http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

REVISTA DE CERCETĂRI ARHEOLOGICE
ȘI NUMISMATICE
Nr. 6 (2020)

Editura Cetatea de Scaun
2020

http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

Ilustraţia copertei:
Figurină fragmentară din os, cultura Gumelnița, descoperită în necropola din situl
eponim în anul 2019
Opaiț din lut ars, de tip African, din colecția „Maria și Dr. George Severeanu”
Ducat unguresc de aur din tezaurul monetar descoperit la Bora, jud. Ialomița (Colecția
Muzeului Dunării de Jos, Călărași)
Toate lucrările publicate în Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice sunt recenzate de
specialiști în domeniu (peer-reviewed journal)
Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice este indexată în Central and Eastern
European Online Library
Disponibilă online:
http://rcan.muzeulbucurestiului.ro
http://www.ceeol.com

Editura Cetatea de Scaun
email: editura@cetateadescaun.ro www.cetateadescaun.ro

ISSN 2458-0058
ISSN–L 2458-0058

Copyright © Muzeul Municipiului București pentru prezenta ediţie.
Bucureşti, 2020

http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

Colegiul de redacţie:
Dan Pîrvulescu, redactor-şef
Vasile Opriş, redactor-şef adjunct
Aurel Vîlcu, redactor
Alina Streinu, redactor
Theodor Ignat, redactor
Comitetul ştiinţific:
Sorin Ailincăi, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea.
Adrian Bălășescu, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române.
Adela Bâltâc, Muzeul Național de Istorie a României.
Adina Boroneanţ, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române.
Bogdan Ciupercă, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova.
Mihai Constantinescu, Institutul de Antropologie „Francisc J. Rainer” al Academiei
Române.
Gabriel Custurea, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa.
Cristian Găzdac, Institutul de Arheologie și Istoria Artei, Cluj-Napoca.
Adrian Ioniţă, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române.
Cătălin Lazăr, Universitatea din București.
Adrian Majuru, Muzeul Municipiului Bucureşti.
Florian Matei-Popescu, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei
Române.
Eugen Nicolae, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române.
Ernest Oberländer-Târnoveanu, Muzeul Național de Istorie a României.
Ioan Carol Opriş, Universitatea din Bucureşti.
Viorel Petac, Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei Române.
Eugen Sava, Muzeul Național de Istorie a Moldovei.
Cristian Schuster, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române.
Aurel Vîlcu, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române.
Valentina Voinea, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.
Secretariat de redacţie:
Alina Pîrvulescu, secretar de redacţie

http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

CUPRINS / CONTENTS
I. ARHEOLOGIE / ARCHAEOLOGY ................................................................... 11
CĂTĂLIN LAZĂR, VASILE OPRIȘ, THEODOR IGNAT, BOGDAN MANEA,
OVIDIU FRUJINĂ, CRISTINA COVĂTARU, ADELINA DARIE, ADRIAN
BĂLĂȘESCU, VALENTIN RADU, GABRIEL VASILE, MIHAELA GOLEA,
MONICA MĂRGĂRIT, GABRIEL POPESCU, MĂDĂLINA DIMACHE, DAN
PÎRVULESCU, MARIUS STREINU, BOGDAN ȘANDRIC, MARIAN TUFARU,
ALINA IANCU, GEORGIANA DINU, VALENTIN PARNIC, CAROL CĂPIȚĂ,
THEODOR ZAVALAȘ, ANDREEA DIMA, TIBERIU SAVA ................................ 13
Gumelnița: research results of the 2018 and 2019 fieldwork seasons
Gumelnița: rezultatele cercetărilor de teren din campaniile 2018 și 2019
ANA ILIE .................................................................................................................. 101
Un vas cu simboluri pictate din cultura Gumelnița
A Gumelnița culture vessel with painted symbols
ELENA GAVRILĂ ................................................................................................... 118
Noi descoperiri din situl Bucureşti - Dămăroaia pod. Campania 2019
New discoveries from the site at Bucharest – Dămăroaia Pod. 2019 season
SORIN CLEȘIU ........................................................................................................ 137
De la bordei la palat. Cele mai vechi forme de locuire la Curtea Veche
From the pit-house to the pallace. The oldest dweelings at the Old Court
ALINA STREINU, DAN PÎRVULESCU ................................................................. 177
New considerations on the Late Roman lamps from the Maria and Dr. George
Severeanu Collection
Noi considerații asupra lămpilor romane târzii din colecția Maria și dr. George
Severeanu
IRINA MARIA VLAD, RADU GABRIEL DUMITRESCU ................................... 197
Mahalaua Ungureni din Craiova în lumina descoperirilor arheologice și numismatice
Ungureni slum from Craiova in the light of archaeological and numismatic
discoveries
IOANA MANEA, THEODOR IGNAT .................................................................... 264
Rezultatele cercetărilor arheologice din anul 2020 de la Biserica Domnița Bălașa
The results of the archaeological research from 2020 at Domnița Bălașa church

5
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

ADELINA-ELENA DARIE, THEODOR IGNAT, RALUCA-IULIANA MOȚEI . 294
Date privind Hanul Serafim. Cercetările arheologice din cadrul fostei bănci
Marmorosch Blank (2019-2020)
Data regarding the Serafim Inn. The archaeological research at the former
Marmorosch Blank bank (2019-2020)
II. NUMISMATICĂ / NUMISMATICS ................................................................ 329
GABRIEL MIRCEA TALMAȚCHI ......................................................................... 331
Descoperiri de semne monetare în urma cercetărilor arheologice din Tomis
(1968-2001)
Discoveries of monetary signs following the archaeological research at Tomis
(1968-2001)
MIHAI DIMA............................................................................................................ 351
Despre un posibil tezaur de monede histriene timpurii de argint dispersat în comerțul
de antichități
About a possible hoard of early silver coins of Istros dispersed on the numismatic
market
EMANUEL PETAC .................................................................................................. 355
Who’s Who? Uranopolis and Lampsakos. Again about symbolic elements on Early
Lysimachus type staters
Cine e cine? Uranopolis și Lampsakos. Din nou despre elementele simbolice de pe
staterii timpurii de tip Lysimach
MIHAI DIMA............................................................................................................ 368
Au fost emise monede la Tomis în timpul domniei împăratului Augustus?
Did Tomis strike coins during Augustus' reign?
EMANUEL PETAC, VITALIE JOSANU, ANDREI GEORGE PRICHICI ............ 381
Reflections on a Roman Imperial type coin die discovered at Doljești Village (Neamț
County, Romania)
Reflecții asupra unei matrițe romane imperiale descoperită în satul Doljești (județul
Neamț, România)
LILIA DERGACIOVA ............................................................................................. 389
Date noi despre emisiunile divizionare moldovenești bătute de Petru I (cca 13751391/1392)
New data on Moldavian division specimens minted by Peter I (ca 1375-1391/1392)

6
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

LILIA DERGACIOVA, ANDREI BOJKO-GAGARIN ........................................... 407
Some observations on the metal composition of the Moldovan groats minted by
Stephen IV
Unele observații asupra compoziției metalului groșilor moldovenești emiși de Ștefan
al IV-lea
AUREL VÎLCU, ALINA PÎRVULESCU ................................................................. 414
Un tezaur monetar din vremea lui Mihai Viteazul descoperit la Bora, jud. Ialomița
A coin hoard contemporary with the Michael the Brave’s reign discovered at Bora,
Ialomița County
ADRIANA ROȘCA .................................................................................................. 432
Plachetele „Colaborării Franco-Române” după un desen al lui Georges Scott, aflate în
patrimoniul Muzeului Municipiului București
The plaques of the “Romanian-Franco Collaboration” according to a drawing by
Georges Scott, in the patrimony of the Bucharest Municipality Museum
Abrevieri / Abbreviations ....................................................................................... 441
Normele de întocmire a lucrărilor destinate publicării ....................................... 443

7
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

LISTA AUTORILOR / AUTHORS
Adrian Bălășescu, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei
Române, a.balasescu@gmail.com
Andrei Bojko-Gagarin, Muzeul Banilor, Banca Națională a Ucrainei,
Carol Căpiță, Universitatea București, Facultatea de Istorie,
capita.carol@gmail.com
Sorin Cleşiu, Muzeul Municipiului București, clesiusorin@gmail.com
Cristina Covătaru, Universitatea București, ArchaeoScience#RO – ICUB,
cristina.covataru@icub.unibuc.ro
Adelina-Elena Darie, Muzeul Municipiului București,
adelina.darie@yahoo.com
Lilia Dergaciova, Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei Române,
dergaciova.lili@gmail.com
Andreea Dima, Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia
Hulubei”andreea.dima@nipne.ro
Mihai Dima, Banca Națională a României, mihai.dima@bnro.ro
Mădălina Dimache, Muzeul Civilizației Gumelnița, Oltenița,
dimachemadalina@yahoo.com
Georgiana Dinu, Institutul Național al Patrimoniului,
georgiana.dinu@patrimoniu.gov.ro
Radu Gabriel Dumitrescu, Muzeul Olteniei Craiova, ducu2007d@yahoo.com
Aurelia Duțu, Muzeul Băncii Naționale a României, aurelia.dutu@bnro.ro
Ovidiu Frujină, Universitatea București, ArchaeoScience#RO – ICUB,
ovidiu.frujina@icub.unibuc.ro
Elena-Florentina Gavrilă, Muzeul Municipiului București,
elenagavrila83@yahoo.com
Mihaela Golea, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei
Române, mihaelas.golea@yahoo.com
Alina Iancu, Institutul Național al Patrimoniului,
alina.iancu@patrimoniu.gov.ro
Theodor Ignat, Muzeul Municipiului București, theodor_ignat@yahoo.com
Ana Ilie, Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște,
anailietaralunga@gmail.com
Vitalie Josanu, Inspectoratul Județean de Poliție al jud. Neamț,
vitaliejosanu@yahoo.com
Cătălin Lazăr, Universitatea București, ArchaeoScience#RO – ICUB,
catalin.lazar@icub.unibuc.ro
Bogdan Manea, Universitatea București, ArchaeoScience#RO – ICUB,
bogdan.manea@icub.unibuc.ro
Ioana Manea, Muzeul Municipiului București, ioana_manea18@yahoo.com
Monica Mărgărit, Universitatea „Valahia” din Târgoviște; Institutul de
Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române, monicamargarit@yahoo.com
Raluca Moței, Muzeul Municipiului București, raluca_pope@yahoo.com
Vasile Opriș, Muzeul Municipiului București, vasilelieopris@yahoo.com
9
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

Valentin Parnic, Muzeul Dunării de Jos Călărași, vgumelnita@yahoo.com
Emanuel Petac, Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei Române,
viorel.petac@gmail.com
Alina Pîrvulescu, Cabinetul Numismatic și Medalistic, Muzeul Municipiului
București, alina.pirvulescu@muzeulbucurestiului.com
Dan Pîrvulescu, Cabinetul Numismatic și Medalistic, Muzeul Municipiului
București, dan.pirvulescu@muzeulbucurestiului.com
Gabriel Popescu, Universitatea București, ArchaeoScience#RO – ICUB,
gabriel.popescu@icub.unibuc.ro
Andrei George Prichici, Inspectoratul Județean de Poliție al jud. Neamț,
prichici77@gmail.com
Valentin Radu, Muzeul Național de Istorie a României, valipeste@gmail.com
Adriana Roșca, Cabinetul Numismatic și Medalistic, Muzeul Municipiului
București, adrianamihaelarosca@gmail.com
Tiberiu Sava, Institutul Național de Fizică și Inginerie Nucleară „Horia
Hulubei”, tibisava@gmail.com
Alina Streinu, Muzeul Municipiului București, musatalina@yahoo.com
Marius Streinu, Institutul Național al Patrimoniului,
marius.streinu@patrimoniu.gov.ro
Bogdan Șandric, Institutul Național al Patrimoniului,
bogdan.sandric@patrimoniu.gov.ro
Gabriel M. Talmațchi, Cabinetul Numismatic, Muzeul de Istorie Națională și
Arheologie Constanța, gtalmatchi@yahoo.com
Marian Tufaru, Institutul Național al Patrimoniului,
marian.tufaru@patrimoniu.ro
Gabriel Vasile, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei
Române, gsvasile@yahoo.com
Aurel Vîlcu, Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române,
aurelvilcu@yahoo.com
Irina Maria Vlad, Muzeul Olteniei Craiova, popescuirinamaria@yahoo.fr
Theodor Zavalaș, Muzeul Civilizației Gumelnița Oltenița,
theozavalas@yahoo.com

10
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

I. ARHEOLOGIE / ARCHAEOLOGY

http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

GUMELNIȚA: RESEARCH RESULTS OF THE 2018 AND 2019
FIELDWORK SEASONS
Cătălin Lazăr*, Vasile Opriș**, Theodor Ignat**, Bogdan Manea*, Ovidiu Frujină*,
Cristina Covătaru*, Adelina Darie**, Adrian Bălășescu***, Valentin Radu****, Gabriel
Vasile***, Mihaela Golea***, Monica Mărgărit*****, Gabriel Popescu*, Mădălina
Dimache******, Dan Pîrvulescu**, Marius Streinu*******, Bogdan Șandric*******, Marian
Tufaru*******, Alina Iancu*******, Georgiana Dinu*******, Valentin Parnic********, Carol
Căpiță*********, Theodor Zavalaș******, Andreea Dima**********, Tiberiu Sava**********
Keywords: Eneolithic, Gumelnița culture, bioarchaeology, geoarchaeology,
radiocarbon data.
Cuvinte cheie: Eneolitic, cultura Gumelnița, bioarheologie, geoarheologie,
date radiocarbon.
Abstract: The tell settlement from “Măgura Gumelnița” is the eponymous site
of the Eneolithic civilization with the same name. It is probably the most significant tell
settlement north of the Danube, and it belonged to the Kodjadermen ‐ Gumelnița ‐
Karanovo VI cultural complex that occupied the Balkan area in the second half of 5th
millennium BC. During 2018 and 2019, the research of the Gumelnița site continued,
the present study presenting the preliminary interdisciplinary results obtained in the
respective archaeological seasons.
Rezumat: Așezarea de tip tell de la „Măgura Gumelnița” este situl eponim al
civilizației eneolitice cu același nume. Aceasta este probabil cea mai mare așezare de tip
tell de la nord de Dunăre și aparține complexului cultural Kodjadermen ‐ Gumelnița ‐
Karanovo VI care a ocupat zona Balcanică în a doua jumătate a mileniului al V‐lea BC. În
perioada 2018-2019, cercetarea sitului Gumelnița a continuat, studiul de față prezentând
rezultatele interdisciplinare preliminare obținute în respectivele campanii arheologice.
I. Introduction
The archaeological site at Gumelnița (Călărași County, Romania) is known to
specialists as the eponymous site of the Gumelnița culture. The site is composed of the tell
type settlement belonging to the Kodjadermen‐Gumelnița‐Karanovo VI communities, two
University of Bucharest, ArchaeoSciences Division – ICUB.
Bucharest Municipality Museum.
*** “Vasile Pârvan” Institute of Archaeology.
**** National Museum of Romanian History.
***** “Valahia” University, Department of History.
****** Gumelnița Civilization Museum, Oltenița.
******* National Heritage Institute.
******** Lower Danube Museum Călărași.
********* University of Bucharest, Department of Ancient History.
********** “Horia Hulubei” National Institute for Nuclear Physics and Engineering.
*

**
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necropolises corresponding to the respective settlement, along with a Boian (Vidra phase)
occupation, a Cernavoda II cemetery, a Bronze Age settlement (Tei culture), and
occupations corresponding to the first Iron Age and to the 7th-11th centuries AD1.
Recently, in 2017, the Museum of Gumelnița Civilization in Oltenița, in
partnership with the Bucharest Municipality Museum and the National Heritage
Institute reopened the excavations at the Gumelnița site, as an interdisciplinary research
program called Multidisciplinary Research Gumelnița Archaeological Site2.
Initially, to adequately assess the site's current archaeological potential, it was
decided to organize a two-week archaeological evaluation and diagnosis seasons during
September and October 2017. Based on these results, in 2018, a new systematic research
of the site was started, proposing a modern and interdisciplinary approach.
II. Archaeological field research
The current study will present the research results from 2018 and 2019 at this
emblematic archaeological site3. In 2020, no field research was conducted due to the
unusual situation imposed by the COVID-19 pandemic.
Field investigations
For proper management of the field work, the site was organized in three main
investigation areas (Fig. 1) as defined in 20174:
Zone 1: the Tell settlement: Based on the complex interdisciplinary data
resulting from the 2017 evaluation season, in 2018 it was decided to open an area that
would allow extensive research of the investigated features in the previous year.
In this regard, the S1 area (16 × 8 m) was opened in the southeast part of the tell. A
cross balk was kept for proper control of horizontal and vertical stratigraphy, thus obtaining
four (I-IV) sectors (Fig. 2). Area S1 was divided into 2 × 2 m squares, marked alphanumerically. We specify that the new surface also included the area investigated in 2017,
adequately integrated into the new surface. During the 2018 and 2019 seasons, the removal
of the top soil in all four sectors of S1 was completed. Once removed, a layer of colluvium
(US 1011) was identified, characterized by numerous archaeological finds in secondary
position (ceramic fragments, flint pieces, grinders, faunal remains, etc.). This colluvium was
entirely removed in sectors I-II and partially in sectors III-IV. After removing the colluvium,
an anthropic level was identified in the first two sectors, corresponding to the Gumelnița
culture, which contained a series of archaeological features.
Zone 2: the Off-tell area: In this sector, the investigations undertaken in the
2018 and 2019 seasons were conducted at a smaller scale, consisting of field surveys
and four mechanized cores, which are still under processing. Also, topographic
measurements and the acquisition of geo-spatial UAV data were continued.

