
SITUL TRACO-GETIC ,.SAHARNA MARE"' 

Teraseh.: :-. upcrioare de pe ureapta cursului mijlociu al Nistrului. din apropil;!rea oraşului RczinOi 
(Jud. OJorhci. Republ ica \101do\'al. În aval p;înă lângă \.?omplexul TÎrova. precum şi �e,le ale llTllll" 
dUri �i p,-lrâiaşe mai mici. s-au dovcdit propice pentru ]ocuirc de-a lungu l milcniilor. Acest fapt t'."lc 
demonstrat prin cercetările arheologice efectuate în pt:rioada postbelică. IJwcstigaţiik preliminare d\..' 
teren întreprinse În această perioadă au oferit informatii suplimentare de interes major. Printre cele mai 
pn.::-.tigioase monumente valorificJtc ştiinţific �e nu mără cele de la Alcedar. Tahnău!i, Hling\.'lli. 
Malt!l1\ i. )0 ldăneş[ i unde s-au sesizat urme' de loc uire ti i Il l'pOC i le neol itică. hronzul u i, fierulul. şi e \'u! 
mediu. Cele mai scmniricati\"� Inonum..::nt� L'� au alLI" atcn1ia cercdawrilor (.. . ..; se ()Cupă de .. tlldi('rl'�l 
cpo .. :ii ri":'TUlui 'Uni fără Îndoială cdc din l.ona in rala de 4-) k1ll ;1 local itătii Saharnil. InL'ă din ,Iflll 
19-1.6·1047 G. B. Smirno\", efo,;'clU .. lnd L"i.�rcet{,ri de (er..::n a retl�l t să idc:ntifice �i paqlal S[l cerC('h.'Zl' -t 

:1�czări rnl1ifi�'�ltl" i'i 10 ncfortificale .  carc se Înscriu [Il prima �i a uoua epuca il fierului L�rn{nlt 10()(1, 
p. LJX), Dintre toul..: aşezări It? un loc aparte îl (ICllp{1 ;.;itul ,5aharna �'Iarc'" datorită .... i"temullil dl.' 
'ortifi�:t!j(' ;;1 a :-,llpraf .... ţt.:i relati, mari pc' l'i.trC î! (h:upă. Aşezarea fortificată Saharna \1are L':�ll' 
amplasatfi pe un promontoriu În formă de triunghi. cu \'ilrful rotunjit. ia aproximati\' '"l km -.:pre 'c:-;\ dt' 
�<llul Saharna \\�chl'. în locul numit de loca lni( j .. La l)daia". Din panl' <.l de \(':.t şi :-.ud··\�"L 
pn.HlI0l1lUriul a rn;.;( Întretfliat de () linie defen:-i\'ă eOlllru:-:ă din \,a[ de prllll:în l . (li lin şanţ adia('CnL CI:'l' 
:h,:tuallllt'lltc .... unt ;.,t';.;izate la 'uprafaţ[1. Incinta aşc:z.ării foniricall.� .... e l':,timează la apro.\imali\' (, ha. 111 
partl�" c,\lerinară: Ici mijluc şi la f1etllcllri linia �h:,fetl,i\'fI (",te completată cu câte un bastion, ieşi: ÎaLIf':-1 
(LI dLtr.:.' 20-30m. In partei! c�ntrală a \'ai ului h�:stionLJ! ,�deo .... ebeşte de celelalte prin dimensiunÎ. flilh1 
llllli il11punjtor. ln.1lţimea \'�illIJlli de apări.u(..� se riJil.·ă la 3.5 rn tic la ni vtlul actual dt' l.·[i[(·:tI\.' 
L U I1!! irll' .. :a \'alului (�)nstilUie .100 m. Lfltimea şanţuJui auiacl'nI � 1.1 111. ad[incimca - 1.5 m. 

Indl în ,lHul 1946 pentru a defini partic ularităţiiL- tie construire ale �islt'mului şi \.:urdi,.'It'rlil 
",ratului I.:ultuml. G. B. Smirno': il trasa[ trei seCţiuni. Prima sl.'cţiune a fo:-.t tra�atfl perpendil.:ul'lf" 
�allluilii ii · .. alului. a uoua În partea uc ",ud-est il incintei. hl 35 III sud-est de prima. A trt.! ii.l , SăP�lt,'i În 
/.(\na de :-.ud-\"est. la 140 111 distanţa de [ocul de Jcces în incintă . Prin secţionare:1 valuluI :-;-(1 pUHlt 
cpnstata că locllirc�\ promontoriului incepe Îndl În Hallstattu l timpuriu, ocupânJ pe atunci () �upra l":t!; l 
dl' apro \ imati\' 14 ha. Ulterior, suprafaţa acestuia �c Imparte in incinta delimitatl'i. de si�t�rnul dc fe llsi\' 
care \X':Up{1 �tproxilllati\". după nl1n s-a relJtaL 6 ha �i Lona din afara incintei , Faptul a fo-.:t \"..:rificat pnn 
Silp{HlIri În :-;pa\iul nefnrtificat. llnUe ali fost desi.."op�ritt' l'unslruqii go�podăre:;;ti şi Il1i.Jleriak din prirnil 
epocă a fierului şi în pr imul r;md mai ll1ulte fragmentl.' ceramicc de lip Co/.ia-Saharna. G. SmirrHl \  ,1 

