NOI DESCOPERIRI DE EPOCA DACICĂ PE TERITORIUL JUDEŢULUI ALBA

Destul de bine cunoscut repertoriul celei de-a doua epoci a fierului pe teritoriul judeţului Alba
continuă să se Îmbogăţească de la an la an, ca unnare a unor cercetări de suprafaţă sau În muzee'.
în cele ce unnează ne propunem a introduce În circuitul ştiinţific Încă patru posibile aşe2.'iri
aparţinând acestei epoci. Este vorba despre descoperirile de la Valea Goblii-"Conţu"(com. Vinţu de
Jos), Seheş-"l.RTH.", Sebeş-,,/.M.T.F." ("Căciulata Grueţ") şi Dumitra-"Dâlma"'.
, .....
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Fig. 1. Hana cu amplasarea aşezărilor dacice nou descoperite.
La

NV de Vinţu de Jos, pe malul drept al Mureşului se află localitatea Valea

Goblii.

De pe teritoriul acesteia provin mai multe unelte de silex şi obsidian, securi de tip Turdaş,
precum şi ceramică decorată cu boabe de linte, aparţinând culturii COlofeni, posibil şi
materiale Wietenber� .

Cu ocazia unor cercetări de suprafală din vara anului 2000 au fost recoltate, de la

VALEA GOBLII-"Conţu", mai multe materiale de interes arheologic. Acestea constau în
totalitate din ceramică lucrată atât manual cât şi la roata olarului.

Descrierea materialului.
- fragment ceramic provenit de la un vas de provizii, de culoare cărămizie, decorat cu brâu
alveolar şi buton circular, pastă semigrosieră (pl. n/4)

I

Numai în ultimii doi ani au fost descoperite şi intrate in literatura de specialitate aşezările de la Lancrăm-" Glod",

Oarda-"Bulza", Oarda-"Cutină", Pâclişa-"Podei",Tărtăria-"Pietroşiţa" şi Vinţul de Jos-"Lunca Fermei".
2

Pentru materialele de la Valea Goblii şi Dumitra ,aduc mulţumiri colegilor Sana Daniel, Todea Cosmin, Lascu Uie

şi Radu Ota.
J

Rep.Arh., p. 201-202, nr. 201.
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PI. 1. Ceramica lucratll la roată (1) şi cu mâna (2,

3, 4, 5,6,7,8) de la Valea Goblii

- fragment ceramic de la un vas de provizii, de culoare brun maronie, decorat cu un buton, rupt
din vechime, pasta semigrosieră (pl. 1111)
- fragment ceramic de la un vas de provizii, de culoare cărămizie la exterior şi neagră la
interior, pastă semifină (pl. 1/3)
- fragment de la un vas de provizii de culoare brun negricioasă, pastă semifină (pl. 1/6)
- fragment ceramic de culoare brun-maronie, pastă semigrosieră (pl. 1/5)
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PI. II. Ceramică lucrată cu mâna (1-7, 9) :li la roată (8) de la Valea Goblii (1,2,4, 8, 9) şi Sebeş-"I.M.T.F." (5-7)

- fragment ceramic de culoare neagră la exterior si căramizie la interior, pastă semigrosieră
(pl. 1/9)
- fragment ceramic din bu:za unui vas de provizii, de culoare brun negricioasă, pastă
semigrosieră (pl. 1/7)
- fragment ceramic de la un 'Vas de provizii de culoare maronie, îngrijit lucrat, decorat cu un
buton aplatizat (pl. 1/2)
- toartă de culoare cărămizie, pasta semifină (pl. II/2)
- fragment ceramic de la un 'vas de provizii de culoare brun-negricioasă, pasta semigrosieră,
decorat cu un buton uşor arcuit către lbuză (pl. 1/4)
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Ceramica lucratA la roată este reprezentată prin doua fragmente:

- fragment de culoare neagră-cenuşie, pastă semifină, degresant nisip (pl. 1/1)
- fragment de culoare cenuşie, pastă fină, degresant nisip (pl.