Lazăr et alii 2019, 2020.
Lazăr et alii 2017.
3 Lazăr et alii 2019, 2020.
4 Lazăr et alii 2017.
1
2
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Fig. 1. Research areas and location of the Gumelnița site.
Zone 3: the Terrace area: Here, due to significant changes in land
configuration compared to the 1960’s when Silvia Marinescu-Bâlcu and Ersilia Tudor
investigated the necropolis area, the research had to be adapted to current conditions,
including the existence of an acacia forest. In these circumstances, in 2018, it was
decided to open a newtrench, in the area where the surveys from the 2017 campaign had
been carried out. This new trench, marked Son 9 (20 × 3 m), oriented NE-SW,
incorporated the previous year's sondage (Fig. 4). At its SW limit, another trench
marked Son 10 (4 × 1 m) was opened.
Our research interest expanded in this area, as 340 m to the north of the
necropolis we discovered that massive illegal excavation (ca. 110 × 30 m) disturbed
several prehistoric features such as pits and graves.
Carrefully inspecting the profiles of this huge pit we have identified several pits
in the southren profile and a tomb in the western profile. Thus two small sondages were
opened - Son 11 (4 × 2 m) and Son 12 (2.6 × 1.7 m) - to properly investigate the newly
discovered features (Fig. 4).
In 2019 the research carried on with two new sections, north-east to the
excavation previously made in 2018. These two sections, marked Son 13 (18.6 × 2.30
m) and Son 14 (18.6 × 2.20 m), oriented NE-SW, took into account the land and trees'
configuration in the area (Fig. 4).
Methodological approach
15
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From a methodological point of view, the archaeological research undertaken
at the Gumelnița site involved an interdisciplinary approach that included non-intrusive
prospections (e.g., magnetometry), GIS integration of topographical data,
zooarchaeological, malacological, archaeoihtyological, anthropological, palynological,
carpological, and sedimentological analyses, alongside the techno‐typological and
functional study of the artefacts, raw material determination alongside the
compositional study, and radiocarbon dating.
The microstratigraphic method was used for excavation and the data was
recorded by stratigraphic units (s.u.). The sediment from the funeral pits was wet sieved
in order to recover all the small bones, seeds, charcoal, and small artefacts.
In general, the field research strategy has been adapted according to the
particular situations that had been identified.
For the other types of research, the approached and methodology will be
presented in the respective sections.

Fig. 2. Excavation areas conducted in Zone 1 of the Gumelnița site.
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Fig. 3. Stratigraphic matrix of the archaeological features of the Gumelnița tell
settlement (Zone 1, 2018-2019).
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Archaeological features
The identified features are specific to domestic and funerary areas and will be
presented on the defined research zones.
Zone 1: the Tell settlement: Mainly, in 2018-2019, removing the top soil in all
four sectors of S1 was managed. After this level, a layer of colluvium was identified,
characterized by the presence of numerous archaeological materials in secondary
position (ceramic fragments, flint pieces, grinders, faunal remains, etc.). This colluvium
was dismantled entirely in sectors I - II and partially in sectors III-IV. In the first two
sectors, after removing the colluvium, an anthropic level was identified, corresponding
to the Gumelnița culture, which contained a series of archaeological features. Of these,
the unburnt dwelling L3, identified in sectors I-II, stands out.
Also here, in the proximity of L3, another unburnt house was identified (L4). It
is worth mentioning that outside the eastern wall of L4 two post pits were identified
(C13 and C15) that are related to it.
Both dwellings have a relatively poor degree of preservation, as they unfold
beyond the profiles of section S1. At both dwellings (L3 and L4), only the destruction
level of was cleaned. Based on the ceramic materials scattered in the destruction layers
and also outside the dwellings, the respective constructions most probably belong to the
A2 phase of the Gumelnița culture, most likely contemporary. The radiocarbon data of
the collected samples will verify this hypothesis.
Along with these dwellings, a series of pits of various shapes and sizes (C8, C9,
C10, and C12) which more or less affected the buildings, were identified.
Some of them (e.g., C8, C9 and C10) are rectangular, and they cut through the
abandonment level of house L3. The filling consists of Gumelnița pottery, pieces of
burnt adobe, shells and animal bones. From C9, a bone fragment was radiocarbon dated,
and the obtained age indicates an interval between 4331-4060 cal. BC. (see Tab. 25)
The relative chronology of the tell excavation of 2018 and 2019 is illustrated by
the stratigraphic matrix (Fig. 3).
Zone 2: Off-tell area: Currently, the cores and samples are work in progress
and the results will be published when available.
Zone 3: the Terrace area: In Son 9 and Son 10 (Fig. 4), seven graves (M2-M8)
were identified containing skeletons in different stages of preservation (Fig. 5). The
burial pits are oval shaped, with dimensions fitting to the size of the deceased.
From the perspective of funerary treatment elements, all the graves contained
individuals laid in crouched position, on the left side, oriented E-W. No grave goods
were present in most cases. The exception is grave M8 that yielded a biconical ceramic
object with a hole in the upper part and several tubular Spondylus beads located near the
left forearm, but also traces of red ochre around the abdomen area.
Moreover, eight radiocarbon dates were performed on samples from graves M2, M3,
M4, M5, M6 and M8, indicating a timespan between 4535 and 4169 cal. BC (Tab. 25, Fig.
47), falling within the time age of the Gumelnița culture (see section XII of current paper).
18
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Fig. 4. Excavation areas conducted in Zone 3 of the Gumelnița site.
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Fig. 5. The features excavated from the Gumelnița necropolis (Zone 3, 2018-2019).
20
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We should also note that the graves of M1 and M3 contained bones of two individuals
each, while M2 contained bones of three individuals (see section IV of current paper).
Moreover, eight radiocarbon dates were performed on samples from graves M2, M3,
M4, M5, M6 and M8, indicating a timespan between 4535 and 4169 cal. BC (Tab. 25, Fig.
47), falling within the time age of the Gumelnița culture (see section XII of current paper).
In Son 11 (Fig. 4, 6) three overlapped circular pits were identified (C5, C6 and
C8), and based on the pottery they yielded, we can assign them to the Gumelnița culture.
Pit C6 overlapped the grave pit M10, which contained an articulated individual
relatively well preserved, with the same funerary treatment elements (position and
orientation) as those discovered in Son 9 (Fig. 6). No grave goods were identified here.
In the same area, in the western profile, another grave was identified at ca. 25 m
NNW (M9). Unfortunately, as expected based on the preliminary observations on the
profile, most of the grave was destroyed, leaving only the articulated lower limbs. Based on
these elements, we could presume it was an individual placed in crouched position, head
poiting more or less towards the E, as in the other cases. The grave goods were present.
Based on these two graves and funerary treatment elements, we can assume that the
necropolis from Gumelnița extended also to this area. A radiocarbon dating (4545-4363 cal.
BC) (Tab. 25) on a bones sample of M10 grave confirmed the respective conclusion.

Fig. 6. Areas of rescue excavations in 2018 at Gumelnița (the landfill area from Zone 3).
In Son 12, below grave M9, another pit was identified. This feature (C7) preserved
traces of burning on its bottom, association with ash, and pottery fragments specific to the
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Boian culture. This situation does not surprise us, as excavations of the necropolis in the
1960s documented Boian features as well. However, pit C7 is the first feature of this kind
investigated by our team and opens new avenues to follow in this project.
In Son 13 and Son 14, in 2019, were investigated four pits (C9, C10, C11, C12)
attributed to the Gumelnița and Cernavoda I cultures (Fig. 5, 8). Also, four new burial graves
were identified (M11, M12, M13 and M14) (Fig. 5, 8). Regarding the funerary treatment,
all the investigated features contained individuals deposed in crouched position, on the left
side, oriented E-W. No grave goods were noted except for grave M13 where a flat bone
statuette (Fig. 42.8) specific to the Gumelnița communities was discovered, and M11 that
yielded a fragmentary vessel which had been placed near the individual’s lower limbs.
Based on these two graves and the documented funerary treatment elements, we can assume
that the necropolis of the Gumelnița settlement extended to this area.
The stratigraphic relations between the graves and the pits from Zone 3 are
presented in the stratigraphic matrix (Fig. 7-8).

Fig. 7. Stratigraphic matrix for surveys 11-12 (the landfill area from the Zone 3).

22
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 8. Stratigraphic matrix for surveys 9-10 and 13-14 from Zone 3.
23
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

III. Geo-spatial analysis and landscape evolution
Spatial data acquisition and data processing
As previously mentioned5, the area intended for investigation has a surface of
90 ha and was divided into three main research plots. In this respect, during the 20182019 archaeological seasons, the acquisition of topographical and archaeological data
was made both at a micro and a macro scale.
At the micro research scale, we applied two methods of collecting topographical
and archaeological data: recording data in an absolute geographic coordinate system
with Total Station and photogrammetry using UAV. A Leica Total Station (TS06PlusR)
was used to acquire absolute coordinate data for the archaeological finds, and the
measurements were based on fixed reference points6.
During the excavation, we used a drone to acquire imagistic data for the
archaeological features such as pits or graves. We flew the drone from 2 m AGL 7 to
obtain detailed and perfectly perpendicular photographs of the features. To obtain a
better georeferencing of the features, we used 5 GCP8 measured with a Total Station.
Also, the excavation surfaces were documented from a 10 m AGL, and for each flight,
we used 4 GCP placed at the corners of the section.
Inspired by the potential uses of remote sensing technology, our teams were
interested to work at macro scale for the monitoring and documentation of the site area
landscape. This type of survey has been carried out by two different teams, on different
scales but with the same aims regarding the topography of the area. The first team was
composed of specialists from the National Institute of Heritage in Bucharest (Romania),
while the second team consisted of specialists from the University of Bucharest
(Romania) and University College Gent (Belgium).
During our macro-scale research of the archaeological landscape, both teams
used a DJI Phantom 4, a middle drone category with a rotary-wing system (vertical,
small take-off and landing) with a weight of 1.4 kg and a 28-minute range. Due to the
nature of the terrain and the large coverage surface, the survey was made without GCP.
The advantage of UAVs is that it has an integrated GPS which provides absolute
coordinates for the collected images. After the acquisition and downloading of all spatial
data, data processing took place using Agisoft-Photoscan, a software-based Multi-image
Photogrammetry (SfM-MVS) technique.
Our common goal was to continue the 2017 campaign objectives regarding the
creation of a height altitude DEM of the site and its surroundings while obtaining new
information regarding the later anthropic impact, in terms of both research, and military
or civil interventions. At the same time, this survey was an experiment to see what
results we could obtain according to several parameters.
The NIH missions stretched for two years, in 2017 and 2018. In the first year,
during the archaeological campaign, NIH surveyed the tell settlement consisting of three
flights that covered about 6.6 ha. They were made from different altitudes (100 m AGL;
120 m AGL; 127 m AGL) to see if it affected the processing of the data and the final
5

Lazăr et alii 2017, p. 122.
Lazăr et alii 2017, p. 125.
7 Above ground level.
8 Ground control points.
6

24
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

results. The next two flights were made in the second half of March 2018, but this time
at a much higher resolution, from 16 m and 22 m AGL. Imagistic data were collected
using Pix4Drone software, with an average flight speed, at a 90º camera angle, and 80%
overlap. After processing the data collected from the field, it resulted in various models
at different resolutions.
The second team applied this methodology in the early spring of 2019 and then
in 2020 when the vegetation was not dense so it could not disturb and distort the terrain
surface9. Even though the two surveys took place in different years, there is no major
difference in the vegetation height and density.
Autonomous flight mode was enabled for the acquisition of data, using Ground
Station Pro software from DJI, covering a total area of 174.82 ha. Both flights were
made from 200 m AGL, at a speed of the platform of 15 m/s, and a GSD10 of 8.7cm/px.
Because of the speed of the aircraft, to prevent any blur motion when capturing the
picture, we used the technique of hover and capture at a point11. To acquire data without
gaps, the frontal overlap, as well as the side overlap, were established at 80% before the
aircraft took off12. Using exported DEM and Orthophoto functions of the software, the
model was saved at a 0.87 m resolution.
Unfortunately, as a result of not using GCP, the DEM and Orthophoto generated
have also triggered the capabilities and limits of this data acquisition technique. In both
cases, the absolute vertical accuracy of the DEM and Orthophoto has an error on X and
Y coordinates between 0.1 and 4.7 meters.
At the same time, our teams had other objectives. While in 2017-2018 we only
used temporary GCP to measure spatial data of the archaeological features, in 2019 one
objective was to create a strong reference system for the site area by mounting
permanent topographic control points. To achieve this objective, an important aspect
taken into consideration was the topographic points' visibility and intervisibility, and
their measurement was done with a total station, established in correlation with Stereo
1970 Romanian National System, and 1975 Black Sea Elevation System.
Simultaneously with the archaeological research carried out in Zone 1 and Zone
3, in 2019 the NIH team undertook a field survey that aimed to identify other anthropic
traces of past communities. The research covered Zone 2: off-tell area, south of DN31
(Oltenița-Călărași) representing Area 1, divided into five other sectors (Sector 1-5). The
division was made taking into account the configuration of the land and the modern
plots of agricultural land. The survey method implemented was to divide the land into
squares of 40 × 40 m covered by 4 people each13.
As expected, most of Area 1 was covered by crops. As a result, we covered the
land both on foot and from the air with a drone. We were able to investigate only two
plots, one where the agricultural crop had been harvested (Sector 2), and the other with
rare and small crops (Sector 3), thus allowing us to pursue our field evaluation.