atrihuit �şezare" fortificată , cât şi c('a nefortificată. "il'tuirii sClţi!or (C:-'II1PHOB 1 949a. 1949bJ. 
In anii 70 ai s(�coltl lui trecut in timpul cartograri�rii aşezări lor fortificate şi a întocmirii hflrţii :L 

lllonumentc lor uin prima epocă a fierului. �itul Saharna Mar,,;: a fost atribuit aşczărilor fortificate gctirc 
Jiil 'Cl'O!e1C [V-III <1. Chr.(J[aIlYIUIIHII. IIHKY;Il'UJ. PO\laHOACKaH. 1974). 

In toamna anului 2001 expedi!Îl:I arhcologică a Uni\'crsita�ii d� stat din Mokh)\"a, cu sup0I"Illl 
financiar al Institutului Român de Tracologi�, a întreprins un şir de Prospecliuni de teren la obicdivul 

arheologic Sahama T\-1are, cu scopul de a relua in'·estigatiÎ1c. S-au tra;.;at trei secţiuni În diferill.' 
sec (oare ale aşezări i Sahama Mare. DaI fiind faptul că informat iile despre situatia stratigrafica ,1 
incinte! cetăţii provin cu precădere din partea centrală şi extremităţile de sud-est şi slld-n.�:-it. 
prospccţiunile de teren În anu1 1001 au fost trasate În extremitatea de nord est şi sud a cetăţi i. Ace"'t" 
se explică prin lipsa oricărui indiciu despre caracterul straturi lor culturale din aCCS1C' zone a 

ml'numentului. Secţiunile pericghetice prezentau tranşee dreptunghiulare cu lungimea de 10 m �i 
Iăţiml.'<l de I 111, orientate cu latura mare pe nord-sud, Depullaiic culturale de sol atingeau grosimea lk 
1,6 III în partea de nord a cetăţii, OA-0.65 m În extremilat"a de sud şi 1-1.2 m În zona de sud-est. Sol,,1 
l.'ra compus din ccmoziom de culoare neagră şi cenuşie. uneori În ameste.c de pictr� şi pietriş. lUI "illl 
..:enuşă cu lut ars. La o adâncime d� 1.12 tll de la suprafata actuală de călcare În seqiunea nr. .1 a foI.,{ 

, 
descoperit complexul nr.l. In plan. complexul este reprezentat din două gropi parţial sUJlrapu,c. 
Umplutura gropi lor era destul de omogenă. constând din cernoziorn În amestec dL� pietriş şi lut. 1 :l1a 
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din gropi conţjn� ClI preponderenţă material ceramic din prima epocă a ficrului. il faciestliui Cozia
Saharna. u doua- a funcţionat mai târziu. În secolele rY-1I a. Chr. (:--:iculită. Nicic. 20021. 

A fost de�coperil un hogat şi variat material arheo logic reprezentat din obiecte individuale �i 
ceramică . Obiecte din fier: Iarnă de cuţit(la o adâncime de 47 cm de la suprafaţa actuală de călcare ), 

v<Îrf de săgeată rornboidală (Ia adJncimea de 75cm). ambele fiind puternic expuse coroziunii. Ohiecte 
din lut: fusaiole bitronconice sau eelc în formă de disc plat circular În plan. piese În formă de con. 

Ani.lliza materialului ceramic, care de altfel este' unicul ce poate �ă indice lInel� a"pecle 
diagnostice demonstrează că pot fi e\'idenţiate două etape clihural�('Tonologice: hi:.llbtattiană d� tip 
Cozia-Saharna din sec. lX-VIII şi getică. secolele IV-II a. Chr. 

Orizontul cultural Cozia-Saharna_ Acestui fac les sunt atribuite fragmente de ceramică 
confecţionate dintr�o pastă de lUI fină sau semifină, bine măcinată, cu ingrediente de şamotă sau nÎ�lp. 
Ardcrt!:I este neomogenă şi neuniformă. Culoarea vaselor variază de la negm Cli pete cenuşii la cafeniu 
cu pete dlrămÎ7.ii sau l:ărrtmiziu (LI pete cenuşii. Se în(fIlncsc fragmente ccramice. suprafaţa c1rl.lra Jre 
n culoare dubl:i În cele mai multe cazuri !:'unt sesizate recipiente (u nuanle de culoare neagră În 
l' .\ll'ri or şi cărămiziu în inlerior. 1n .... păturtl \'aselor �� las fl bine evidenţiate două stralUrÎ ce Illărturisc..,� 
ardr.:rea incompklă. De regulă �uprafaţa vaselor era acop�rÎtă cu un slip cu luciu metalic. 