[1/8)

Predomină, după cum lesne se poate observa, ceramica lucrată cu mâna. Din punct de vedere

cronologic materialele În discuţie se plasează, În linii mari, pe parcursul sec. I a. Chr- I p. Chr.

Spre o

II a. Chr. ar l.'utea pleda fragmentul unui vas de provizii
decorat cu un buton aplatizat de mari dimensiuni (pl. 112). In aşezarea de laSlimnic astfel de vase sunt
specifice sec. II a. Chr.' Bune analogii găsim, în apropiere la Şeuşa' , Oarda-"Cutină",' dar şi în afara
datare ceva mai timpurie, către srarşitul sec.

arcului carpatic, la Răcatău' oriSprîncenata' Tot către sec. II a. Chr. s-ar putea plasa şi fragmentul

provenit tot de la un vas de provizii ( pl.

1111)

Vasul borcan (pl. 114) ar putea fi datat dupa o analogie la Pecica, pe parcursul sec. I a. Chr- 1 p.
Chr. Potrivit observaţiilor din aşezarea de la Arpaşu deSus, 1. Glodariu încadrează recipientele de
acest tip către srarşitul secolului I a. Chr. şi pe întreaga perioadă a secolului I p. Chr.9

Vasul borcan cu buza dreaptă de sub care începe lărgirea pereţilor corpului (pl.

1/6) se datează,

I a. Chr. şi în prima jumătate a secolului I p. Chr.1O Bune analogii pentru
.12
'
13
acest vas gasim
, Igh'lşoara-"W'letenberg,
sau PeClca.
- ' Ia Căpa"1na IlS'
în general, pe parcursul sec.

Un alt tip de vas borcan este cel cu buza dusă oblic spre interiorul recipientului (pl.

117).

Formă destul de rară, remarcată prin insolitul ei şi în cadrul aşezării de la Arpaşu deSus, întâlnită şi la
lIişual4 se datează, cu precădere, în prima jumătate a secolului

1 p. Chrl'.

Privitor la vasele cu corp ovoidal, gât lung şi buza mult răsfrântă, asemănătoare unor pâlnii,

cum este cazul, probabil, şi a unui exemplar de la Valea Goblii (pl.

118), ele se datează, În general, tot

în prima jumătate a secolului I p. Chrl". Astfel de recipiente le întîlnim În toată lumea eto-dacică, de
ş
la Carei-"Bobald,,17 şi Măgura Moigradului ". până la Bradl9, Gura Vitioarei20 ori Şeuşa '.

Tot în prima jumătate a secolului I p. Chr. se datează şi vasele borcan cu fundul având profilul

asemănător cu cel al vaselor lucrate la roata (pl.

1/5),

cu bune analogii la Arpaşu deSus,SIimnic",

PeClca
·21·M·
ŞI
OIgrad'4 .
.

Tot În categoria vaselor de provizii mai întâlnim În această aşezare şi recipiente cu fundul

drept (pl.

1119),

asupra cărora nu mai insistăm.

Cănile sunt reprezentate de o toană (pl. 1112) ce Îşi găseşte, după formă, corespondenţe la Sf.

Gheorghe" ş.a.

Referitor la omamentica vaselor lucrate cu mâna, de la Valea Goblii, ea este reprezentată de

112; 1111). simpli (pl. 1/4) ori În combinaţie cu brâuri alveolare (pl. 1114).Sunt
întâlnite şi striurile (pl. 1/3).
Ceramica lucrată la roată este, după cum lesne s-a putut observa, destul de slab reprezentată,
butoni-apucători (pl.

practic de fragmentul unui vas cu fund inelar (pl. 1I/8 ), caracteristic întregii lumi dacice. Ca analogii

amintim recipien!e similare provenind de la Racoş", Căpâlna". Galaţii Bistriţei", unde, din pune! de

'Glodariu 1981. p. 149. fig. 2/3.
'Ferenez, Ciută 2000, pl. XIV/8.
6

Rustoiu, Rustoiu 2000, fig. 312.