9

Campana 2009, p. 10-11.
Ground sampling distance.
11 This means that the aircraft stopped at predefined points to take the pictures.
12 Eisenbeiss, Sauerbier 2011, p. 403.
13 Vermeulen, Verhoeven 2006, p. 400.
10
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The first plot surveyed is located in Sector 2, bordered to the north by DN 31,
to the west by an agricultural dirt road which also represents the boundary between
sectors 1 and 2, to the east by a plot on which corn was planted, and in the southern part
by reed. Thus, the entire surface of the plot measuring ca. 90 m2, was covered by 4
people, with a distance of approx. 2 m between each person, moving in E-W and W-E
directions. The land lacks archaeological materials, the only anthropogenic traces
identified were several modern concrete slabs.

Fig. 9. New plan of the tell settlement and terrace at the Gumelnița site.
The second plot on which we were able to carry out surveys was sector 3, more
precisely in its NE corner, with an area of ca. 53 m2. In the northern part of the
investigated land, we found the presence of rare glazed ceramic fragments, specific to
the twentieth century, as well as sporadic fragments of modern and contemporary
bricks. These finds are not accidental, given the fact that in the northern part, bordering
the road DN31, there are large quantities of discarded household waste and modern
construction debris.
Unfortunately, on the surveyed surfaces of the two plots there was no
archaeological material to indicate traces of anthropogenic habitation.
While at a micro-scale this methodology helped to register spatial data with
absolute precision and accuracy, on a macro scale, our team aimed to accurately
determine the older excavation sections.
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In order to observe the anthropic intervention of the Gumelnița site area, we
also used satellite imagery (CORONA), and orthophotos. All of these were spatially
referenced in the Stereo 70 coordinates system (EPSG:31700) and overlaid in GIS to
observe the spatial relationships.
The comparative analysis of the spatial data was completed with bibliographic
information14.

Fig. 10. CORONA image satellite (1964).
A comparative study. Results and discussion
After a comparative analysis of spatial and bibliographical data, we were able
to identify some of the old excavations from the tell settlement but only speculate about
the location of those from the terrace. To these we can add other modern anthropic
interventions such as the traces from the former vine culture, the military trenches dug
in the centre of the mound, and the road built by the Town Hall around 2011.
The importance of the site in the context of the wide landscape is stressed by
the existence on the highest point of the mound of a geodetic reference point since 1898
up to at least 1974-1978 as it still present on the second edition of the Topographic Map
of Romania 1: 25,000 (TMR).

Dumitrescu 1925; Marinescu-Bîlcu 1962; Dumitrescu 1963; 1966; Dumitrescu, Marinescu-Bîlcu 2001;
Lazăr 2001; Șerbănescu 2009; Amu 2015.

14
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For the tell settlement dig, only two excavation plans were published15 on which
the geographical coordinates are reversed. Although the plans cannot be georeferenced,
the description from the texts helped us to untangle these data and we were able to
roughly identify them on the field as previously described16 (Fig. 9-10).
The first excavations made on the properties of several inhabitants of rural
Oltenița17 were conducted by Barbu Ionescu on the slope of the mound and can be
associated with the pits located by Vl. Dumitrescu in the eastern part of the X trench 18,
i.e. in the NW area of the mound. Thus, the first excavations on tell are difficult to be
precisely located, but traces of them are still visible in the northern part of the mound.

Fig. 11. Possible location of the old excavations on the terrace (after the Topographic
Map of Romania 1:25,000, second edition, 1975-1987).
Although the exact location of Dinu V. Rossetti’s excavations is unknown, it
can be said that they were possible carried out in the south-eastern half of the mound,
on the former Calomfirescu property19, as shown in Dumitrescu`s 1960 plan. Another

15

Dumitrescu 1925, p. 30; 1966, p. 52.
Lazăr et alii 2017, p. 125.
17 Șerbănescu 2009, p. 18.
18 Dumitrescu 1925, p. 30.
19 Property that was confiscated in 1948 and assigned to the zootechnical unit G.A.S Oltenița (according to
Dumitrescu 1960, p. 51-52).
16
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set of excavations that can be roughly located are those of Barbu Ionescu from 1963 in
the NE area of the mound20.
Major landscape alterations of the site area took place during the communist
period, changes that led to new archaeological discoveries both on the settlement and
the terrace sectors.
The vine culture attested on and around the tell settlement since 1898 on the
Artillery Firing Plans was partially removed in 1960 with some plots still in use up until
1962-1963. This is also attested by the analysis of CORONA satellite imagery (1964)
where the surface of the settlement seems to be smooth. Instead, the vineyard from the
south-western side of the mound probably existed until the end of the 1960s.
The off-tell area was also slightly alternated by modern anthropic intervention as they
appear in the CORONA imagery and the topographic maps (i.e. 1964-1977). For more than a
decade G.A.S Oltenița stables functioned in this perimeter, and their delimitation in the SE of
the mound explains the discoveries of modern constructions debris in SON3/201721.
Piecing together lacunar descriptions from the archaeological papers and
unpublished notebooks, we were able to roughly determine the rescue excavations on the
terrace sector from 1959-197722 as represented in Fig. 9. Thus, the only ravine of the terrace
where the locals could have exploited clay is, according to the analysis of the Topographic
Map of Romania 1: 25k, in the eastern region of the terrace, close to road DN31. In her
notebooks, Marinescu-Bîlcu mentioned that the excavations from 1962 took place on the
toe of the terrace, as it was uncultivated (Fig. 11). Regarding the excavation from 1977, it is
difficult to estimate their location as they took place in a foundation trench on the northeastern edge of the G.A.S Olteniţa institution’s premises. Between 1964 and 1977 the
institution’s unit houses almost doubled and if we just take into consideration the available
description23 and the cartographic analysis, then the excavated area is as represented in Fig.
11 in the far NE corner of the institution.
The most recent anthropic intervention that conducted to new archaeological
discoveries was the waste deposit area, which according to the Google Earth and DTM
orthophoto (2012-2016) analysis, appeared after 2012.
IV. Anthropological data
Material and methods
The current study presents the anthropological information obtained from the
analysis of the skeletal remains from four inhumation burials, discovered in 2019 and
denoted by the research authors as Graves (M) no. 11-14. The graves investigated in
2017 (M1) and 2018 (M2-M10) also benefited by anthropological analysis24.
Prior to the actual anthropological analysis, the bone and dental fragments were
cleaned with water, without using detergents and dried at room temperature. The next
stage was to restore as much as possible the skeletal material, in order to take biometric

Dumitrescu, Marinescu-Bîlcu 2001, p. 114.
Lazăr et alii 2017, p. 130.
22 Lazăr 2001, p. 173.
23 Șerbănescu 1985, p. 25
24 Vasile 2019; Lazăr et alii 2017.
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data or to highlight morphological aspects, pathologies, epigenetic characters or
markers of occupational stress.
To identify the skeletal remains, establish their symmetry and to determine the
minimum number of individuals (MNI) within each funerary complex, we used specific
osteology “laboratory” works from the anthropological literature, both for the
subadults25 and the adult individuals26.
For the general evaluation of the conservation status of each individual, we applied
an analysis model through which we recorded the degree of erosion and / or abrasion27.
Also, some taphonomic aspects were investigated, such as discoloration and
exfoliation of the bones, calcareous deposits or various imprints from the environment.
Sex determination was performed only in adult individuals and most often we
investigated discriminant morphological differences in the pelvis (ventral arch: VA;
subpubic concavity: SC; medial aspect of the ischiopubic ramus ridge: IR; greater
sciatic notch: SN; preauricular sulcus: PS) and the skull (nuchal crest: NC; mastoid
process: MP; supraorbital margin: SM; prominence of glabella:GL; mental eminence:
ME)28. For the highest accuracy in assessing this parameter, we also used a series of
recommendations for the diagnosis of sex, which also targets other skeletal segments29.
Biological age was estimated by different methods, both according to the age
group of the deceased and within the same age group (in the case of adult individuals).
Thus, for subadult individuals, the estimation of age at death was made taking into
account juvenile osteology works30. For adult individuals, age was estimated with
predilection on the basis of some markers such as degenerative changes, in which case
the range obtained is much wider compared to the ages of subadults. Therefore, for the
greatest accuracy in assessing this parameter, we used several methods: diagnosing the
morphology of pubic symphyses31 and auricular surfaces32 of the coxal bones, recording
the degree of obliteration of cranial sutures33 and observing the morphology of the costal
sternal extremities34. The age categories used were: infant (I: 0-3 years); children (C: 312 years); adolescent (Ad: 12-20 years); young adult (YA: 20-35 years); mature adult
(MA: 35-49 years) and old adult (OA: over 50 years)35.
In addition to morphological observations, skeletal variability was highlighted
using (bio)metric information, both in the skull36 and in the postcephalic segment37,
according to recommendations from the anthropological literature.

25

Schaefer et alii 2009.
White, Folkens 2005.
27 Brickley, McKinley 2004, p. 15-17.
28 Buikstra, Ubelaker 1994, p. 16-21.
29 Ferembach et alii 1980, p. 517-527; Acsádi, Nemeskéri 1970, p. 75-87.
30 Schaefer et alii 2009.
31 Brooks, Suchey 1990.
32 Lovejoy et alii 1985.
33 Meindl, Lovejoy 1985.
34 Ișcan et alii 1984.
35 Buikstra, Ubelaker 1994, p. 9.
36 Martin 1928, p. 625-678; Bräuer 1988, p. 160-192.
37 Martin 1928, p. 1005-1052; Bräuer 1988, p. 193-232.
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Based on regression equations, which take into account the sagittal diameter of the
femoral head, the skeletal weight38 could be calculated, exclusively for adult individuals.
The health and lifestyle of the Eneolithic populations were restored by
observing some pathological aspects of bone and teeth. For this, we used a series of
scientific works from the literature39.
An approach that is quite difficult to achieve following osteological investigations
is the attempt to capture the usual activities undertaken by an individual during life. For this,
in our study, we recorded variations in markers of musculoskeletal stress40 and calculated
two metric indicators: bone asymmetry41 and sexual dimorphism42.
Last but not least, the analysis also took into account the registration of a set of
epigenetic characters, which we find in the dento-maxillary segment, in the skull and in
the postcranial sector43.
The results of anthropological analysis
Grave M11. MNI: 1.
State of preservation: mediocre (grade 3), with mostly whitish (discoloured)
skeletal remains. At the level of the skull (on the frontal and on the right parietal,
exocranial), traces of a red (probably ochre) pigment are observed (Fig. 12).
Sex determination: male (VA = slight ridge; SC = absence; IR = broad; SN = 5;
PS = 0; NC = 3; MP = 5; SM = 3; GL = 3; ME = 3).
Age at death: 50.5 years [45.6-54.5 years], older adult = 45.6 ± 10.4 years [27.066.0 years] (pubic symphysis, V phase); 54.5 years [50.0-59.0 years] (auricular surfaces,
7 phase); 51.5 ± 12.6 years (cranial sutures, 6 phase: 2-3-3-3-3-2-3 = 19); 50.0 ± 11.2
years [44.3-55.7 years] (costal sternal extremities, 6 phase).
Skeletal weight: 65.1 kg.
Skeletal inventory. Descriptive characters. The skeleton is approximately complete
and has been restored. The neural skull is well preserved and represented, except for the left
parietal, left temporal, and basilar part of the occipital bone, which are incomplete and
fragmentary. It is very short (167.6 mm) and very narrow (135.0 mm), brachicran type (80.5).
In the upper view is cryptozig. The forehead has a minimum width (89.9 mm) and a maximum
width (108.5 mm), very narrow, has oval edges (82.9) and is metriometopic (66.6) and
orthometopic (86.1). The parietals are convex (87.2), and the occipital is medium (75.2) in
size and has a “house” shape. Only the left zygomatic, the hyoid and a fragment of the
mandible were recovered from the facial skeleton. The dentition is permanent. Only one dental
remain was recovered, probably a premolar. Eight teeth were lost antemortem: left I1-M1 and
right I1-I2. The right orbit is very narrow (35.7 mm). We specify that the zygomatic, the place
of origin of the masseter muscle, is very thick, which denotes a musculature and, at the same
time, a pronounced masticatory activity.
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Auerbach, Ruff 2004, p. 336.
Mann, Hunt 2005; Ortner 2003; Aufderheide, Rodriguez-Martin 1998.
40 Myszka, Piontek 2012.
41 Auerbach, Ruff 2006.
42 Herrerin Lopez 2001, p. 237.
43 Mann et alii 2016; Turner II et alii 1991; Hauser, De Stefano 1989; Finnegan 1978.
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The postcranial skeleton is quite fragmentary; no whole long bone has been
preserved. From the upper half is missing most of the vertebrae and ribs, the sternum, the right
collarbone, the left ulna and the carpal bones. The pelvis is well represented, but incomplete.
From the lower limbs are missing left patella, right fibula, metatarsals and phalanges of the
foot. The right ulna is eurolenic (92.4), and the right femur, hyperplatimer (67,1).
Pathology. The individual had antemortem tooth loss in the left I 1-M1 and
right I1-I2.

Fig. 12. M11. Traces of ochre on the
frontal bone (skull, anterior view).

Fig. 13. M11. Cranial trauma in the
stage of bone consolidation and
remodelling (exocranial).

Fig. 14. M11. Cranial trauma with
formation of bone callus (endocranial).

Fig. 15. M11. Osteoarthritis on the
acromial facet (left scapula).

At the level of the calvaria, on the surface of the left parietal, multiple cranial
traumas were observed: severe injuries, well expressed and showing signs of healing. We
are talking about three penetrating, open, comminuted fractures, of the depressed type,
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produced before death and which penetrated the inner lamina of the skull. The injuries were
executed with a blunt object and were produced with a fast execution speed. On the
exocranial side three impact areas are visible: the first, the largest of them, is located above
the left temporal, and the other two, slightly smaller and closer to each other, are located at
the parietal eminence (Fig. 13). Exclusively in endocranial aspect, phenomena of cell
proliferation and new, consolidated bone formation are highlighted; the bone matrix shows
obvious bony callus (Fig. 14). On the exocranial surface, the wound callus is not visible;
here the processes of bone consolidation and remodelling took place. Morphologically, in
the endocranial aspect, only two healing areas are visible: above the left temporalis (opposite
to the first injury) and in the area of the parietal tuberosity, the result of the unification of
the other two strikes. All these morphological features indicate that the individual certainly
suffered significant brain damage, instead surviving long after the trauma, between a few
months and a few years44.
Other pathological manifestations observed are those related to osteoarthritis.
These are expressed by porous surfaces, with irregular contour (at the level of the left
acromial articular facet, Fig. 15) or by small osteophytes, observed on a thoracic
vertebral body and on the first sacral vertebra. Osteophytes were also identified at the
level of eight phalanges of the hands, palmar: two in the proximal row and one in the
intermediate on the left, respectively three proximal and one intermediate on the right.
Epigenetic traits: a. cranial – supraorbital groove (bilateral); lambdoid ossicles
(bilateral); styloid process (bilateral); mental foramen (one, left); mandibular torus
(moderate, left); b. postcranial – exostosis in trochanteric fossa (right); third trochanter
(right); lateral tibial squatting facet (bilateral); acromial articular facet (left); inferior
talar articular surface (single, bilateral).
Grave M12. MNI: 1.
State of preservation: mediocre (grade 3), with mostly whitish (discoloured)
skeletal remains. Bone fragments, especially those of the skull (exocranial and sutural)
and diaphysis of long bones, have a calcareous crust.
Sex determination: female (SN = 2; NC = 2; MP = 3; SM = 2; GL = 2; ME = 2).
Age at death: 48.8 ± 10.5 years, mature adult = cranial sutures, 5 phase:
2-2-2-2-2-3-3 = 16.
Skeletal inventory. Descriptive characters. The skeleton is partially represented and
has been restored. From the skull has been preserved, almost entirely, calvaria. The basal
portion is almost exclusively destroyed. The skull has a medium minimum width (180.0
mm), is narrow (134.4 mm) and dolicocran type (74.7). The forehead has a maximum width
(117.4 mm), narrow and is orthometopic (85.4). The parietals are medium (89.1) in size,
and the occipital is also medium (75.0) and has a “house” shape. The visceral skull is
represented only by a fragment of the left jaw and one of the mandible. The dentition is
permanent. Ten teeth were recovered: left C#-P1; left P2, M2-M3 and right P1-M2.
The postcranial skeleton is generally incomplete and quite fragmentary; no whole
long bone has been preserved. From the upper half were recovered some vertebral and costal
fragments, the humerus, the radius and the ulna on the left. A fragment of the right ilium
44
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was identified from the pelvis. Only fragments of the femoral and tibial shafts and a tarsal
bone are present in the lower limbs. The right tibia is eurycnemic (73.6).
Pathology. The individual has dental caries: root debris (left C#-P1); distal (left
P, right C#) and mesial (left M3).
Epigenetic traits: a. cranial – superior sagittal sulcus curvature (bifurcated);
mental foramen (one, bilateral).
Grave M13. MNI: 1.
State of preservation: precarious (grade 4), with mostly whitish (discolored)
skeletal remains. On some of the bone fragments at the level of the skull, a particularly
thick and adherent calcareous crust was deposited (Fig. 16); a fine calcareous crust, is
also presents the diaphysis of the long bones.