Orizontul culturii getice secolele IV-II a. Chr. Acestei culturi se referă fragme lllc Jc 
ceramice cu preponderenţă provenite de la vasele d� uz comLIn. De regulă ele ::-,unt conf�cţionalt: dill lr� 

o pa"iă de lUI rudimentară cu ingrediente de şamotă granulată şi piclricele. Arderea este neuniformH şi 
111.'\)fllogl'nă. Culoarea vaseler varÎJză de la c;lrămiziu aprins la cărămiziu dcschi� cu pele cenuşii. 
Suprafa�a \·aselor este l.grunţuroa!-.ă sau abia netezilă. 

Cercetările intreprin..;e În aşezarea Saharna Mare ali confirmal O dată În plus dl promontoriul a 
f,'st poplliatinccp[md cu secolul X şi pimă În secolul [[ a. Chr. In haza materialului. cu prcponderen!il 
,:eramic. cu (�1racler diah'llOstic relativ. este imposibil actualmente de a constata vreun decalaj 
(flHlologic urmat de un hilJ!uS demografic pc parcursul ac c�tei perioade. 

Analiza n::stigiilor recuperate demom.lrează că ceramica din perioada H JllstaHului mij loc iu. 

I.'..,tc con .. :el1lrată mai intensi\' în partej de sud-eq a promontoriu/lIi. Probabil că l a  început. În perioaJa 
Hall..;taltului limpuriu. anume i.h.:ea�l[l regiune a fost populată. iar mai apoi ŞI îmreaga suprafaţă a 

promontoriului. 
Prezenţa ceramicii fine ornamentate prin şt,lnlarc şi incizare în cumple.xlIl nr.l . cât şi a unor 

fragmente cu decor ştanţat şi inci7.at demonstrea7.ă utilizarea acc�lor motive concomitent. situcqie 
..,esizalft �i la alte momcntt� similare. 

, 
In aceeaşi vreme În straturile culturale ale sectiunilor trasate s-au sesizal şi fragmentl.� de 

ceramică acoperite cu slip negll.l şi ornamentate cu decor canelat caracteristic pentru facie�lIl Chişinflu� 

Corlătcni (:-Jiculită. Nicic. 2002. p. 70). Prin urmare. cercetărik de amploare la acest sit vor da 
posibilităţi de a elucida mai multe probleme. at,ît de ordin culturakronologic. eflt şi de precizare a 

sistemului defensiv. 
Ca urmare a invesligaţiilor arheologice Întreprinse in bazinul mijlociu al râului Nistru se 

dovedeşte că spaţiul din raza localităţii Saharna a fost populat intens de comunităţi le nord-tracic� pe 
parcursul mileniului I a. Chr. Importanta săpături lor desfăşurate În aşezarea fortificată "Sahama Mare" 
are mai multe valenţe. Pe de o parte s-a putUI distinge, deşi preliminar. existenţa a doua niveluri de 
locuire din epoca fierului. Primul. caracteristic secolului IX-VIII a. Chr. şi al doilea. respectiv. secolele 
IV -III a. Chr. Numărul mare de aşezări. despre care am amintit la ÎncepUI şi necropolele descoperite. 
care aparţin acestui nivel şi gravitează pe o rază de 4-5 km, reflectă bunăstarea economică şi sporirea 
demografică atinsă de comunităţi le nord-tracice de aici în prima epocă a fierului. 

Nivelul de locuirc halbtattian este sincron cu grupul Cozia şi coexistă cu cele de tip Babadag. 
Stoicani. Insula Banului şi psenicevo-Rascopaniţa. 

Pe de altă parte. rezultatele cercetărilor de la  ,.Sharna Mare" au adus dovezi spectaculoase În 
vederea cercetării sistemului defensiv (ridicat. probabil. În perioada nivelului doi de locuire). Prin 

tehnica folosită la edificarea valului (Îmbinarea de soiuri coezive). precum şi prin raportul dintre 
elementele naturale şi cele artificiale s�a putUl obtine un sistem defensiv, care făcea accesul În incinră 
practic imposibil. La aceasta se adaugă constrllqiiJe de tip "bastion". situatie. care la nivel 
contemporan al cercetărilor reprezintă un unicat În lumea barbară din sud-estul Europei. pentru 
perioada pusă În discu{ie. Specificul constă. mai inainte de toate, in ordinea de dispunere a celor trei 
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hastioanc. Prin :-;ăpături arheologic� a fost cercetat numai bastioJlu] din mijloc. iar solul ro�cat d(' pc 
suprafaţă !h.' fal'(.' să credem că conqrucţiile În cauză au 1'0,,1 ridicate din scheletele lemlloasc umplute 
cu lut. I\u l� exclus l'a la baza ace�tnra să se fi aflat un :-\.lclu din câteva rânduri de piatră nefa.':-onatfl. 
(hspuse În .. emicC'rc. O atare situaţi(' a fo\t Înregistratfl În lIrnl�i săpăturiJor arh .... ologlcc la .. Saharna 
\1idi"', celale getidi amplasată pc malul opus al depre:-.iulllI. 