'Căpitanu 1986-1987, p. 161, fig. 12/2.
g
9

Preda 1986, p. 139, pl. 812.

Glodariu 198 I. fig. 2 129

10 Glodariu 1981, p. 153, fig. 4/4.

11

12

Il

14

Glodariu. Moga 1989. fig. 5016: fig. 5219; fig. 53119.
Andriţoiu, Rusloiu 1997, fig. 3313 ; fig. 7011.
Crişan 1978, pl. 6012.
Gaiu 2000, fig. 312.

"Glodariu 1981. p. 154. fig. 3122.

16

Glodariu 1981, p. 154; fig. 3/2.

"Nemcti 2001, p. 60, fig. 3/5.

18

19

20
21

22
2J

Pop ,Matei 2001, p. 264, fig. 6/8.
Ursaehi 1995. pl. 63/15.
Comsa, Georgescu 1981, fig. 6/12.
Ferenez, Ciuta 2000, pl. XVIII13 şi. mai ales, XIX/3
Glodariu 1981, fig. 3/12.
Crişan 1978, pl. 9014.

"Crişan 1969. pl. LXX1I1/3.
"Crişan 1969, pl. LXXII/4.
" Glodariu. Costea 1991, pl. 6/8.
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vedere cronologic, sunt situate În intervalul secolelor 1 a. Chr.- 1 p. Chr. Deosebit de interesant, prin
29
forma sa, este capacul (pl. VI) ce ar putea fi şi o strachină, În genul celei descoperite la Căpâlna •
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PI. III. Ceramica lucrata cu mâna (1, 2, 4-7) şi la roata (3) de la Sebeş-"I.R.T.H." (1, 2, 4, 5, 7) şi

Sebeş-"I.M.T.F." (3, 6)
27

tipărire.

Glodariu. Moga 1989. fig. 3717.
"Vaida 2001. pI.1V/9. În text (p. 73) trimiterea se face la planşa IIU9. nefiind. credem, decât o simpla eroare de
,. Glodariu, Moga 1989, fig. 64/6.
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PI. IV. Ceramică lucrată cu mâna (2, 4, 7) şi la roată (1, 3, 5, 6, 8) de la Sebeş-"I.M.T.F." (1-4, 7) şi

Dumitra-"Dâlma" (5, 6, 8)

SEBEŞ-" I.R.T.H"
Din Muzeul Orăşenesc Sebeş provin câteva materiale dacice, cu numărul de inventar

2573.

Conform fişei din cutia în care se aflau materialele, ele au fost recoltate de la "grajdul I.R.T.H, sub
grajdul Căbăţ", fiind lucrate exclusiv manual.
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Descrierea materialului.
- fragment ceramic de la un vas cu buza trasă spre interior, uşor evazată, Îngroşată şi rotunjită;

pasta grosieră, cu nisip şi pietricele În compoziţie, de culoare neagră-cenuşie la exterior (urme de

ardere secundară) şi cărămizie la interior (pl.

nU2)

- fragment ceramic provenit d e la un vas cu pasta grosieră, de culoare neagră-cenuşie la

exterior (urme de ardere secundară) şi cărămizie la interior, având În compoziţie nisip şi pietricele (pl.

11117)

- fragment ceramic de la un vas de formă zveltă, pasta relativ mai bună faţă de precedentele,

având culoarea neagră-cenuşie la exterior şi cenuşiu-cărămizie la interior, decorat cu brâu alveolar, cu
degresant nisip fin şi cioburi pisate (pl. IlI/5).

- fragment ceramic provenind de la o toartă, de culoare cărămiziu-deschisă cu nuanţe cenuşii,

pronunţat arcuită, pasta grosieră având ca degresant nisip, cioburi pisate şi pietricele (pl.

nUl)

- fragment ceramic cu pasta grosieră, de cuioare cărămizie cu nuanţe cenuşii la exterior, şi

brun-roşcată la interior, are ca degresanli nisip şi pietricele; decorată cu un brâu alveolar (pl. IlU4).
Predomină, după cum se observă, vasele de prol'izii, ilustrate de mai multe variante.