Fig. 16. M13. Consistent calcareous deposition inside the skull (endocranial).
Age at death: 1.0-3.0 years, infant = the right greater wing of the sphenoid is
fused to the body; the oval and spinous foramina are complete.
Skeletal inventory. The skeleton is poorly represented, with the neural skull
extremely fragmentary and probably approximately complete. The largest cranial
squamous fragment has a length of 60.9 mm. The petrous pyramids of the temporals
and a fragment of the sphenoid were also recovered from the skull. Fragments of the
right femoral and tibial shafts and fragments of a fibula have been preserved from the
postcranial skeleton.
Pathology. Periostitis: slight manifestations in the left tibial shaft.
Grave M14. MNI: 1.
State of preservation: mediocre (grade 3), with mostly whitish (discolored)
skeletal remains. On some of the bone fragments at the level of the skull, exocranial, a
particularly thick and adherent calcareous crust was deposited. Other skeletal elements
affected by calcium carbonate deposits, however, less expressed, are the ribs and
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diaphysis of the long bones. On the left humeral shaft, imprints of the roots can be seen
on the entire surface of the bone.
Sex determination: female (SN = 1; PS = 1; NC = 2; MP = 3; SM = 2; GL = 1;
ME = 1).
Age at death: 33.4 years [32.0-34.7 years], young adult = 32.0 years [30.0-34.0 years]
(auricular surfaces, phase 3); 34.7 ± 7.8 years (cranial sutures, phase 2: 1-0-1-1-1-0-0 = 4).
Skeletal inventory. Descriptive characters. The skeleton is partially represented and
has been restored. Almost the entire calvaria has been preserved from the skull. The basal
portion is almost exclusively destroyed. The skull has a medium minimum length (179.5
mm), the forehead is orthometopic (89.6), and the parietals are convex (86.9). Only the right
zygomatic and fragments of the mandible were recovered from the facial skeleton. The
dentition is missing.

Fig. 17. M14. Lambdoid ossicles, right
(skull, posterior view).

Fig. 18. M14. Ossicles inside the
parietal groove (right temporal).

The postcranial skeleton is generally incomplete and quite fragmentary. No
whole long bones have been preserved, the only relatively complete skeletal remains
being the left humerus and femurs. From the upper half were recovered some vertebral
and costal fragments, the left clavicle, scapulas, a fragment of a radial shaft and the
humeri. A fragment of the left ilium was identified from the pelvis. Only fragments from
the femoral, tibial and left peroneal shafts are present in the lower limbs. The left femur
is eurimeric (85,1), and the left tibia, mesocnemic (68,3).
Skeletal weight: 58,7 kg.
Epigenetic traits: a. cranial – supraorbital groove (left); parietal foramen (right);
lambdoid ossicles (right, Fig. 17); ossicles inside the parietal groove (right, Fig. 18); b.
postcranial – septal aperture (right); preauricular sulcus (left).
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Some discussions and remarks on anthropological data
So far, 14 inhumation tombs have been discovered in the Eneolithic necropolis from
Gumelnița. The first were investigated in 2017 (M1) and 2018 (M2-M10)45. In the present
study, the skeletal remains from four tombs (M11-M14) investigated in the 2019 campaign
were analysed. In order to obtain a more authentic image that reflects the current state of the
research of the Gumelniţa necropolis from the eponymous site, in the following we will try
to make a general, brief presentation of the results obtained from the study of all skeletal
remains discovered so far in this site. In short, the main anthropological information can
also be found in the synoptic table (Tab. 1) at the end of this sub-section.
The skeletal fragments have been restored for most of the individuals (13). The
restoration focused on the cephalic segment and less frequently on the postcranial skeleton.
Regarding MNI, skeletal remains from 18 individuals were identified in the 14
funerary graves, the probable result of post-depositional taphonomic activities, which
are related to bioturbations produced by plant roots or animals. Therefore, three of the
analysed funerary complexes show skeletal fragments from several individuals:
MNI = 2 (M1 and M3) and MNI = 3 (M2).
The conservation status of the skeletal remains is generally mediocre (10 individuals
– grade 3). In two situations, individuals are well preserved (grade 2), respectively poorly
preserved (grade 4). Among the taphonomic markers identified on the surface of the bones we
mention, in order of the frequency of occurrence: whitish periosteum, discoloured (in nine
individuals); calcareous crust (in six individuals); exfoliated periosteum and imprints of plant
roots (in five individuals each); traces of a red pigment, probably ochre (in three individuals);
traces of secondary burns (in two individuals).
The sex of the individuals could be determined in 12 cases, resulting in eight
female and four male individuals.
According to the estimated age at death, the following age classes were
identified: infant (one individual); infant / child (one individual); child (one individual);
young adult (five individuals); mature adult (three individuals); old adult (two
individuals); adolescent / adult (an individual); adult (four individuals).
The high degree of fragmentation of the long bones allowed the calculation of
the skeletal stature only for two individuals: a female (149.0 cm, middle category) and
a male (164.8 cm, middle category). The weight could be calculated for six individuals:
three females, with a range between 58.7-60.0 kg and three males (65.1-78.4 kg).
The pathological background of the Gumelniţa individuals includes a variety of
dental and bone diseases. Among the dental diseases, antemortem dental loss (in three
individuals) and dental caries (in two individuals) were identified. Bone pathologies are
located at different levels and have the following substrates:
a) infectious: six of the analysed individuals were affected by periostitis, located
exclusively in the lower limbs (on the femur, tibia and fibula);
b) articular: in two individuals, manifestations of osteoarthritis were observed,
affecting the scapulas, spine and phalanges of the hands;
c) traumatic: one of the individuals, presents at the level of the skull, three traumatic
lesions that show traces of healing, well expressed in both exocranial and endocranial aspect.
45

Vasile 2019; Lazăr et alii 2017.
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d) metabolic and endocrine: in one of the individuals were found possible
manifestations associated with Paget's disease (osteitis deformans): obvious
hyperostosis (thickening) of the frontal, left parietal and right femur bones.
Statistically, the interpretation of the presence of the markers of occupational
stress (which reveals the repeated, constant, daily activities of individuals) or epigenetic
characters (in order to establish inter– and intrapopulation biodiversity) is premature at
this stage of research.
In the future, we look forward to further research on the Gumelniţa necropolis;
the discovery of a larger number of individuals would lead to obtaining more conclusive
information about the populations of Gumelniţa. Thus, we could calculate other
parameters, such as, for example, the demographic ones (life expectancy at birth,
mortality, etc.), thus being able to compare the necropolis from Gumelnița with other
synchronous cemeteries or from different (pre)history periods.

M.1 (I1)
M.1 (I2)
M.2 (I1)
M.2 (I2)
M.2 (I3)
M.3 (I1)
M.3 (I2)
M.4
M.5

F
–
–
–
–
F
–
F
F

Age (years, months) /
categories
33.0-45.0 years46 / MA
– / Ad-AD
– /I-C
AD
AD
34.7 ± 7.8 years / YA
–/C
< 30.5 years / YA
AD

M.6

M

51.5 ± 12.6 years / OA

164.8 ± 4.0

M.7
M.8
M.9

M
M
F

– / YA
30.5-32.0 years / YA
AD

–
149.0 ± 3.8

M.10

F

48.8 ± 10.5 years / MA

–

M.11

M

45.6-54.5 years / OA

–

M.12
M.13
M.14

F
–
F

48.8 ± 10.5 years / MA
1.0-3.0 years / I
32.0-34.7 years / YA

–
–
–

Grave

Sex

Stature (cm)
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Dental and bone pathology
–
–
Periostitis
–
–
–
Periostitis
Paget disease (?)
Periostitis
Antemortem tooth loss;
periostitis
–
–
Periostitis
Dental caries; antemortem
tooth loss; osteoarthrosis
Antemortem tooth loss; cranial
traumas; osteoarthrosis
Dental caries
Periostitis
–

Tab. 1. Synoptic table with the main anthropological characteristics highlighted in the
Eneolithic individuals from Gumelniţa.
V. Zooarchaeological data
The fauna discovered during the 2018 and 2019 archaeological seasons comes from
the tell (Zone 1) and the terrace (Zone 3) areas47. Based on pottery charateristics (see chapter
46 In the article signed by Lazăr et alii 2017, on page 132, an error has crept in: the estimated age of the
individual M.1 (I1) is between 33.0-45.0 years, not between 33.0-35.0 years.
47 See “Archaeological features” part of this paper.
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VII) and radiocarbon dating (Tab. 25; Fig. 47), it was classified as belonging to the BoianVidra culture (Zone 3) and the Gumelnița culture, phase A2 (Zone 1 and 3). This is the third
archaeozoological study conducted for this site after that of Necrasov and Haimovici48 in
1966, and more recently, that of Lazăr and collaborators49 in 2017.
The results of this study show that the faunal remains from the Gumelnița level
are the most numerous, especially those coming from Zone 1 section (Fig. 19).
86 remains (0.444 kg) belonging to molluscs, fish, reptiles and mammals were
recovered from the Boian level.
From the Gumelnița level, a total of 1907 remains with a weight of 18.61 kg were
quantified (Fig. 19; Fig. 23), recovered directly from a series of stratigraphic units and
archaeological features (see the archaeological part). From Zone 1 area we have identified
remains from various classes of animals (Fig. 19): molluscs, fish, reptiles, birds and
mammals. In Zone 3 area most of the remains come from mammals and molluscs.
These remains have all the characteristics of domestic waste (cutmarks from
butchering - disarticulation and defleshing, burning traces and carnivore / pig tooth
marks, etc.) and some have been transformed into tools for various activities.
Regarding the archaeozoological methodology, we used the methods presented
in the works of Radu50 for molluscs, fish and reptiles and of Bălășescu51 for mammals.

Fig. 19. Distribution of the faunal remains from the 2018 and 2019 seasons at Gumelnița.
In the following we will present the material by animal classes, trying to
describe some of the features of animal palaeoeconomy.
Molluscs. 490 mollusc shells were identified, of which 419 in Zone 1 area and
27 in Zone 3 area for the Gumelnița culture, and 44 for the Boian culture in the Zone 3
48

Necrasov, Haimovici 1966.
Lazăr et alii 2017.
50 Radu 2011.
51 Bălășescu 2014.
49

38
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

area (Fig. 19). Of these, the most numerous (274 and 35 respectively) belong to the three
species of the river mussels of the genus Unio (U. pictorum, U. tumidus and U. crassus)
followed by those of the lake mussel of the genus Anodonta (132 and 4) and
Pseudanodonta (one fragment in the tell area, Fig. 21.1). The gastropod Viviparus sp. is
also present with 30 shells and Cepaea sp. with 4 and 5 shells respectively (Tab. 1).
The ratio between the genus Unio and Anodonta was also followed for this
sample. Thus, for the Gumelnița level, the remains of Unio reach 61.6% of the total
molluscs and those of Anodonta 30.58%. The high percentage of the lake mussel
(Anodonta sp.) is specific for areas of lakes and ponds with permanent water supply,
according to current data from locations on the Danube52.
For the Boian level the values are about 80% for Unio and 9% for Anodonta. Given
the low number of remains (44) we can hypothesize, but with caution, that the remains come
from individuals collected mainly from a river or a river branch with a slow flow.

Fig. 20. The variation of the shell height of the genus Unio (Ut-Unio tumidus; UpUnio pictorum; Uc-Unio crassus) from Zone 1 (Gumelnița level, n = 92) and Zone 3
(Boian, n=15).
The dimensions of the Unio individuals in Zone 1 fall into the middle category but
small or large individuals are also present (Fig. 20). The shell height values of the 11 Unio
pictorum individuals range between 27.5 and 39.3 mm (average 33.1), of the 65 Unio tumidus
individuals between 21 and 44.4 mm (average 32.3) and of the 16 Unio crassus individuals
between 21.8 and 32.1 mm (average 27.6 mm). These data fall within the limits recorded in
previous studies of the Gumelnița A2 level53. For the Boian level the average data are close in
the case of the Unio pictorum shell: 29.9 mm average height (minimum 24.3 and maximum
36.8 mm for 11 individuals). Regarding the Unio tumidus, the dimensions of the 4 individuals
represent small values for three shells (24-26 mm) and large for the fourth (39.8 mm).
Fish. 41 remains from Zone 1 and eight from Zone 3 were identified (Tab. 2). They
belong to three species: pike, carp and catfish (Fig. 21.2). Pike remains come from a mediumsized individual - 0.51 m TL (total length) and 0.9 kg from Zone 1 and two of similar size
52
53

Radu 2011, p. 82.
Lazăr et alii 2017.
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from Zone 3 - 0.58 and 0.57 cm TL (1.2 kg). Carp is present with skeletal remains only from
Zone 1. It was possible to estimate the dimensions for three individuals. Two of them were of
medium length - 0.54 and 0.63 m TL (2.54 and 3.66 kg respectively) and one of large
size- 0.76 m TL (6.32 kg). The remains of at least six catfish individuals also come from Zone
1. A small one, measuring 0.6 m TL (1.76 kg), four large individuals, between 1.31 and 1.45
m TL (16.75 and 22.47 kg) and another one, very large, reaching about 1.76 m TL (42 kg).
The reconstituted dimensions are medium and large, all the fish presented above
falling into the category of breeding individuals.
Reptiles. The remains from the carapace and plastron (22 from Zone 1,
respectively two from Zone 3) were identified as belonging to the aquatic turtle Emys
orbicularis (Fig. 21.3).
Birds. Only four bird remains were identified. Three of these come from small
individuals and one from a large individual.

21.1.

21.2.

21.3.

