din zonă;

* "Muzeul - casa moştenirii noastre" în revista
Grai Românesc, anul VI, nr. 1 (22), 2004, p. 4.
* "Broderiile din epoca lui Ştefan cel Mare ", în
revista "Grai Românesc ", anul VI, nr. 2 (23),

copiii de Ia Cercul de pictură

2004, p. 6,

din sufletul copilului",

organizată de Patriarhia

Română, manifestări care au avut

Ortodoxă

loc în perioada

1 7.08-30.08.04, prilej de per

"Românaşul",

participanţi la aceste concursuri, au beneficiat
de consiliere din partea muzeografilor de l a
Muzeul Oltului ş i Mureşului Superior.

Anul 2005

* Sesiunea naţională de comunicări ştiinţi
sud-estul Transilvaniei.
fice "Românii din
Istorie, Cultură, Civilizaţie ". ediţia a X-a,

* "Mihai Eminescu - Omul deplin al culturii
româneşti" - expoziţie fotodocumentară referi

Miercurea Ciuc, 24.09- 26.09.04, organizată de

toare Ia viaţa şi o pera poetului, 15.0 1 .2005;

Ministerul Culturii şi Cultelor, Muzeul Carpa

organizată

ţilor Răsăriteni, Episcopia Ortodoxă Română a

" Liviu

Covasnei şi Harghitei, Centrul Eclesiastic

carea

"Sisteme pastorale în zona Munţilor
Călimani şi în zona Breţcu - Covasna ".
* Sesiune de comunicări ştiinţifice "Preocupări recente în cercetarea şi valorificarea
patrimoniului cultural naţional"- ed. a I II-a ,

fotodocumentară
Arhivele

Generale

Şcolii
Colegiul

"Liviu

şi

* "Figurine celebre din ceară "

organizată

cu

expoziţie itinerantă cu figurine,

Covasna,

Culte

şi

sesiune

Patrimoniu
anuală

de

Naţional

perioada 28.02-06.03.2005.

a

* "8 Martie - Ziua Femeii", serată muzicală
organizată

la

sediul

Muzeului

Oltului

şi

Mureşului Superior, de către elevii Liceului de

de

Artă "Nagy lstvan"- secţia română. 07.03.2005

* "Targul meşterilor populari - de Florii"

-

prima ediţie a unui târg cu meşteri populari din

comunicări,

diferite zone etnografice, 22.04.-24.04.2005,
organizat cu sprijinul Episcopid Ortodoxe
Ro m â n e a Covasnei şi Harghitei �i a Cercului

rapoarte şti i n ţ ifice de activitate, l a care par

ti cipă

personalităţi

ale istoriei, culturii, politicii şi staruri, în

Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, Direcţia pentru
Cultură,

- Muzeul

Oltului şi Mureşului Superior găzduieşte o

* Sesiunea anuală a Muzeului Carpaţilor
1 7 . 1 2.- 1 8 . 1 2.04,

organizată

26.01 -0 1 . 1 1 .2005 (fără catalog).

Naţional "Octavian Goga".

Răsăriteni,

de

* Expoziţii etnografice temporare: "Interio
rul ţărănesc " şi ';4gricu/tura în viaţa ţăranului",

participarea

Rebreanu"

cu

data

în

nal "Octavian Goga", 24.01 . 2005

Arhivele Naţionale Harghita, Centrul Cultural
"Patriarh Miron Cristea" şi cu

împreună

Harghita

Generală "Liviu Rebreanu", Colegiul Naţio

"Noi cercetări privind patrimoniul etnografic
românesc din secuime"
* "Marea Unire în documente. Participanţi
din zonă la Alba Iulia "- expoziţie fotodocumen
colaborare

organizată

Naţionale

de Cenaclul literar "Buna Vestire", Şcoala

20. 1 1 .04. Participă Mare Darei cu comunicarea

în

N aţional

24.07.2005; serată muzical-literară

organizată de Muzeul Judeţean Mureş, 1 9. 1 1 -

realizată

Generală

* "Unirea Principatelor Române şi ecoul ei
în conştiinţa românilor ardeleni" - expoziţie

nale; participare: drd. Darei Mare cu comuni

acţiune

şi

"Octavian Goga"

"Mitropolit Nicolae Colan", Arhivele Naţio

tară;

Şcoala

Colegiul

cu

împreună

Rebreanu"

membrii Consiliului �tiinţific al M uzeu-
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DoREL MARe, LIVIA MARe

de pictură " Românaşul".