Tehnica constructivă ,-,plici.ltă În valul de la .. Sah�lrna Mare" C G.In.lc(eristÎcă celor mai multe 
aşezări fortificate din zonă: Butuccni. Mateuţi, Hârtopul Mare etc. În aceeaşi te.hnică au fo<.;( ridiL'L11L' 

\'alunle din sistcmcle fortIficate de la: Arsura, Cotnari, Ibănqti, Brăhăşeşti ttc. Din aceeaşi cpucă 
provin "tuatii ,imilarc la Coţofeni, Bâzdâna, Albeşti, Că,cloarele din Muntenia şi Oltenia, sau cck de' 
la Bcidaud şi Satul Nou din spatiul i,tro-pontic (f\rnăut. 2000, p. 981. 

După elim s-a constatat anterior. ali fost suprJpu ...... ' cinci perioade de refacefe şi r('organizare ;-1 

'. alului <.II.? incillt[l tArnăul. 2000. p. 9R). Săpan.:a eduÎ de al doi led �an! )i ridicarea baqioandnr 
· .. ;td('�tL' l',\Î:-.tcnţa unor perturna\ii în YÎaţa trihurilor geti ... ·c din an�a. ... Iă zonă a Daciei ra .... ărÎI.:IlL' S-.I 
ulIi"i iplItt'J:tl 131 ridicarea unui aSlft.'1 dt' .;i�tem dcft'n�i \' <.\ rOq cauzata d� ;)pari�ia în zună a trihuril l\!' 

,-(itlcl'. E\"idem aCcasW ar constitui l) explicalie. mai cu 'C':lrnă, c;lnd csk "o[ba di.�"'rre fortificatii!l' lk 

pc maluli'<istndui. Raţionamentul ill (UUZ?l nu rcpn:::l.inl;) rl�zoharea dcfinitivci a prublclllci. An:a"-la �I 

pcmf"ul.:ă În zonek îndepărtate de I,,:t'a de contact nemijhh,:it cu -,\,:iţii a\"clll ate ... tatc aşcz�iri, turtificaliik 
I.:ărora nu pot fi n�apărat kgate de pericolul .'\citic. \1ai degrabă problt!ma ar fi de kg:u de 
reperl'lI .... iunik �truclurii intern(: determinate de rdaţiilc 1."'(.'<H)omicc şi s(\ciiJl-politit't.' din -","nu! q\ci�I;"iţii 
!:,:I: .. t in: tim ZOlla Saharna. -

:\rnăut �()()(J 
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THE THRACIAN-GETIC SITE OF "SAHARNA MARE" 

SUMMARY 

The fortifi<!d setllcmcnt of "Saharna Marc" (Orh<!1 (\luni\'. Th� Rcpublîl" of !vI("ddova) is slluatl.'u on a 

lriangk- ... hapL'd rromontory, al appwximaldy 2 km. wcst of the \'i!l3f!C of "Saharna Veche", in thc place calkd 

"La OdaIa". 

G. B. Smirnov initiatcd the rc-,c .. m.:h in 1946 and lhen, in thc autunm of 2001. t!le arch'l\.:ulogic;.d 
l'x.pcdililln of thc State Univers it)' of Moldllva undertook a :-icries of land prnspccting at the archac()!u�i..:al 
objeL'ti\"c of "Saharna Mare". Thrcl' SCl'!IOnS were opcncJ in Jiff-:rent arcZi"'; of thc archacological oh.icctivl.'. \1Il 
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whiL-h occaslOn a ril:h Jnd \'ariell �rchaeologlGjl matcrial (,:nnslsllllg of indi\"idual objcus <:Inu pnlh'ry \I,;a...: 

di�Cll\'i.;r('d. Two l'UllUral-chronok1gical stagcs can hc identif"i�d in rhis site: a Hallstattian �l<.Igc of thc Cnl.l;'l-
S h . 1 (111 0111 • B" j G . 1· h 41h 1,1<1 . B (' _, il ama typc lrom t le) -(') ccntunes . L . an( :3 ,/cllc q3ge rom t (" -_ ..:cmuncs . .  , 