Fig. 21.1. Shells of Anodonta sp., Unio crassus, and Unio tumidus; 2. Carp operculum
(Cyprinus carpio), precaudal catfish vertebra (Silurus glanis); 3. Turtle shell bone
plates (Emys orbicularis).
Mammals. The fauna that comes from the Gumelniţa levels is much richer, it
counts 1392 remains that weigh 16468 g, contrasting the one from the Boian Vidra level,
which counts only 32 remains that weigh 202 g. The archaeozoological material, much
40
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more numerous compared to the other animal classes, will be presented on cultural
levels, starting with Boian Vidra (Tab. 4) and ending with Gumelnița A2 (Tab. 3.1-2).
i. Boian Culture, phase Vidra
The fauna was discovered on Zone 3, in Sondage 12, feature no. 7 and is very low
in number - 32 remains (202 g) of which 18 remains (56.2%) with a weight of 174 g (86.1%)
were specifically identified. The list of species is very short, only three taxa have been
identified precisely: domestic cattle, sheep and fox. Among the remains of indeterminate
ovicaprines there might also be goat, as well (Tab. 3.1-2). The remains of ovicaprines (11)
exceed those of cattle (6), but, by weight, those of cattle have the highest share (77%). The
only wild species is the fox (a metapodial fragment) (Tab. 3.1-2). As minimum number of
individuals, each species is present with only one individual. Thus, for cattle we have an
adult, and for sheep and fox we have a subadult / adult individual.
Unfortunately, the extremely small faunal sample does not allow us to initiate
other discussions, but we hope that in the future other samples will provide us new data
that will permit the reconstruction of the palaeoeconomy of Boian Vidra communities
at Gumelnița and their possible evolution.
ii. Gumelnița Culture, phase A2
Most of the Gumelniţa faunal sample comes from Zone 1- 1245 remains (89.4%)
weighing 14628 g (88.8%) - and the rest from Zone 3 - 147 remains (10.6%) that have a
weight of 1840 g (11.2%) - (Tab. 3.1-2). In Zone 1, the degree of taxonomic identification
is 60.6%, while on the Zone 3 it is 61.2%. The list of identified taxa is much longer
compared to the Boian Vidra level. Thus, we have five domestic species: cattle (Bos taurus),
sheep (Ovis aries), goat (Capra hircus), pig (Sus domesticus), dog (Canis familiaris) and
nine wild taxa: horse (Equus ferus), aurochs (Bos primigenius), red deer (Cervus elaphus),
roe deer (Capreolus capreolus), wild boar (Sus scrofa), fox (Vulpes vulpes), badger (Meles
meles), beaver (Castor fiber) and hare (Lepus europaeus) (Fig. 22. 1-4). The genus Bos sp.
and Sus sp. also appear in Figure 23 and bring together those remains of cattle (domestic
cattle and aurochs) and pigs (domestic pig and wild boar) whose status could not be
determined precisely due to increased fragmentation or young age, which does not allow
the biometric separation of these taxa.
The ratio between domestic and wild mammals is clearly in favour of the domestic
ones, which suggests that animal husbandry has played an important role in the Gumelnița
community. Thus, in total, they represent as NR 91.8% (on Zone 1 the value is 91.2%, while
on the Zone 3 we have 96.7%), and as W we have a total of 87.9% (Zone 1 - 86.4 %, Zone
3 - 98.9%). Among the domestic species, as NR, cattle predominate with 40.8% (Zone 1 41.2%, Zone 3 - 36.7%), being followed by ovicaprines with 32.6% (Zone 1 - 32.5%, Zone
3 - 33.3%) and pigs with 10.7% (Zone 1 - 10.5%, Zone 3 - 12.2%) (Fig. 23). By weight, the
preponderance of cattle is even more highlighted, reaching values of 62.5% (Zone 1 62.3%, Zone 3 64.5%), being followed by pigs 11.4% (Zone 1 - 11%, Zone 3 - 14.5%) and
then by ovicaprines 10.7% (Zone 1 - 10.1%, Zone 3 - 15.3%) (Fig. 23).
The dog is present with a relatively large number of remains compared to other
Gumelnița sites with archaeozoological studies54. Thus, as NR, this species reaches 7.8%
(Zone 1 - 7%, Zone 3 - 14.4%), while as W we have 3.2% (Zone 1 - 3%, Zone 3 - 4.6%)
54

Lazăr et alii 2016.
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(Fig. 23; Tab. 3.1-2). The taphonomic study of dog remains revealed, on two mandibular
fragments (US 1044 and US 1053), the existence of defleshing cutmarks (which can also be
interpreted as disarticulation) which suggests that the animal was consumed (Fig. 24). To
these can be added an ulna shaft (US 1053) with defleshing cutmarks. The fact itself is not
exceptional if we consider that the phenomenon of cynophagy has been identified in other
Gumelniţa sites: Hârșova, Bordușani, Vitănești, Sultana, Taraschina, and Măriuța55.

22.1. Right pig (Sus domesticus)
radius.

22.2. Aurochs (Bos primigenius)
fused right distal metacarpus.

22.3. Wild horse (Equus ferus)
lateral metapodial with cutmarks.

22.4. Hare (Lepus europaeus) left
proximal fused femur.

Fig. 22. Mammalian faunal remains discovered in the Gumelnița level.

55

Bălășescu et alii 2005, p. 211-224; Bălășescu, Radu 2011, p. 395; Brehard, Bălășescu 2012, p. 3173.
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100%
90%
80%
70%
60%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Zone 1
NR=754
cattle

Zone 3
NR=90
caprins

TOTAL
NR=844
pig

Zone 1
Zone 3 TOTAL
W=12705 W=1664 W=14369
dog

game

Bos sp.

Sus sp.

Fig. 23. Percentage distribution of mammalian remains (NR and W)
in the Gumelnița level, phase A2.

Fig. 24. Right dog mandible with cutmarks (detail on the right).
Despite the samples of different sizes, the most obvious difference between Zone 1
(NR = 754, G = 12705 g) and Zone 3 (NR = 90, G = 1664 g) is that, as a percentage, the
number of dog remains discovered in the Zone 3 are twice more numerous than on the Zone
1 (14.4% to 7% - Fig. 23). This inflated importance of the dog can also be caused by the
small sample. Future faunal samples from the Zone 3, much more numerous, will bring new
information to contest or confirm this high share of the dog.
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Wild mammals are poorly represented as NR and W, but are relatively well
represented as number of taxa (9 species). There are differences in the number of wild taxa
present on Zone 1 (9) and Zone 3 (1), which can be closely related to the size of the sample
from the Zone 3. The wild boar has the highest share as NR with 1.9%, and is followed by
a group of species (red deer, roe deer, aurochs) with about 0.5%; as W, the wild boar leads
with (3.4%) followed by the wild horse (1.9%) and the aurochs (1.7%). Apparently, very
large and large species are the main game, as they have a relatively significant contribution
to increasing the amount of meat consumed by these communities.
Although the faunal sample is relatively small, we have also tried to make a
series of estimates of the minimum number of individuals (MNI). At this time of the
study we did not construct slaughter profiles for the main species of domestic animals
(cattle, ovicaprines and pigs) due to the insufficient number of dental remains that would
have allowed us to accurately estimate the age at death for these species.
The differences between Zone 1 and Zone 3 sectors are much more obvious, but they
need to be treated with caution, especially given the very small sample in the Zone 3 sector.
The share of wild species based on MNI is much higher on Zone 1 (30.6%) than on Zone 3
(7.1%), the average being 24% of the total Gumelnița culture, but this may be the consequence
of the large number of wild species discovered mostly on Zone 1 (Fig. 25 and 26).
Within domestic species it is observed that between Zone 1 and Zone 3 there are
differences, in the sense that cattle predominate on Zone 1, followed by pigs and ovicaprines,
while on Zone 3 we have ovicaprines followed by pigs and cattle (Fig. 25 and 26).
MNI
Bos taurus
Ovis aries
Capra hircus
Ovis/Capra
Sus domesticus
Canis familiaris
Equus ferus
Bos primigenius
Cervus elaphus
Capreolus capreolus
Sus scrofa
Vulpes vulpes
Meles meles
Lepus europaeus
Castor fiber
Bos sp.
Sus sp.
TOTAL

Zone 1
6
3
1
3
4
5
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
2
36

Zone 3
2
3
1
1
4
1

1

1
14

total
8
6
2
4
8
6
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
3
50

%
16.0
12.0
4.0
8.0
16.0
12.0
2.0
2.0
2.0
2.0
6.0
4.0
2.0
2.0
2.0
2.0
6.0
100.0

Fig. 25. Distribution of the minimum number of individuals (MNI) by studied sectors
(Gumelnița culture, phase A2).
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100%
80%
60%
40%
20%
0%
Zone 1 NMI=36
cattle

caprins

Zone 3 NMI=14
pig

dog

game

total NMI=50
Bos sp.

Sus sp.

Fig. 26. Percentage distribution of the minimum number of individuals (MNI) by
studied sectors (Gumelnița culture, phase A2).
Some final remarks about zooarchaeological data
We will refer mainly to the Gumelnița culture and less to the Boian Vidra culture,
given the small sample of the latter. Thus, the exploitation of aquatic resources was carried out
in the areas adjacent to the site. River mussels (Unio sp.) and lake mussels (Anodonta sp.)
were consumed. The ratio between them (2: 1) shows us, according to current comparative
data56, that the harvesting places, most likely in the vicinity of the site, were lakes and ponds
permanently supplied by an active branch of the river Argeș, which was probably flowing
nearby. One argument would be the presence of over 7% of Unio crassus individuals in the
total Unio shells. The preferred living conditions of this species are permanent, welloxygenated waters with an active current, characteristic only of rivers or their branches. The
aquatic turtle Emys orbicularis also prefers areas of ponds and lakes with a lot of aquatic
vegetation but also sunny high shores for laying eggs. Fishing provides an important amount
of protein by catching large individuals. So far, only three species have been identified: pike,
carp and catfish. They prefer watercourses with a moderate water flow but also ponds or
flooded areas.
Animal husbandry played an important role, the most important being the cattle,
which are followed by ovicaprines and pigs disputing the second place depending on
the quantification method (NR, W or MNI). The dog was consumed. Wild animals have
a relatively small share in terms of number of remains and weight, but higher as MNI.
Apparently, this activity has contributed to the enrichment of meat-based nutrition.
Preliminary data from this study fall within the characteristics of the animal
palaeoeconomy of Gumelnița communities57. However, between the tell (Zone 1) and the
terrace (Zone 3), the results of this study show some differences that will need to be carefully
tracked in future research and which may influence the results related to the main features of
animal palaeoeconomy and the evolution of the landscape during the two chronological
episodes.
56
57

Radu et alii 2016, Figure 4, p. 344.
Bălășescu et alii 2005, p. 211-224.
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(2018 and 2019).

Tab. 3.1. Distribution of the number of mammal remains from the Gumelnița levels discovered at Gumelnița
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Boian Vidra
Context
Specie/SU
Bos taurus
Ovis aries
Ovis/Capra
Vulpes vulpes
Total mammals determined
undetermined mammals big size
undetermined mammals medium size
Total mammals

NR
son 12
C7
1036

4
4
1
1
6

NR
son 12
C7
1039
6
1
6
1
14
3
9
26

Total NR
C7
6
1
10
1
18
4
10
32

W
son 12
C7
1036

13
13
4
4
21

W
son 12
C7
1039
134
9
17
1
161
10
10
181

Total W
C7
134
9
30
1
174
14
14
202

Tab. 4. Distribution of the mammal remains from the Boian feature discovered at
Gumelnița (2018).
VI. Macrobotanical remains
In the current study we will discuss the samples taken from Gumelnița during
the 2018 and 2019 seasons. Each season results will be analysed separately. All samples
were processed through wet sieving and flotation. The resulted material was sorted and
analized using a stereomicroscope (Optika ST–50Led) at the Bioarchaeology
Department of the “Vasile Pârvan” Institute of Archaeology. Also, for the identification
of the botanical macroremains different seed digital atlases were used58.
During the 2018 season, 100 soil samples were taken from 10 features from
Zone 3 (9 Gumelnița graves – M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10 and a BoianVidra pit – C7). From these 100 samples, only 36 yelded macrobotanical remains.
Except for features M2 and M3, all the features yielded macrobotanical remains from
28 samples. These samples have a total of 363 litres of collected sediment. All 183
macrobotanical remains are charred. The richest feature is C7 with 83 botanical
macroremains, followed by M10 (39 remains), M9 (36 remains) and M6 (12 remains).
The rest of the features have a total of 12 macrobotanical remains (see Tab. 5). Because
of the poor conservation the bigest category of finds is “indetermined macroremains”
with a representation of 45%, followed by the cereal category with 44% (see Fig. 27).
The cereal category is the most diverse, with species of wild and domesticated
origin. Feature C7 has the largest variety of cereal species: brome grass (Bromus sp.), and
needle grass (Stipa sp.) as wild herbacerous cereal species; einkorn (Triticum monococcum),
spelt wheat (Triticum cf. spelta), naked barley (Hordeum vulgare var. nudum) and hulled
barley (Hordeum vulgare vulgare). Other species identified are broomcorn millet (Panicum
miliaceum) from grave no. 8 with one caryopse and from grave no. 10 with three caryopses,
and foxtail millet (Setaria italica) discovered in grave no. 10. The largest quantity of
macrobotanical remains were identified at the genus level, such as wheat (Triticum sp.) and
barley (Hordeum sp.) but, also at the family level – Cerealia and Poaceae – for the
domesticated cereals.
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Bojňanský, Fargšová 2007; Jacomet et alii 2006; Schoch et alii 2008.
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Tab. 5. Macrobotanical remains identified at Gumelnița during the 2018 season (Zone 3).
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44%

45%

5%

cereals

pulses

collected plants

3%

3%

herbaceous plants

indeterminate macroremains

Fig. 27. Plant categories identified at Gumelnița archaeological site, 2018 season.
The pulses category, with a total representation of 3%, includes species such as:
peas (Pisum cf. satium) with two seeds and bitter vetch (Vicia ervilia) with one seed
(Fig. 29). The pea seeds were identified in grave no. 6 and the bitter vetch seed was
found in feature C7. Another two fragments were identified only at the family level and
one was found in feature C7 and another in grave no. 10, respectively. The collected
plants category is represented by Prunus sp. species, with two fragments discovered in
feature C7, one fragment from grave no. 5 and other three from grave no. 9.
The category of herbaceous plants has a total representation of 5%. The two
botanical macroremains from grave no. 9 are Brassica sp. which is a species from the
mustard family and black bindweed (cf. Fallopia convolvulus). The other species were
found in feature C7; these species are: fat hen (Chenopodium album) wih three seeds,
false cleaves (Galium cf. spurium) also with three seeds and pale persicaria (Persicaria
lapathifolia) with one seed.
For the 2019 season, a total of 20 soil samples were processed and only one did not
yielded any botanical macroremains. These samples were taken from the tell settlement –
Zone 1 (four samples of 3 stratigraphical units) and from the terrace area – Zone 3 (6 samples
from a grave - M14, 3 samples from feature C9 and 6 samples from feature C12, respectively).
The cereal category has the largest representation of botanical macroremains
(55%), followed by the indetermined macroremains category (35%). The pulses
category has a representation of 7%, the collected plants category has a 2%
representation and lastly the herbaceous plant category with 1% (see Fig. 28). In the
cereal category, the largest quantity of botanical macroremains is held by the Poaceae
group (Tab. 6). Hordeum sp. (barley) is quantitified with 22 botanical macroremains
(including the rahis chaff).
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Tab. 6. Macrobotanical remains identified at Gumelnița in the 2019 season.
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Other species included in this category are einkorn (Triticum monococcum)
with 10 botanical macroremains, naked barley (Hordeum vulgare var. nudum) with 13
macroremains, hulled barley (Hordeum vulgare vulgare) with 7 macroremains,
broomcorn milet (Panicum miliaceum) with 2 seeds, spelt wheat (Triticum cf. spelta),
naked wheat (Triticum sp. naked) and emmer (Triticum dicoccum) all with one
macroremain. The stratigraphical unit 1053 has the most diverse plant species, followed
by the stratigraphical unit 1044 from the tell settlement. The three chaff macroremains
were discovered in the tell stratigraphical units; the broomcorn milet was discoverd in
feature C12, in the 1060 stratigraphical unit.