O primă variantă, ilustrată, este vasul cu buza trasă spre interior (pl.

�

nU2).

Cronologic, astfel

�i

de recipiente se ntâl�esc pe arcursul secolelor I a. Chr. l p. Chr., după cum dovedesc analo ile de
�
_
a secolulUl I p. Chr. , fapt
la Pectca30, Căpalna", fitnd tosă caractensttce celet de-a doua Jumătaţt
-

confirmat şi de o descoperire de la Sighişoara, dintr-un complex datat în a doua jumătate a secolului [
..... 1 -el": ..�x�orJ3
; :-_
- e'\..
�III, ;;i iH ...."'I-'�ItUi;,..
Ul UI,uu..
.

j"

...

.. .... _

...

O a doua variantă o constituie vasul borcan caracterizat de buza uşor evazată spre exterior,

corpul alungit, cu diametrul maxim aflat În jumătatea superioară a vasului (pl.

IHI7). Bune analogii

pentru acest tip de vas găsim la Lancrăm-"Glod,,14, Răcătău", SighişoaraJ6, Arpaşu de Sus", fiind

caracteristice, în general, secolului l p. Chr38.

Recipientele de formă zveltă se constituie Într-o a treia categorie a vaselor de provizii (pl.

II1/5). Ele sunt Întâlnite în toată lumea dacică, ilustrăm, ca analogii pentru vasul nostru, descoperiri
similare de la Căpâlna39, Brad'o, datate pc parcursul secolelor

doua jumătate a secolului [ p. Chr.

1 a. Chr.- 1 p. Chr., cu precădere În a

Alături de vasele de provizii, de la Sebeş-"I.R.T.H" mai provine şi o toartă cu două "şănţuiri"

laterale, ce a aparţinut, probabil, unei căni (pl.

11111).
SEBEŞ- "I.M.T.F." ( "Căciulata-Grueţ")

Tot din muzeul orăşenesc Sebeş provin următoarele materiale dacice recoltate din punctul

I.M.T.F., având numărul de inventar 2608.

Descrierea materialului.
Ceramica lucrată cu mâna.

- fragment ceramic de culoare cărămiziu-cenuşie la exterior (cu urme de ardere secundară) şi

cărămiziu-deschisă la interior, pastă grosieră cu degresanţi nisip şi pietricele; decorat cu un buton
circular şi brâu alveolar.

- fragment ceramic (buton circular) de culoare cărămiziu-cenuşie, pastă grosi eră cu degresanli

nisip, cioburi pisate, pietricele; decorat cu trei impresiuni ovale (pl. II/S)

- fragment ceramic de culoare brun-roşcată la exterior (cu urme de ardere secundară) şi

cărămiziu-deschisă la interior, pastă grosieră, iar ca degresanţi, nisip, pietricele, cioburi pisate şi mică;

decorat cu un buton circular şi brâu alveolar (pl.

IU6 )

- fragment ceramic provenit de la un vas de provizii de culoare cărămiziu-cenuşie la exterior

(urme de ardere secundară) şi neagră-cenuşie la interior, pasta grosieră cu nisip şi pietricele în
compoziţie (pl.

1117)

]0 Crişan 1978, pl. 63/5.
li

12

Glodariu, Mag. 1989, fig. 52/4.
Gladariu 1981. p. 155; fig. 3/38, 42. 44.

]] Andri\aiu, Rustaiu 1997, fig. 50/10.
J4

"
J6
J7
J8

].

Popa. Tataianu 2000. pl. XIX/3.
CApitanu 1986-1987. fig. 25/1.
Andriţaiu, Rustaiu 1997, fig. 5115.
Gladariu 1981, fig. 3/1.

Ibidem, p. 153; Andriţaiu, Rustaiu 1997, p. 124.
Glodariu, Mag. 1989, fig. 53/6.