arhitectura tradiţională a Mureşului Superior:
Studiu comparativ" şi cu o comunicare colec

* "Timotei Cipariu, George Enescu - persona
lităţi ale culturii româneşti"- simpozion privind

tivă alături de Dorinel Ichim şi Andrea Chiri

contribuţia acestora Ia marea cultură naţională

cescu cu titlul:

"Noi cercetări etnografice În zona
Breţcu: Poiana Sărată ".
* "Străinul apropiat"- expozi ţ ie fotodocumen

şi universală, organizat la sediul Muzeului
Oltului şi Mureşului Superior, de ASTRA Sibiu

şi

ASTRA

Harghita,

în

data

de

tară etno-sociologică, autor: Stephan Drube,

1 9.05.2005.

cercetător, documentarist din Germania; găz

* "Românii din scaunul Ciuc, Giurgeu şi
Casin " de Liviu Boar, lansare de carte privind

în perioada 0 1 -23 noiembrie 2005, organizân

duită de Muzeul Oltului şi Mureşului Superior,

istoria locală, eveniment organizat la sediul

du-se o dezbatere pe marginea fotografiilor

Muzeului Oltului şi Mureşului Superior, de

expuse cu participarea autorului şi a publicului

către Arhivele Naţionale Harghita şi Arhivele

interesat.

Naţionale Mureş, în 05.05.2005.

* "Interferenţe culturale interetnice"-

*
colocviu

Lansare de carte:

"Ţăran cu cravată ",

de

Traian Duşa, Editura Ansid, Tg. Mureş, 2004;

pe tema interferenţelor, 28.05 .-30.05 .2005,

manifestare organizată de Prefectura Harghita

organizat

şi Inspectoratul Şcolar Jud. Harghita la sediul

de

Muzeul

Etnografic

Reghin;

participă Mare Darei cu comunicarea "Inter
ferenţe româno-secuieşti în arhitectura Mureşului
Superior".
* "Meşteşuguri artistice tradiţionale "- "Icoana
din sufletul copilului" - Olimpiadă şcolară, faza

muzeului. 23. 1 1 .2005

* Expoziţie fotodocumentară: "1 Decembrie
1918-Unirea Transilvaniei cu România. Imagini,
documente "
organizată cu participarea
-

Arhivelor Naţionale Harghita, Centrul Cul

judeţeană, concurs de icoane pictate pe lemn şi

tural "Patriarh Miron Cristea" şi şcolile din

pe sticlă, încondeiere de ouă, organizat la sedi

localitate.

* "Seară de colinde",

ul Muzeului Oltului şi Mureşului Superior, de

organizarea unei mani

Inspectoratul Şcolar Harghita, cu sprij inul

festări, premergătoare

Episcopiei Ortodoxe Române a Covasnei şi

Naşterii Domnului, cu participarea rapsodului

Harghitei, în data de 1 0.06.2005.

popular Trifan
copii

* Universitatea de Vară "lzL-•orul Mureşului" 

Sfintei

Sărbători

a

Maria împreună cu grupul de

colindători

din

corn.

Sărmaş,

corul

organizată de Centrul de Studii Harghita

Centrului Cultural "Patriarh Miron Cristea",

Covasna, Episcopia Ortodoxă Română de

corul fanfarei

Harghita şi Covasna, Departamentul Româ

Partener media: Radio România - Tg. Mureş,

Garnizoanei
în

direct,

Miercurea Ciuc.

nilor de Pretutindeni, unde Mare Darei parti

transmisiune

cipă cu o comunicare privind ultimele cercetări

Valentin Marica. 1 5 . 12.2005.

redactor

cultural

etnografice româneşti în secuime.

* "Meşteşuguri artistice tradiţionale" - "Icoana
din sufletul copilului" - Olimpiada Naţională

Publicaţii:
Darei Mare, articolele:

Nicoleta Ploşnea şi muzeograf Mare Darei

* "Noi cercetări privind interferenţele arhitec
turale româno-secuieşti: frontoanele caselor din
satul Jolotca (Orotva), zona Topliţei Mureşului
Superior" în anuarul Muzeului Etnografic
Reghin "Moşteniri culturale", 2005, format digi

Rezultate :

tal CD

organizată de Ministerul Educaţiei Naţionale,
Muzeul Naţional ASTRA, la Sibiu, în data de

1 7.08.04-30.08.04. Au participat copiii Cercului
de pictură " Românaşul", instruiţi de praf.