35%
55%
1%
2%7%

cereals and chaff

pulses

collected plants

herbaceous plants

indeterminate macroremains

Fig. 28. Plant categories identified at Gumelnița archaeological site, 2019 season
(Zones 1 and 3).
The pulses category is represented by bitter vetch (Vicia ervilia) with 4 seeds, pea
(Pisum sp.) with 2 cotyledons and vetchling (Lathyrus sp. and cf. Lathyrus sp.) with 2
botanical macroremains. Except for the 2 cotyledons of pea that were discovered in feature
C2, all pulses were identified in the stratigraphical unit of the tell settlement. The collected
plant category includes 5 endocarp fragments of Prunus sp. and one fragment of elder
(Sambucus cf. nigra). The Prunus sp. fragments were identified in two stratigraphical unit
from the tell settlement and the elder fragment was determined in grave no. 14.
Finally, the herbaceous plant category is represented by fat hen (cf.
Chenopodium album), black bindweed (cf. Fallopia convolvulus) and water pepper
(Persicaria hydropiper) all with one botanical macroremain, respectively. The fat hen
seed was discovered in feature C9, the black bindweed in feature C12 and the water
pepper was determined in grave no. 14.
Conclusions on macrobotanical remains
The largest quantity and the largest diversity of species is found in pit feature
C12 from the terrace area (Zone 3), investigated during the 2019 season. In this feature,
the majority of the botanical macroremains are identified as barley (Hordeum sp.,
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Hordeum vulgare vulgare and Hordeum vulgare var. nudum). Also, this feature has the
only two remains of broomcorn millet (Panicum miliaceum) identified for the 2019
season. The samples from the tell settlement of Gumelnița yielded a large diversity of
species that were identified. The three stratigraphic units contain the largest quantity of
domesticated species from the 2019 season. Unfortunately, for the cereal category, most
of these macroremains were determined at the genus level due to the poor conservation.
Most probably, these macroremains are residue of human consumption. The presence
of the water pepper fruit (Persicaria hydropiper) in M14 is due to taphonomical
conditions. For the 2018 season, feature C7 had the largest diversity of species.
Considering the small plant concentration per litre (see Tab. 6), the charred
macroremains can be interpreted as human consumption residue. The species of fat hen
(Chenopodium album), pale persicaria (Persicaria lapathifolia) and false cleaves
(Galium cf. spurium) discovered in feature C7, can adapt easily as invasive species in
crop fields59. Also, pale persicaria (Persicaria lapathifolia) can develop in wet
terrestrial habitats and marine habitats60. Thus, the macrobotanical remains of these
three species can be considered to have a segetal ecological niche. The herbaceous
cereal plant species, brome grass (Bromus sp.) and needle grass (Stipa sp.) are species
of temperate climate, the needle grass being well adapted to temperate and tropical
steppe areas61. These two species can help in portraying a paleo environment of
woodland steppe and also, they can be included in the segetal niche together with fat
hen (Chenopodium album), pale persicaria (Persicaria lapathifolia) and false cleaves
(Galium cf. spurium), identified in feature C7.
Broomcorn millet (Panicum miliaceum) has a sporadically appearance on the
European continent from the Neolithic period on. These discoveries were interpreted as
remains of herbaceous plants accidentally introduced in crop fields, thus having a
segetal ecological aspect62. During Bronze Age, broomcorn millet (Panicum miliaceum)
appeared more frequently and in larger quantities in different archaeological sites from
centre, eastern and southern Europe63. The macrobotanical remains of Panicum
miliaceum found in graves no. 8 and no. 10, most probably are the result of
taphonomical conditions and can have a segetal ecology.
The domesticated plant species, discussed above, have been identified at other
archaeological sites of the Gumelnița culture, such as: Bordușani – Popină, Ialomița county;
Căscioarele, Călărași County; Geangoiești, Dâmbovița County; Grădiștea Ulmilor, Călărași
County; Hârșova – tell, Constanța County; Ipoteși, Olt County; Pietrele, Giurgiu County;
Sultana – Malu Roșu, Călărași County; Teiu, Argeș County; Vlădiceasca, Călărași County
and Vitănești, Teleorman County64. Macrobotanical remains of broomcorn millet were
found at Măgura Buduiasca (teleor 003), Teleorman County, from the Dudești culture65; at
Panțu 1906, p. 276; Cabi.org 2019; Luontoportti.com 2019.
Lansdown 2013.
61 Sîvulescu 1972 p. 194.
62 Kreuz et alii 2005; Walker, Bogaard 2011; Motuzaite – Matuzeviciute et alii 2013; Kučera et alii 2019.
63 Wasylikova et alii 1991; Sitka, Heiss 2013.
64 Cârciumaru 1996, p. 69-70, 78, 83, 85, 86, 119, 126-128; Monah 1999; Bogaard 2001; Toderaș et alii
2009; Golea et alii 2014; Popovici et alii 2014a; Popovici et alii 2014b.
65 Walker, Bogaard 2011.
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Văleni, Neamț County from the Precucuteni culture66 and at Poduri – Dealul Ghindaru,
Bacău County from the Cucuteni culture, A2 phase67. Other botanical macroremains of
foxtrot milet (Setaria italica) were discovered in other Gumelnița settlements, specifically
at Morteni, Dâmbovița County68 and Hârșova-tell, Constanța County69. Until now, no other
Lathyrus sp. remains were found in an eneolithic archaeological site in Romania.

Fig. 29. Botanical macroremains discovered at Gumelnița, 2018 season: A.:
broomcorn millet (Panicum miliaceum), B.: hulled barley, ventral side (Hordeum
vulgare vulgare), C.: hulled barley, dorsal side, D.: bitter vetch (Vicia ervilia); 2019
campaign: E.: einkorn caryopse (Triticum monococcum), ventral side (left), lateral
side (centre) and dorsal side (right) and F.: einkorn spikelet base (Triticum cf.
monococcum), adaxial view (left), abaxial view (right).

Cârciumaru 1996, p. 123.
Monah, Monah 1995, p. 314.
68 Cârciumaru 1996, p. 91-92.
69 Cârciumaru 1996, p. 85-86.
66
67
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Macrobotanical remains of false cleaves (Galium spurium) were identified at
Radovanu, Călărași County from the Boian culture, Spanțov phase and at Izoare, Mărgineni
and Văleni, all from Neamț County but from the Cucuteni culture70. Pale persicaria have been
discovered at Pietrele, Giurgiu County71 and at Sultana – Malu Roșu, Călărași County72.
Macroremains of fat hen have also been discovered in archaeologial sites of the Gumelnița
culture at: Căscioarele, Călărași County73; at Hârșova tell, Constanța County74; Lăceni,
Teleorman County75; Morteni, Dâmbovița County76; Pietrele Măgura Gorgana, Giurgiu
County77; Sultana – Malu Roșu, Călărași County78 and Vitănești, Teleorman County79.
Macroremains of water pepper were discovered for Gumelnița culture only at Sultana-Malu
Roșu, Călărași County80. Remains of brome grass (Bromus sp.) were identified at Lăceni,
Teleorman county, in a Gumelnița layer81. Until now, no botanical macroremains of needle
grass (Stipa sp.) were found in archaeological sites for the Eneolithic period in Romania.
VII. Pottery
Materials and methods
Pottery was the most abundant category of artefacts discovered during the 2018 and
2019 archaeological seasons at Gumelnița. The pottery analysed in the current study was
collected from clearly defined features, investigated both on the tell settlement and the
terrace areas (Tab. 7). The total number of ceramic fragments counted 2012 distinctive
individuals with a total weight of 25,775 g. Based on the overall characteristics, the ceramic
fragments can be dated to the Eneolithic period, being representative of the specific local
pottery traditions (also known as “cultures”) such as Boian, Gumelnița and Cernavodă II,
respectively (Tab. 7). The methodology used for the pottery analysis was the one applied in
our previous study regarding the results of the 2017 season at Gumelnița82. Because the
group of pottery from the Cernavoda II pit counted only 12 potsherds (Tab. 7), the decision
was to not include them in the technological analysis. The quantified data on sherds size and
weight will be presented for each feature. The data on pottery paste, forming, shapes,
decoration and firing will be presented for each pottery tradition and regarded from the point
of view of the place of discovery, resulting three groups: Boian-Vidra (feature C7), Gum
A2-Terrace (feature C6) and Gum A2-Tell (features from the tell area). This type of
grouping was chosen in order to highlight continuity and changes in the pottery production
at Gumelnița, both in time and space.
Cârciumaru 1996, p. 86, 91, 125.
Toderaș et alii 2009.
72 Golea et alii 2014.
73 Cârciumaru 1996, p. 69-70.
74 Monah 1999.
75 Bogaard 2001, p. 125.
76 Cârciumaru 1996, p. 91-92.
77 Toderaș et alii 2009.
78 Golea et alii 2014.
79 Andreescu et alii 2001.
80 Golea et alii 2014.
81 Bogaard 2001.
82 Lazăr et alii 2017, p. 142-143.
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Pottery in archaeological contexts
Zone 3: Terrace area: Besides the Eneolithic graves, various pits were identified
and completely investigated on the Terrace area (see II. Archaeological field research)
during the 2018 and 2019 seasons, but only three of them contained pottery (Tab. 7).
A pit containing Boian-Vidra type pottery (denoted as C7, see Fig. 6) is the earliest
feature discovered at Gumelnița so far. The pit infill was overlaid by an Eneolithic grave (M
9). Also, it was affected by previous unauthorized work and consequently the pottery
assemblage is incomplete. Based on the pit shape and size, it is possible that it functioned
initially as a pit-house. However, the 117 potshards collected from two stratigraphic units (SU)
were discovered in a primary deposition, but they reached the pit infill as secondary refuse83.
The same situation was observed at two other pits with pottery characteristic to Gumelnița A2
(pit C6) (Fig. 6) or Cernavoda II (pit C9) (Fig. 5) traditions. These assumptions were based on
the high fragmentation, the lack of conjoins, the small dimensions and the reduced weight per
fragment of the potshards (Tab. 7; Fig. 30).
Area

Zone 3
(terrace)

Zone 1
(tell)

Complex (C)
/ House (L)

SU

Tradition

C7 (pit)

T1036
T1039

Boian-Vidra

C6 (pit)

T1032

C9 (pit)
C8 (pit)
C9 (pit)
C10 (pit)
C12 (pit)

T1046
1039
1041
1043
1048
1036
1037
1044
1050
1053
1058

L3 (house)
Waste area
L4 (house)

Gumelnița
A2
Cernavoda II

Gumelnița
A2

Total

<2.5
cm
13
15

<5
cm
37
29

<7.5
cm
12
3

<10
cm
1
4

>10
cm
1
2

Total
No.
64
53

Grams
1061
943

21

66

38

15

1

141

2207

0
5
4
14
0
51
1
116
59
19
0
318

7
5
20
8
17
181
7
401
218
197
28
1221

5
1
4
3
3
41
1
95
42
78
19
345

0
0
0
0
1
16
1
25
12
16
9
100

0
0
0
0
1
3
0
6
3
10
1
28

12
11
28
25
22
292
10
643
334
320
57
2012

139
42
222
125
250
3556
107
6353
3440
6024
1306
25775

C12

Terrace

L3

Waste
Area

US 1058

C10

US 1053

US 1048

C9

US 1050

US 1043

C8

US 1044

US 1041

C9

US 1037

US 1039

C6

US 1036

US T1046

US T1039
C7

US T1032

25
20
15
10
5
0

UST1036

Grams

Tab. 7. Contextual distribution of the pottery by sherd size and total weight.

L4

Archaeological contexts Tell

Fig. 30. Contextual distribution of the mean values of sherds weight (n=2012).
83

Schiffer 1996, p. 58.
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Zone 1 - Tell settlement: The pottery from the tell settlement was found in pit
infills, abandonment layers, debris of unburnt houses and waste areas (Tab. 7). There
are only few cases (SU 1053; SU 1058) with some conjoins between fragments. Also,
a percentage between 17% and 72% of the potsherds in every SU had eroded margins
and/or surfaces. The sherds size (Tab. 7) and the mean values of the sherds weight
(Fig. 30) show a little variation from one feature to another. All together, these are
indicative of pottery fragments discarded as secondary or tertiary refuse.
Paste analysis
Zone 3: Terrace – Boian-Vidra pottery paste (C7) (Tab. 8)
The current results show that the Early Eneolithic pottery from Gumelnița was
tempered predominantly with grog (71%) or with a combination of grog and organic
material (9.5%). More rarely, some of the vessels were made by using clay mixed with
abundant organic matter (3.5%). Also, the category of fine wares is consistent (16%),
having no temper added in the clay matrix. The inclusions that had no clear evidence of
being intentional added were quantified as natural or accidental. The most common
was the sparse organic matter, followed by sand (fine or coarse) and more rarely the
sparse limestone (or carbonate concretions) was encountered.
Inclusions
Identified as

Temper

Natural or
accidental
Total

Type
Grog
Sand
Organic
Grog and
organic
None
Limestone
Fine sand
Coarse sand
Organic
None

Fine
17
0
0

Paste categories
Semi-fine
48
0
4

Coarse
18
0
0

No.
83
0
4

Total
%
71
0
3.5

0

10

1

11

9.5

19
1
7
0
7
21
36

0
1
11
3
23
24
62

0
1
0
0
8
10
19

19
3
18
3
38
55
117

16
2.5
15.5
2.5
32.5
47
100

Tab. 8. Zone 3. Boian-Vidra pottery (feature C7). The distribution of identified
inclusions within the main categories of paste.
Zone 3: Terrace – Gumelnița A2 pottery paste (C6) (Tab. 9)
The Gumelnița pottery from the Terrace area was predominantly tempered with
grog and in very few cases grog was mixed with organic matter. Just one sherd had
abundant organic matter added, while five of them were not tempered at all.
A quarter of the potsherds did not have any natural or accidental inclusions in
their matrix, while sparse organic matter was identified in almost half of the group. The
fine sand was also often encountered, followed by the presence of limestone and very
rare by various inclusion mixtures (sand, pebbles, organic or limestone).
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Inclusions (Terace)
Type
Grog
Organic
Sand
Grog and organic
None
Natural or accidental Limestone
Limestone and organic
Fine sand
Sand and pebbles
Sand and limestone
Sand and organic
Organic
Shell
Organic and shell
None
Total
Identified as
Temper

Fine
12
0
0
0
3
1
0
3
1
0
1
4
0
0
5
15

Paste categories
Semi-fine Coarse
84
35
1
0
0
0
2
2
2
0
3
5
2
0
15
1
0
1
0
0
1
1
50
16
0
0
0
0
18
13
89
37

No.
131
1
0
4
5
9
2
19
2
0
3
70
0
0
36
141

Total
%
93
0.7
0
2.8
3.5
6.4
1.4
13.5
1.4
0
2.1
49.7
0
0
25.5
100

Tab. 9. Zone 3. Gumelnița A2 pottery (feature C6). The distribution of identified
inclusions within the main categories of paste.
Inclusions (Tell)
Identified as
Temper

Natural or accidental

Type
Grog
Organic
San
Grog and organic
None
Limestone
Limestone and organic
Fine sand
Sand and pebbles
Sand and limestone
Sand and organic
Organic
Shell
Organic and shell
None

Total

Fine
282
1
0
0
84
22
7
26
3
3
3
127
1
0
174
367

Paste categories
Semi-fine Coarse
1173
179
0
1
2
0
4
4
9
2
124
20
19
10
76
11
18
8
6
0
18
1
438
72
8
1
5
1
474
62
1188
186

No.
1634
2
2
8
95
166
36
113
29
9
22
637
10
6
710
1741

Total
%
93.9
0.1
0.1
0.4
5.5
9.5
2.1
6.5
1.7
0.5
1.3
36.7
0.6
0.3
40.8
100

Tab. 10. Zone 1. Gumelnița A2 pottery. The distribution of identified inclusions within
the main categories of paste.
Zone 1: Tell settlement – Gumelnița A2 pottery paste (Tab. 10)
The grog tempered pottery was predominant in the batches of Gumelnița A2
pottery from the tell area. Around five percent was not tempered. Very rare organic
matter or sand were added in the ceramic paste.
Almost 60% of the pottery from the tell area had various types of natural or accidental
inclusions in composition. The sparse organic matter was the most common, followed by rare
limestone/carbonate concretions, fine sand, shell fragments or mixtures of them.
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%