'" Ursachi 1995, pl. 53/8.
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- fragment ceramic provenit de la un vas borcan, cu pastă semigrosier!, de culoare cărămiziu
cenuşie la interior şi cenuşie la exterior, cu nisip şi cioburi pisate în compoziţie (pl. 11116)
- fragment ceramic provenit de la piciorul unei fructiere de culoare neagră-cenuşie pe ambele
feţe, pasta semifină având în compoziţie nisip şi mică (pl. IV 12)
- fragment ceramic provenit dintr-un vas de provizii, de culoare cărâmiziu-roşcată la exterior
şi cărămiziu-cenuşie la interior, pastă grosieră cu degresanţi nisip, pietricele, şi cioburi pisate (pl. IV/4)
- fragment ceramic ce a aparţinut uni vas de provizii, pastă grosieră, de culoare cărămiziu
deschisă (cu urme de ardere secundară) la exterior şi brun-roşcată la interior, ca degresanţi s-au folosit
nisip şi pietricele; decorat cu striuri (pl. IV/7).

Ceramica lucrată la roată.

- fragment din cupa unei fructiere de culoare neagră-cenuşie, pastă de bună calitate, degresant
nisip, lucrată la roată înceată ( pl. 11113 )
- fragment din cupa unei fructiere de culoare neagră-cenuşie, pastă de bună calitate, degresant
nisip fin (pl. IV 11)
- fragment din piciorul unei fructiere de culoare neagră-cenuşie, pastă de bună calitate,
degresant nisip şi mică (pl. IV/3).
Descoperirile de la Sebeş-"I.M.T. F." sunt caracteristice lumii dacice şi, În linii mari,
contemporane cu precedentele materiale discutate. Predomină ceramica lucrată cu mâna, unde
covârşitoare sunt vasele de provizii (vase borcan) cu o omamentică specifică: butoni circulari simpli
(pl. IVS) sau în combinaţie cu brâuri alveolare (pl. 1V3, 6), fiind întâlnite şi striurile (pl. IVI7). Tot În
cadrul ceramicii lucrate cu mâna, o altă formă Întâlnită aici este fructiera cu picior Înalt (pl. IV12).
În ceea ce priveşte ceramica lucrată la roată este reprezentată exclusiv de fragmente ce au
aparţinut unor fructiere (pl. III1 3; pl. IVI 1, 3).
Din punct de vedere cronologic, vasele borcan bitronconice cu buza uşor evazată şi tăiată oblic
la interior se datează, În general, pe parcursul sec. I a.Chr. Acest fapt este reflectat, În cazul nostru, de
foarte bune analogii la Ilişua41 şi Sighişoara-" Wietenberg"" plasate În acest interval cronologic.
Cât priveşte fructierele lucrate cu mâna având piciorul înalt ele se Întâlnesc pe parcursul sec. Il
a. Chr.- I p. Chr4J, fiind dificil (pe baza fragmentului nostru) a preciza o datare mai strânsă.
Omniprezenţa lor În toată lumea gelo-dacică face inutilă precizarea unor analogii.
Vasele ornamentale prin striuri (pl. IV 17) sunl caracteristice, după I. H. Crişan, fazei a III-a.
clasice, a ceramicii geto-dacice (sec. I a.Chr. - I p. Chr.)", fapt confirmat şi de studiul lui I. Glodariu".
De remarcat că acesl tip de decor este Întâlnit şi În mediul scordisc46•
In ceea ce priveşte fruclierele lucrate la roată cu buza bombată şi corp cu umăr (pl. IV 11) ele se
datează, cu precădere În a doua jumătate a sec. I p. Chr."
Bune analo ii pentru piesa noastră găsim, printre altele, la Căpâlna", Măgura Moigradului49
�
sau Galaţii Bistriţei o
DUMITRA ,,DALMA"
Dintr-o cercetare de suprafaţă au fost recoItate printre altele şi trei fragmente ceramice lucrate
la roată (pl. IVIS, 6, 8). După factură acestea aparţin celei de-a doua epoci a fierului, ridicând
probleme, fragmentele ilustrate la pl. IV15,6. De culoare neagră-cenuşie, ele se apropie ca factură, de
mediul dacic, însă ca formă ele Îşi găsesc corespondenţe in recipientele celtice. Cât priveşte cel de-al
treilea fragment (pl. IV 18), el nu ridică probleme de atribuire, nefiind altceva decât o parte dintr-o
fructieră dacică tărzie, de culoare cenuşiu-deschisă.
Concluzii.
După o perioadă de coabitare" cu celţii pătrunşi În SV Transilvaniei la finele subfazei LT.B I
şi Începutul subfazei LT.B2", se constată şi din punct de vedere arheolologic "incrementa dacorum"
-