* "Eminescu - filosof al culturii noastre
tradiţionale sau «Întoarcerea la fire» ", în revista
Grai Românesc, anul VI, nr. 1 (26), 2005, p. 7
* "Semnificaţii etnologice ale sărbătorilor de
primăvară în zona Mureşului Superior", în revis
ta Grai Românesc, anul VI, nr.2 (27), 2005, p. 6
* "Semnificaţii etnologice ale unor obiceiuri

- 5 premii I la secţiunea "Icoane pe sticlă ";
- 1 premiu I la secţiunea "Ouă încondeiate"
- 15 premii la concursul "Icoana din sufletul

copilului"
* "Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie,
Cultură, Civilizaţie "- sesiunea naţională de
comunicări ştiinţifice, ediţia a Xl-a, prilej de
valorificare a rezultatelor cercetării multidisci
plinare a zonei, 24.09.-26.09.2005; Mare Dorel
participă cu comunicarea "Tl!hnică si decor în

româneşti: Nedeia sau Sântilia în Carpaţii
Orientali ", în revista Grai Romdnesc anul VI,
nr. 2 (2M), 2005, p.6-7.
,

Livia Mare
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Muzeul Carpaţilor Răsăriteni

Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
Sediul clădirii, înainte de
restaurare

Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
Sediul clădirii, după restaurare

Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
Inaugurarea sediului muzeului. •
Participă P.S. Ioan Selejan
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ANDREA CHI RJCESCU, DAN LuciAN BuzEA, M I RELA CoTRUTA

Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
Inaugurarea expoziţiei
"Fascism şi comunism "

Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
Inaugurarea expoziţiei
"Brăduţ Covaliu "

Muzeul Carpaţilor Răsăritcni

Inaugurarea expoziţiei
"Daniel Eva "
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Muzeul Carpaţilor Răsăriteni

Muzeul Oltului şi Mureşului ......,.,
Superior. Clădirea sediului.

,

Muzeul Oltului şi Mi.Jreşului
Superior.
Expoziţia de etnografie

Muzeul Oltului şi Mureşului
Superior.
Expoziţie de icoane
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ANDREA C H I R ICESCU

,

DAN LUCIAN

BUZEA, MIRELA COTRUŢĂ

Muzeul Oltului i Mureşului
Superior.
Expoziţie de arheologie

Casa memorială "R. Cioflec"
Clădirea, renovată

Casa m e mori a l ă " R . Ciotlec"

Aspect din expoziţie
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Muzeul Carpaţilor Răsăriteni

Casa memorială "R. Cioflec"
Aspect din expoziţie

Casa memorială "R. Cioflec"
Activităţi desfăşurate cu elevi

Punctul etnografic "Poiana
Sărată"
Sediul. Clădirea cu etaj.
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ANDREA CHIRICESCU,

DAN

LUCIAN BUZEA, MI RELA COTRUŢĂ

Punctul etnografic " Poiana
Sărată"
Aspect din expoziţie.

Punctul etnografic "Poiana
Sărată"
Aspect din expoziţie.

Punctul

Sărată"

Asrwr:t din
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etnografic
expoziţie.

" Po i ana

ANGVSTIA, 9, 2005, Abrevieri, pag. 369-370

Abrevieri 1 Abbreviations
Reviste, Serii, Anuare
ACTA - Muzeul Naţional Secuiesc. Muzeul Secuiesc al Ciucului, Sfântu Gheorghe
Acta MN - Acta Musei Napocensis, Cluj - Napoca
Acta MP Acta Musei Porolissensis, Zalău
A.JA - American Journal of Archaeology, Princeton
ALUTA - Studii si comunicări. Muzeul Judeţean Covasna, Sf. Gheorghe
ANGUSTIA - Revista Muzeului Carpaţilor răsăriteni, Sf. Gheorghe
An.şt.Univ.Iaşi - Anuarul Ştiinţific al Universităţii din Iaşi
AMN - Acta Musei Napocensis, Cluj-Napoca
ArchKorr - Archăologisches Korrespondenzblatt, Mainz
ArchPol - Archaeologia Poiana, Varşovia
Arheologija - Arheologija, Organ na Arheologieeski Institut i Muzej, Sofia
Arhiva Someşană - Revistă de Istorie şi Cultură, Muzeul Grăniceresc Năsăudean, Năsăud
AUN publicaţie a Departamentului de Arheologie şi Istorie Antică a Universităţii din Uppsala,
-