Forming techniques (Fig. 31) and constructed shapes (Tab. 11)
The high fragmentary state of the pottery was, again84, an impediment in
observing the forming techniques. However, for almost a quarter of the sherds one or
more primary forming methods were identified. The most often observed was the
coiling method, with shares between 16 and 28%. The slab building method had a low
representation overall, while molding was present, with a very low frequency, only in
Gumelnița A2 batches (used especially for large open forms, such as dishes and lids).
100
80
60
40
20
0
Coiling

Coiling and Coiling and
slabing
molding

Slabing

Molding

Forming method
Boian-Vidra

Gum A2-Terrace

Unknown
forming
technique

Gum A2-Tell

Fig. 31. The percentage distribution of primary forming methods regarding the
pottery tradition and the research areas at Gumelnița in 2018 and 2019.
The percentage of fragments useful for shape determination (rims, bases or
other specific features) was almost the same for each group, being indicative of
homogeneity for the features formation and the deposition of potsherds as secondary
refuse. However, the identified shapes are characteristic for the pottery tradition
assigned for each feature: Boian-Vidra shapes85 for feature C7 from the Terrace area
and Gumelnița A2 shapes86 for the features from both the tell and terrace areas.
Constructed shap
Dish
Beaker
Bowl
Pot
Storage vessel
Pear-shaped
Simply truncated
Lid
Stand-vessel
Pedestaled vessel
Zoomorphic
Undetermined shape
Total

Boian-Vidra
No.
%
0
0
2
1.7
6
5.1
5
4.3
1
0.9
0
0
3
2.6
0
0
0
0
2
1.7
0
0
98
83.8
117
100

Gum A2 – Zone 3
No.
%
3
2.1
0
0
5
3.5
0
0
5
3.5
4
2.8
1
0.7
3
2.1
0
0
0
0
0
0
120
85.1
141
100

Gum A2 – Zone 1
No.
%
116
6.7
0
0
98
5.6
22
1.3
58
3.3
22
1.3
5
0.3
32
1.8
1
0.1
3
0.2
2
0.1
1383
79.4
1742
100

Tab. 11. Distribution of the constructed shapes.
Lazăr et alii 2017, p. 147.
Comșa 1974, p 107-110.
86 Voinea 2005, p. 41-47.
84
85
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%

Surface treatments (Fig. 32, 33)
The surfaces finishing is a complex process of sequential actions that gave the
final appearance of the vessel’s walls. Each action usually cover the traces left by the
former one. Scraping is a secondary forming procedure that is wiped by smoothing,
smoothing by polishing and polishing by burnishing. The scraped surfaces had a low
share overall. The external surfaces of Boian-Vidra pottery from feature C7 lacks
scraping and were finished most often by burnishing, followed by smoothing and
unorganized barbotine. Polished surfaces had a low representation on the outside but
were often observed on the inside part of the vessels, as well as smoothing and
burnishing. The batches of Gumelnița A2 pottery had close percentage of each finishing
procedure, the only major difference being the low share of burnished surfaces of the
potshards from the Terrace area (feature C6).
60
50
40
30
20
10
0
Scraping

Smoothing

Polishing

Burnishing Unorganized Damaged
barbotine

External finishing
Boian-Vidra

Gum A2-Terrace

Gum A2-Tell

Fig. 32. Comparison of external finishing methods (%).
60

%

40
20
0

Scraping

Smoothing

Polishing

Burnishing

Damaged

Internal finishing
Boian-Vidra

Gum A2-Terrace

Gum A2-Tell

Fig. 33. Comparison of internal finishing methods (%).
Decoration methods (Tab. 12)
Almost half of the Boian-Vidra pottery from feature C7 had one or more type of
decoration applied on the external surface. Organized barbotine was the most common,
followed by channels, incision and excision. One fragment had traces of red paint.
The Gumelnița pottery from the Terrace area (feature C6) was decorated most often
with organized barbotine and by incision. The channeling and excision methods were
identified only in one case each. The absence of graphite painting is worth to be mentioned.
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A large part of the Gumelnița pottery from the tell is undecorated (73.8%).
However, this group showed the greatest variability in decoration methods and
substances used for painting. The organized barbotine is the most frequently
encountered, while the other techniques, such as channels, incised, excised and painting
decoration had low shares.
Decoration type
Organized barbotine
Channels
Excised
Incised
Painted White
Painted Red
Painted Graphite
Painted Clay
Undecorated surfaces

Boian-Vidra
No.
%
28
23.3
19
15.8
4
3.3
6
5
0
0
1
0.8
0
0
0
0
62
51.7

Gum A2-Terrace
No.
%
33
23.4
1
0.7
1
0.7
11
7.8
0
0
0
0
0
0
0
0
95
67.4

Gum A2-Tell
No.
%
284
16.3
12
0.7
17
1
73
4.2
5
0.3
4
0.2
60
3.4
1
0.1
1286
73.8

Tab. 12. Distribution of the decorative methods.
Firing observations (Fig. 34)
The firing types were homogenous in the three groups analysed here. The majority of
the sherds in each group came from vessels fired in an oxidizing atmosphere, resulting in a
reddish to yellowish colour of the surfaces. When the core and the surfaces of the same
potsherd had different colours (usually the core being grey, black or dark brown) the individual
was counted in the incompletely oxidised category. The high incidence of this category
suggests short firings that were most probably carried out in open air.
Around a quarter of the sherds from each group were black to grey in colour (both
the core and the surfaces), an effect obtained by sooting or by the absence of oxygen during
firing. Traces of secondary firing were most often observed on Gumelnița A2 pottery from
the Terrace area, but they were also well represented in the two other groups.
A lot of the secondary fired potsherds were re-fired in fragmentary state. A low
share of the pottery from each batch was completely oxidised and without traces specific
to a secondary firing. Irregular firing had a very low frequency in all the three groups.
80

%

60
40
20
0
Completely Oxidised Incompletely Oxidised Unoxidised/Reducing

Irregularly

Secondary Firing

Firing type
Boian-Vidra

Gum A2-Terrace

Gum A2-Tell

Fig. 34. Comparison of firing types (%).
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Conclusions on pottery data
All the pottery from 2018 and 2019 seasons at Gumelnița reached the
archaeological features as secondary or tertiary refuse. Data counted for the features
investigated during the 2017 season showed that the formation processes of the features
from the tell area – Zone 1 (excepting the burnt houses) were very similar to those
presented in this study.
The technology of making pottery at Gumelnița did not changed significantly
from the Early Eneolithic (Boian-Vidra) to the Middle Eneolithic (Gumelnița A2). The
main traditions were the use of grog as temper, coiling as the most used primary forming
method and the similarity in the shares of the firing types, while the changes can be
observed in the constructed shapes, surfaces finishing and decoration methods.
However, these continuities and changes are not specific only to this site and they were
also noticed in other Eneolithic settlements from Southern Romania87.
VIII. Flint artifacts
The chapter below is dedicated to a preliminary descriptive report, of the lithic
assemblages discovered at Gumelnița during the 2018-2019 archaeological field
seasons. Given the scarcity and non-diagnostic nature of the items discovered, the aim
of this chapter is only descriptive in nature.
The lithic assemblages recovered from the Gumelnița site during the 2018-2019
archaeological field work, were rather small and scattered over various areas of the site
(Tab. 13). Similarly, to the previous archaeological field season (2017), the assemblage
recovered from the 2018-2019 ones is a little over 100 pieces (Tab. 13). This is in high
contrast with the old collections discovered during the first researches undertaken at
Gumelnița, which are in the range of hundreds or even thousands of pieces88.
The lithic assemblage discovered in 2018-2019 is in its vast majority
concentrated in the tell area - Zone 1, while only 12 artifacts were recovered from the
Terrace area – Zone 3 (Tab. 13). One important note to make is that a fairly large number
of lithic artifacts was recovered during the 2018 field season in what was designated as
the ‘Colluvium’ (SU 1011, see Fig. 3). However, those lithics are not considered in this
report, because they lack secured contextual information. Of the entire assemblage, only
a very small proportion of artifacts was recovered from “sealed” complexes or dwelling
structures, as shown in Table 14, most of the lithics being scattered over the currently
excavated site’s areas.
Similarly, to the previous field season, the 2018-2019 lithic assemblage is
dominated by blade blanks (61), which represents 55% of the entire assemblage, followed
by flakes (26%) and bladelets (8.1%), the remaining of the assemblage’s components
representing only 8.9% altogether (Tab. 13-14). One thing to notice is the anecdotical
presence of cores, with only one specimen. The presence of flakes is not particularly related
to flake production, but rather as by-products of the blade reduction sequence.

87
88

Opriș 2017, p. 118-128.
Dumitrescu 1924, p. 325-329; 1925, p. 44-50; 1966, fig. 5; Lazăr et alii 2017.
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One important characteristic of the lithic assemblages, in general, is establishing
their overall completeness, which may help deciphering the potential taphonomical or
intentional processes involved. In our case, it is too early to try to answer such a question,
but it is important to account for it. Overall, the lithic assemblage recovered from the site is
highly fragmented, only 18.9% of the specimens being complete, the remaining falling in
various categories of fragmentation (Tab. 15). An overview on the most important
(numerically) blank categories shows that blades and bladelets are the most fragmented of
the whole assemblage. Only 18% of the blades were complete, and only 11.1% of the
bladelets. This is not unusual for blade blanks and is rather ubiquitous mostly in Neolithic
contexts, given fracture mechanics and the thinness of these blanks (see also Tab. 16), as
well as intentional snapping, when potentially being used as sickle elements89. Mesial and
distal fragments are the most present fragments overall. Flakes are also fragmentary, with
only 28.6% being complete.
Dimension wise, there is an important degree of variability, which is expected
given the degree of fragmentation and the blanks categories. As such the degree of
variation around the mean (SD/mean) is obvious for all three most numerous blank
categories (blades, flakes, and bladelets), and for all dimensions recorded, ranging from
0.56 through 1.83. The highest degree of variation is recorded for flakes length and
thickness, and bladelet length and thickness.
Platform preparation is not well represented overall, this being mostly a reason
of blank fragmentation. Of all the recognized platform by blank type only four fall
within the prepared platform category, while the rest are either flat, point or missing
(Tab. 17). As mentioned above, this cannot be securely related to a certain technological
preference, but rather to the fragmentary state of the assemblage components.
Raw material is 98% dominated by flint, while quartzite has an anecdotical
presence of nearly 2%. This is a very good quality flint, with fine texture and finely
grained, displaying a yellow like honey color. This kind of raw material is known in the
literature as “Balkan flint”. The raw material source is considered to be the area south
of the Danube in Bulgaria90.
Retouched elements count for a total of 35 pieces (31.5%) (most important
categories) of the whole assemblage. This is a rather high percentage of “tools”, totaling
for approximately 19.7%, if the 2017, 2018 and 2019 seasons are taken together. It is
too early to draw conclusions related to the reason behind such an elevated degree of
retouching. This is also related to the above-mentioned fragmentation of the
assemblage, and the way in which counting of lithic specimens is made. Generally
speaking, the presence of large number of mesial, as well as, proximal and distal
fragments, overestimates the “real” total number of artifacts, an issue that is similarly
encountered in zooarchaeological studies91.
The retouched component of the assemblage is mostly represented by
endscrapers (31.4%), followed by notches and denticulates (31.4% together), burins
(20%) and sickle elements (17.10% each). In their vast majority the retouched pieces
89

Andrefsky 2005.
Bonsall et alii 2010, p. 9; Gurova 2012, p. 17.
91 see e.g., Hiscock 2002; Popescu 2009.
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are made on blades, one burin was made on flake and one notch was made on bladelet.
The retouched component was made in its entirety on flint.
To sum up, one can argue that the 2018-2019 assemblage is in its general
aspects similar to the assemblage recovered one year before. Given their scarcity and
imbalance in terms of lithic categories discovered, it would be rather haphazard to draw
any conclusive behavioral-cultural interpretation. Moreover, the obvious differences
between these two recently uncovered assemblages and those form the earlier
collections, require both newer data and an attempt to put together, if possible, both new
and old collections. If such an attempt will be possible, more specific analyzes may be
designed so that behavioral interpretations to be gleaned.
Area (%)
S1-Sector I
S1-Sector
II
S1-Sondaj
1
S2-Sector
I
S3-Sector I
Terasa-S
11
Terasa-S
12
Terasa-S
14
Terasa-S
15

Feature
(%)
C12
C12
C6
C8
C9

Blade
(61)
5 ( 8.2)
54 (88.5)
1 ( 1.6)

Bladelet
(9)
2 (22.2)
6 (66.7)
1 (11.1)

Chisel
(1)

Core (1)

1 (100.0)

1
(100.0)

1 ( 1.6)

Flake
(29)
1 ( 3.4)
19 (65.5)
1 ( 3.4)
1 ( 3.4)
1 ( 3.4)
1 ( 3.4)
5 (17.2)

Fragment
(4)

Galet
(2)
1 (50.0)

2 (50.0)

1 (25.0)
1 (25.0)

1 (50.0)

Fragment
(4)
1 (100.0)

Galet
(2)

Tab. 13. Lithic assemblage by site sector.
Blade
(61)

Bladelet
(9)

2 (66.7)

1 (33.3)

1 (33.3)

1 (33.3)
1 (33.3)

Chisel
(1)

Core (1)

Flake
(29)

1
(100.0)

7 (70.0)
1 (10.0)
2 (20.0)

Tab. 14. Lithic assemblage by complex.

Blank
completeness
(%)
Complete
Distal
Fragment
Mezial
Proximal

Blade
(61)

Bladelet
(9)

Chisel
(1)

Core (1)

11 (18.0)
16 (26.2)

1 (11.1)

1 (100.0)

1 (100.0)

18 (29.5)
16 (26.2)

6 (66.7)
2 (22.2)

Flake
(29)

Fragmen
t (4)

8 (28.6)
8 (28.6)

Galet (2)

2 (100.0)
4 (100.0)

6 (21.4)
6 (21.4)

Tab. 15. Blanks completeness by categories.
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Blade
(61)
46.85
(41.74)
21.72
(21.58)
5.46
(3.06)
9.53
(7.31)

Length (mean
(SD))
Width (mean
(SD))
Thickness
(mean (SD))
Weight (mean
(SD))

Bladelet
(9)
16.93
(18.53)
5.82
(5.66)
1.71
(1.78)
1.51
(1.05)

Chisel
(1)
34.10
(NA)
26.00
(NA)
11.50
(NA)
19.50
(NA)

Core (1)
84.20
(NA)
57.90
(NA)
48.00
(NA)
155.70
(NA)

Flake
(29)
31.75
(48.58)
21.82
(32.43)
9.49
(17.45)
10.89
(12.33)

Fragmen
t (4)
34.70
(45.68)
23.85
(31.32)
13.70
(17.82)
18.14
(30.62)

Galet (2)
70.45
(8.56)
56.00
(19.80)
41.60
(10.04)
227.10
(152.59)

Tab. 16. Lithic assemblage dimensions by blank categories.
Dihedral (1)
Blank_type (%)
Blade
Bladelet
Core
Flake
Flake.blade
Fragment
Galet

Faceted (3)

Flat (25)

Missing (28)

Point (6)

3 (100.0)

18 (72.0)
2 ( 8.0)

12 (42.9)
4 (14.3)

3 (50.0)
1 (16.7)

5 (20.0)

12 (42.9)

2 (33.3)

1 (100.0)

Tab. 17. Platform type by blank type.