•

,\
42

Gaiu 2000, p.190-191. fig. 419.

Andritoiu, Rustoiu 1997, fig. 78/9.

"Glodariu 1981, fig. 3/8, 47: fig. 4/6.

.. Crişan 1969, p. 210: pl. CVII/9: pl. CVIII/I O.

., Glodariu 198 L fig. 4/22.

<6

Sladic 1986. pl. XLlX/l

" Glodariu 1981. p. 156.
.. Glodariu. Moga 1989, fig. 63/2.

49

'"

Pop. Matei 2001, pl. 7/2.
V.ida 2001, pl. 11117 (de fapt pl. 1I17).
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(Trogus Pompeius - [ustinus, Prol. XXXIl ). Această "explozie" a descoperirilor dacice În spaţiul
intacarpatic se petrece, concomitent cu dispariţia treptată a celor de factură celtică, unnare a unui
"
"
proces de asimilare sau, cel mai probabil, În unna alungării lor din acest spaţiu .
Apariţia, la sfârşitul sec. II a. Chr. - Începutul sec. 1 a. Chr., puternicelor cetăţi de la Piatra
Craivii şi Căpâlna, nu face decât să oglindească noile realităţi politice În spaţiul intracarpatic . În j urul
acestora se va dezvolta o adevărată salbă de aşezări rurale". Credem că aşezarea de la Valea Goblii
gravita În jurul puternicului centru economic de la Piatra Craivii'6, În timp ce aşezările de la Sebeş pot
fi puse Î n legătură cu un alt puternic centru economic şi spiritual, Căpâlna.
In privinţa descoperirilor de la Dumitra, nu putem face prea multe comentarii pe baza
,

materialelor găsite. Rămâne in sarcina

unor cercetări viitoare dacă avem de-a face cu descoperiri
celtice (prezente, dealtfel În zonă la Şeuşa) sau numai de epocă dacică.

Cu privire la habitat putem spune că distingem, din descoperirile noastre, două tipuri de
locuire, una În aşezări situate pe teraseie unor deaiuri (Dumitra şi Valea Goblii) ŞI

alta În aşezări
amplasate pe terasele unor râuri (Sebeş). Densitatea locuirii În a doua epocă a fierului În hotarul
"
oraşului Sebeş poate fi pusă pe seama unor roiri .
Prin noile puncte discutate ne-am propus a aduce o modestă contribuţie la cunoaşterea celei
o

de-a doua epoci a fierului În judeţul Alba. Considerăm că doar efectuarea unor cercetări sistematice În
acest spaţiu poate constitui substanţa unui contur deja schiţat.

Universitatea" I Decembrie 1918"
Alba [ulia
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NEW DlSCOVERIES FROM THE DACIAN PERIOD ON THE TERRITORY OF ALBA COUNTY

SUMMARY
In this article the author tries to tackle some recent discoveries form the Dacian period on the territory
of Alba County: Valea Goblii-"Conţu". Sebeş-"LM.T.F.... Sebeş- I.R.T.H" . discoveries that have been dated ta
"
the period of time between the 2"" century SC 1" century AD. as well as the possibility of a Celtic and Dacian
settlement in Dumitra- "Dalma".
Another series of problems like that of the relation between the local population and the Celtic tribes in
the 4m 2nd centuries B.C. are also discussed.
-

�
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fig. 1. rv1ap ofthe loeation of thc settle:Il.t:llb.
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