Suedia

-

Banatica - Muzeul Judeţean Caraş - Severin, Reşiţa
BibiMarmatia - Bibliotheca Marmatia, Baia Mare
BMA - Bibliotheca Memoriae Antiqvitatis, Piatra Neamţ
BMN - Bibliotheca Musei Napocensis, Cluj-Napoca
Carpica Revista Complexului Muzeal "Iulian Antonescu", Bacău
Cercetări Arheologice - Revista Muzeului Naţional de Istorie a României, Bucureşti
Cercetări Istorice - Revista Muzeului de Istorie Iaşi
CRFB - Corpus der rămischen Funde im europăischen Barbaricum, Frankfurt, Germania
CronCercArh - Cronica Cercetărilor Arheologice
CultCivDunărea de Jos - Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, Călăraşi
Cumidava - Revista Muzeului Judeţean de Istorie, Braşov
Dacia - Recherches et Decouvertes Archeologiques en Roumanie, Bucureşti
Dacia N.S. - Revue d'Archeologie et d'Histoire Ancienne, Bucureşti
Danubius - Revista Muzeului Judeţean de Istorie - Galaţi, Galaţi
Eurasia Antiqua Eurasia Antiqua. Zeitschrift fi.ir Archăologie Eurasiens, Berlin, Germania
Hesperia - Hesperia. Journal of the American School of Classical Studies at Athens, Cambridge,
-

-

Mass./Baltimore
UNA - International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration, London
lstros - Revista Muzeului Brăilei, Brăila
Kozl - Kăzlemenyek az Erdelyi Muzeum Erem es Regisegtârâb61, Cluj-Napoca
MARISIA - Revista Muzeului Judeţean Mureş, Tg. Mureş
Marmatia - Revista Muzeului Judeţean Maramureş, Baia Mare
Materiale - Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti
Memoria Antiquitatis - Acta Musei Petrodavensis. Muzeul Judeţean Neamţ, Piatra-Neamţ
Monographien RGZM - Rămisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz. Forschungsinstitut fi.ir
Vor- und Fri.ihgeschichte. Monographien
Muzeul Naţional Revista Muzeului Naţional de Istorie a României, Bucureşti
PBF - Prăhistorische Bronzefunde, Munchen, Stuttgart
SCIV - Studii şi Cercetări de Istorie Veche, Bucureşti
SCIVA - Studii şi Cercetări de Istorie Veche şi Arheologie, Bucureşti
Thracia - Thracia. Academia Litterarurn Bulga ri ca Sofia
Thracia Pontica - Thracia Pontica, Durgas
-

,

Thraco-Dacica

-

Thr<�co-Dacica. Institutul Român de ·naco logie, Bucureşti
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Lista autorilor 1 List of authors
(în ordine alfahctic{l 1 alphahclical on.kr)

Diana Bindea
Muzeul National de Istorie a Transilvaniei
Str. C-tin Daicoviciu, nr. 2
Cluj-Napoca, jud. Cluj
Telefon: 0264.595.677

Doina Dobrean

profesor, Gntpttl Scolar Industrial "Miron Cristea "
Suhcetatc, jud. Harghita
Telefon: 0266.345.009
Gabriela Gheorghiu
Muzeul National de Istorie a Transilvaniei
Str. C-tin Daicoviciu, nr. 2
Cluj-Napoca, jud. Cluj
Telefon: 0264.595.677

Dana Botoroagă-Bercu
Complexul Naţional Muzeal ':4stra " Sibiu

Piaţa Mică, nr. 1 1 - 1 2
Sibiu, Jud. Sibiu
Telefon: 0269.218. 195

Drd. Mihail Ion Gorgoi
Inspector Superior, Ministentl Culturii şi Cultelor

Dan Lucian Buzea
Muzeul Carpaţilor Răsăriteni

Şoseaua Kiseleff, nr. 30, sector 1
Bucureşti, cod. 0 1 1 347
Telefon/Fax: 021 .224.39.47

Str. Gabor Aron, nr. 1 6
Sf. Gheorghe, jud. Covasna
Telefon: 0267.3 14. 1 39, 0745 . 1 30.377
e-mail: buzealuci@yahoo.com
muzeu_cavruc@planct.ro

Eugen Iaroslavschi
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei
Str. C-tin Daicoviciu, nr. 2
Cluj-Napoca, jud. Cluj
Telefon: 0264.595.677

Constantin Catrina

Prof. univ. , Universitatea "Transilvania "
Str. Zizinului 87, B/34
Braşov, jud. Braşov
Telefon: 0268.532.570; 0723.65 1 .655
e-mail: gcatrina@xnet.ro

Dorinel Ichim

Str. Al. Russo, 81. 1 9, Se. B, Ap. 1 1
Bacău, jud. Bacău
Telefon: 0234-543 . 1 66

Valeriu Cavruc
Muzeul Carpaţilor Răsăriteni

Angel Istrate

Str. Gabor Aron, nr. 1 6
Sf. Gheorghe, jud. Covasna
Telefon: 0267.314. 1 39
e-mail: muzeu_cavruc@planet.ro
valer_kavruk@yahoo.com

B-dul Muncii, nr. 1 1, D 1 0/N2
Braşov, jud. Braşov
Telefon: 0268.315.265
Janovits Istvan Zsolt
Profesor, Direcţia pentru Protecţia Copilului,

Miercurea-Ciuc, Harghita
Telefon: 0747.275.494
e-mail: janovits@hotmail.com

Andrea Chiricescu
Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
Str. Gabor Aron, nr. 16
Sf. Gheorghe, jud. Covasna
Telefon: 0267.3 1 4 . 1 39, 0721 .230.256
e-mail: chiricescuandrea@yahoo.com
muzeu_cavruc@planet.ro

Dr. Kacs6 Carol
Muzeul Judeţean Maramureş
str. Monetăriei 1 -3,
Baia Mare, jud. Maramureş
Telefon/Fax: 0262.21 1 .927
e-mail: muzeumm@yahoo.com

Mirela Petronela Cotruţă
Muzeul Carpaţilor Răsăriteni
Str. Gabor Aron, nr. 16
Sf. Gheorghe, jud. Covasna

Dr. G heorghe Lazarovid

Te lefo n : 02n7. 3 1 4 . 1 39, 074.'5 . 1 3H.661
c

JII"Ofi·so!; Unh·e1�1·irareu "r:ftimic• /1-furgu " Resira
P- l a Traia n Vu i a , nr. 1 -4

mnil: m i rii(ii_:' hnmc.ro

m u zeu _cavruc(âlp)anc 1 . ro
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Resita, cod. 320085, Jud. Caraş-Severin
Telefon: 0255.2 1 0.2 1 4
e-mail : ghlazarovici@yahoo.com

Daniela Pop
Muzeul de Istorie Gherla
Str. Mihai Viteazul. nr. 6
Cluj-Napoca, jud. Cluj
Telefon: 0267.24 1 .947

Drd. Dorel Mare
Muzeul CarpaTilor Răsăriteni,
filiala Muzeul Gitului si Mureşului Superior
Str. Petofi Sandor, nr. 23
Miercurea-Ciuc, jud. Harghita
Telefon: 0266.3 1 7.726
e-mail : mcr_hr@yahoo.com

Nicoleta Ploşnea
Episcopia Ortodoxă a Comsnci si Harghitei
str. Miron Cristea,
Miercurea-Ciuc, Jud. Harghita
Tel : 0266.3 1 7.91 2

Livia Mare
Muzeul Carpaţilor Răsăriteni,
filiala Muzeul Oltului şi Mureşului Superior
Str. Petăfi Sândor, nr. 23
Miercurea-Ciuc, jud. Harghita
Telefon: 0266.3 1 7.726
e-mail: mcr_hr@yahoo.com

Dr. Cristian Schuster
Institutul de Arheologie "Vasile Pârmn "-Cemml
de Tracologie,
Casa Academiei, str. 1 3 Septembrie, nr. 1 3,
sector 5, Bucureşti
prof. asoc. Universitatea "Valahia ",
Targovişte
e-mail: cristianschuster@yahoo.com

dr. Florina Matei Truţă

profesor, Etnomuzicolog
Str. Sportivilor, nr. 28
Toplita, jud. Harghita
Tel . 0266.343.626, 0744.935.821
e-mail: florina etno@yahoo.com

dr. Avram Sultana
lector, Universitatea "Lucian Blaga " Sibiu

Bd. Victoriei, nr. 8- 1 0
Sibiu, Jud. Sibiu
Tel : 0269.21 6.062.
e-mail: asultana l l 1 @yahoo.com

_

Mihai Meşter
Muzeul de Istorie Gherla
Str. Mihai Viteazul, nr. 6
Cluj-Napoca, jud. Cluj
Telefon: 0267.241 .947.
e-mail : mh_mester@yahoo.com

372

www.cimec.ro / www.mncr.ro

www.cimec.ro / www.mncr.ro