Raw.material
(%)
Quartzite
Silex

Blade (61)

Bladelet (9)

Chisel (1)

Core (1)

Flake (29)

Fragment
(4)

Galet (2)

61 (100.0)

9 (100.0)

1 (100.0)

1 (100.0)

1 ( 3.4)
28 (96.6)

4 (100.0)

1 (50.0)
1 (50.0)

Tab. 18. Raw material categories by lithic categories.

Blade
(61)
Endscraper

Bladelet
(9)

Core
(1)

Flake (30)

Flake.blade
(1)

Fragment
(2)

11 (18.0)

Burin

6 ( 9.8)

Notch

7 (11.5)

Denticulate

3 ( 4.9)

Sickle

6 ( 9.8)

1 (3.3)
1 (11.1)

Tab. 19. Retouched pieces categories by blank types.
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Galet
(2)

IX. Hard animal material industry
Osseous artifacts
The osseous assemblage discovered during the archaeological research carried
out in 2018 and 2019 in Zone 1 is composed of nine finished pieces, two preforms and
two undeterminated pieces. The raw material used was mainly bone, only one item
being made from antler. The artifacts seem to be concentrated especially in S.U. 1011
(Tab. 20).
S.U.
Typological
category
Bevelled tool

Raw
material
bone

Pointed tool

1011

1030

ulna
diaphysis
rib
diaphysis
tibia
metapodus
astragalus

1
1
1

1

rib
femur
metapodus
shed antler

1
1
1
1

Species

Type

bone

Cervus elaphus
large mammal
large mammal

Handle
Figurine
Modified
astragalus
Preform

bone
bone
bone

large mammal
Sus sp.
Bos taurus

bone

large mammal

Undetermined
object

bone
antler

Sus sp.
Cervus elaphus

1044

1059

1

1

1
1
1

Tab. 20. Distribution of the osseous tools discovered at the site of Gumelnița
(archaeological excavations from 2018 and 2019).
Bone
Bevelled tools (n=3)
The first item (Fig. 35.1) was made on the diaphysis of a large mammal. The
piece is fractured longitudinally and transversally. Debitage edges were not regularized.
For the shaping of the active end, distal abrasion (Fig. 35.2) was carried out. This is
affected by the use-wear, acquiring a rounded and emoussé morphology. On the inferior
side we were able to identify fine longitudinal striations (Fig. 35.3), resulting from the
use of the item in a movement parallel to the main axis. The morphometric data are the
following: length - undeterminable; width - 14 mm, thickness - 6 mm.
The second piece (Fig. 35.4) was also made from the diaphysis of a long bone
from a large mammal. The blank is flat, obtained by longitudinal debitage bipartition
by percussion. The debitage edges were subsequently shaped by longitudinal scraping
(Fig. 35.5), including the proximal level, to create the convergence of the edges. The
inferior side was flattened by abrasion (Fig. 35.6). A peripheral area of the active end is
preserved, illustrating its shaping by abrasion (Fig. 35.7-8). The proximal extremity is
also fractured, an argument for using this item as an intermediate piece in indirect
percussion (as wedge). The actual length of the item is 78 mm, the width is 25 mm, and
the thickness is 8 mm.
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Fig. 35. 1, 4, 9. bevelled tools (scale=1 cm); 2, 6, 7, 10. abrasion marks;
3, 8, 11. active extremity details; 5. scraping marks.
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Fig. 36. 1, 4. pointed tools (scale=1 cm); 2. scraping marks; 3, 6. active extremity
details; 7. haft (scale=1 cm); 5, 9, 12, 13. abrasion marks; 8. sawing marks; 10. bone
figurine (scale=1 cm); 11. proximal extremity detail; 14. perforation detail.
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The last bevelled tool (Fig. 35.9) is made from an ulna of Cervus elaphus and
preserves the anatomical volume of the bone. At the proximal level, the epiphysis was
eliminated by percussion, without continuing with the abrasion of the debitage plan.
The active extremity was also created by percussion, followed by unifacial abrasion
(Fig. 35.10). Along the fil du tranchant developed macroscopic polish, associated with
fine striations located perpendicular to it (Fig. 35.11). The length of the piece is 91 mm,
the width is 50 mm and the thickness is 16 mm.
Pointed tools (n=2)
The first specimen (Fig. 36.1) of this category was made on a large mammal rib, by
longitudinal bipartition in percussion. In the second stage, new breaking by direct percussion
was applied to ensure the convergence of edges. They have remained largely unshaped.
Only at the level of the distal extremity it was intervened by bilateral scraping (Fig. 36.2) to
create the pointed morphology of the active end. The piece is fractured proximally, so we
do not know if the end was shaped. The active extremity is emoussé (Fig. 36.3), with fine
striations, so it assumes that the piece has been used to drill. The length is undeterminable,
due to the fracture, the width is 19.2 mm and the thickness is 5.2 mm.
A double point (Fig. 36.4) was obtained from the diaphyseal wall of a long bone.
We do not know the procedures for obtaining the flat blank, because the debitage edges have
been rigorously abraded (Fig. 36.5). Both extremities were also sharpened by bilateral
abrasion to ensure the convergence of the edges. The functional end looks strongly worn,
with fine striations developed parallel to the axis of the item (Fig. 36.6). The morphometric
data are as follows: length - 50.45 mm, width - 4.39 mm, thickness - 3.46 mm.
The third pointed tool is unfortunately heavily fractured and burnt. It was made
of the diaphysis of a large mammal. We can say that a flat blank obtained by quadripartition was used. All the technological marks were erased.
Haft (n=1)
A tibia (Fig. 36.7) of a medium-sized mammal was used to make a hafting piece.
The piece is fractured, but it can be seen that the blank was in volume and that the epiphysis
was segmented by sawing (Fig. 36.8), with the segmentation plane shaped (Fig. 36.9). The
medullary canal was probably used for hafting. The diameter of the piece is 13 mm.
Figurine (n=1)
The only prismatic figurine (Fig. 36.10) is a degraded piece, with exfoliation of the
surface. At one end, the epiphysis was removed by percussion and the segmentation plan
was abraded (Fig. 36.11). At the distal level, on three sides, the surface was flattened by
abrasion (Fig. 36.12-13). Towards the extremity a unifacial perforation by rotation was
performed (Fig. 36.14). The morphometric data are as follows: length - 67.5 mm, maximum
width - 18 mm, thickness - 15 mm.
Modified astragalus (n=1)
Bos taurus astragalus (Fig. 37.1) - the anthropic intervention, respectively the
abrasion of the surface, had as consequence the appearance of small flattened areas (Fig.
37.2-3) on the dorsal side. The length of the piece is 61 mm, the average width is 38
mm, the thickness is 34 mm.
Preforms (n=2)
The first piece (Fig. 37.4) was made from the rib of a large mammal. The rib
was processed by longitudinal and transversal debitage in percussion, with the edges of
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debitage remaining unshaped (Fig. 37.5). A bifacial rotation perforation, initiated from
the inferior side, was made centrally (Fig. 37.6). The preform has a lenght of 37.5 mm,
width - 18.3 mm, thickness - 2.9 mm, perforation diameter - 4 mm.
A fragment of femur (Fig. 37.7) was perforated by bifacial rotation, initiated
from the inferior side. Its length is 126 mm, its width is 3.4 mm, its thickness is 6.2 mm
and its diameter is 8 mm.
Undetermined object (n=1)
A Sus scrofa metapod was used to manufacture an implement (Fig. 37.8) with an
obscure functionality. We could not determine whether it was a by-product or a finished item.
The bone was longitudinally cut by quadri-partition, and the inferior side was regularized by
abrasion (Fig. 37.9). Segmentation at one end was carried out by sawing, and at the other by
percussion, followed by the regularization of the segmentation edges (Fig. 37.10). The
morphometric data are the following: length - 43.5 mm; width - 9 mm, thickness - 3.5 mm.
Antler
Undetermined object (n=1)
Within the archaeological assemblage (Fig. 37.11) we identified one shed
Cervus elaphus antler, fractured into several fragments, non-conjoining. In addition, the
surface is strongly degraded. At the basal area, the marks of a perforation with
rectangular morphology are preserved (see the arrow). We could not identify other
marks, so it was impossible to determine whether it was a finished piece.
Personal adornments from the settlement
The adornments category is represented by various raw materials: stone, valve, tooth,
bone and clay. Typologically, the most numerous are the cylindrical beads concentrated in two
areas: S.U. 1017 and S.U. 1027, suggesting they are the remains of two necklaces. Other
typological categories are present also such as: tubular beads, an appliqué, pendants and a disc.
Archaeological context
S.U.
Typological Raw
category
material
Appliqué
tooth

Cylindrical
bead
Tubular
bead
Pendant (?)
Disc
Preform

-

1011

Species

Type

Cervus
elaphus

canine

1

Unio sp.
-

marble?
valve
-

1
1

Spondylys

valve

shell
bone

Unio sp.
?

bone

large
mammal

valve
spinal
disc
diaphysis

stone
shell
stone
clay
shell

C3
1017

C4
1027

C5
1030

18

9
1

1

C6
1031

1044

1

2
2
1
1

Tab. 21. Distribution of personal adornments discovered at the site of Gumelnița
(archaeological excavations from 2017-2018).
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Fig. 37. 1. modified astragalus (scale=1 cm); 2-3, 9. abrasion marks; 4, 7. preforms
(scale=1 cm); 5. debitage edge; 6. perforation detail; 8. undetermined bone object
(scale=1 cm); 10. sawing marks; 11. undetermined object.
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Fig. 38. 1. adornment made from marble (scale=1 cm); 2, 5-7. abrasion marks; 3. detail
of the groove; 4. adornments made from stone (scale=1 cm); 8. perforation detail;
9-10. depression at the periphery of the perforation.
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Stone artefacts
An extremely interesting piece was made of marble (Fig. 38.1). It is circular in
section, with a median groove, facilitating its attachment. Most likely it is an appliqué
piece. We do not know how the blank was obtained, because the surface of the piece
was rigorously abraded (Fig. 38.2). In the middle, a groove was created by the use-wear
technique as indicated by the presence of a polished wall with a slightly concave
morphology and fine striations located transversally to the long axis of the piece
(Fig. 38.3). The maximum diameter of the piece is 9.2 mm and the height is 7.5 mm.
28 whole pieces and fragments of cylindrical stone beads (Fig. 38.4) were recovered
during the 2017-2018 archaeological excavations. The blanks obtained from the raw material
have been rigorously abraded (Fig. 38.5-7) to acquire the circular section. We could not
identify any debitage marks on the specimens, due to subsequent interventions to the shaping
operation. All items have a circular perforation in the center (Fig. 38.8). The beads show usewear marks confirming they had been worn. The perforations have small depressions (Fig.
38.9-10) characterized by wall deformation, the disappearance of the rotation striations and
macroscopic polish. This type of use-wear appeared as a result of the stringing of several
pieces on a thread in the shape of necklaces or bracelets. The determinable morphometric data
are presented in Table 18 (all dimensions are expressed in mm):
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Diameter
2.52
2.51
2.87
2.68
2.52
2.46
2.62
2.68
2.87
3.37
2.60
3.16
2.84
2.73
2.80
2.60
3.2
3.3
2.9
2.98
2.62
-

Thickness
1.26
1,84
1.01
1.87
1.60
2.02
1.66
1.82
1.42
1.42
1.96
2.08
1.92
1.60
1.38
1.18
2.1
1.8
1.6
0.86
1.37
1.04
1.50
1.46
1.50
2

Diameter of perforation
1.38
1,57
1.68
2.02
1.34
1.96
1.72
1.80
2.08
1.92
1.80
1.67
1.46
1.70
1.38
1.12
2
2.4
1.8
1.55
1.24
-

Tab. 22. Dimensions of the beads made of stone, discovered at the site of Gumelnița.
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Shell artefacts
Two cylindrical beads were obtained from Unio sp. valves (Fig. 39.1). The debitage
operations for obtaining the blanks could not be determined. The interventions during the
shaping operation destroyed previous marks. This operation consisted of the abrasion of the
bead circumference (Fig. 39.2-3) in order to give of edges a circular morphology.
Abrasion was also applied to the superior side (Fig. 39.4-5), in order to thin the
piece. The central perforation was made by bifacial rotation (Fig. 39.6-7) initiated from
the inferior side. However, the items do not appear to have been used and the perforation
does not show any traces of use-wear/deformation. The diameter of the pieces range
between 9.2 mm and 8 mm; thickness of 2.1 mm and 2 mm, the perforation diameter of
4 mm and 3.5 mm respectively.
Two valves of the Unio sp. (Fig 39.8) have been perforated, perhaps to be
transformed into ornaments. A third fragment of the valve preserves red pigment spots
(Fig. 39.14) on the inside. At both valves, percussion was used and its marks are
obvious. The punctual indirect percussion produced the perforation of a sub-circular
outline, roughly irregular at the first item and with a bilobate outline when two working
plans were used at the second item. The edges of the perforations present an irregular
appearance, with numerous fissures starting from the impact point (Fig. 39.9-13). The
morphometric data are as follows: 1. length – undetermined (fractured), maximum
width - 34 mm, thickness - 3 mm, perforation diameter - 9x19 mm; 2. length - 59.2 mm,
maximum width - 33 mm, thickness - 4 mm, perforation diameter - 11 mm.
The assembage is completed by two tubular beads (Fig. 40.1) made of
Spondylus valves. Unfortunately, their surface is extremely degraded (Fig. 40.2-3), thus
it was impossible for us to identify microscopically any technological or use-wear
marks. Their dimensions are as follows: length - 5.36 mm, respectively 4.76 mm,
diameter - 1.46 mm (indeterminable, at the longitudinal fractured item) and perforation
diameter - 1.46 mm.
Bone artefact
A vertebral disc (Fig. 40.4) from a large mammal was transformed into an
ornament. Centrally, the perforation was made by bifacial rotation (Fig. 40.5) started
from the external side and slightly enlarged to the internal one. There are no other
technological interventions. The diameter of the piece is of 39 mm, the thickness 5.5 mm, the diameter of the perforation - 6.2 mm
Tooth artefact
A right canine of Cervus elaphus (Fig. 40.6) was transformed into an ornament,
most likely to be sewn on garments. At the root level, two grooves were created through
repeated passage of a lithic piece (Fig. 40.7). Only the second one encompasses the
entire circumference. These would have allowed the winding of a thread, but we did not
identify any traces of use-wear indicating use. The length of the piece is 26.8 mm, the
maximum width is 11.5 mm and the thickness is 8 mm.
Clay artefacts
Among the cylindrical beads made from stone, there was also a clay specimen
(Fig. 40.8-10). Its dimensions are as follows: maximum diameter – 1.56 mm, thickness
– 1.86 mm, perforation diameter – 1.04 mm.
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Fig. 39. 1. Unio sp. beads (scale=1 cm); 2-3. abrasion of the edges; 4-5. abrasion of
the surface; 6-7. perforation details; 8. perforated Unio valves (scale=1 cm);
9-13. perforation details; 14. red pigment spots.
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Fig. 40. 1. Spondylus valve beads (scale=1 cm); 2-3. beads details; 4. bone
disc (scale=1 cm); 5. perforation detail; 6. Cervus elaphus tooth (scale=1 cm); 7.
sawing marks; 8. clay bead (scale=1 cm); 9-10. bead details.
Personal adornments from funerary contexts (Zone 3)
Grave M8
From the tomb no. 8 come 4 beads made of Spondylus valves. Their surface is
degraded and with variable degrees of fragmentation, destroying the technological and
wear marks.
The first specimen has a fusiform shape (Fig. 41.1), an oval section and shows
on its surface red pigment spots. It was discovered on the abdomen area of the deceased
where presence of red pigment was also recorded. We could not identify the debitage
procedures in this case either. The item has an advanced degree of use-wear, indicated
by the almost absent rotation marks of the perforation (Fig. 41.2) and the
disappearance/elimination of the raw material on the use-wear facet (Fig. 41.3-4). The
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morphometric data are the following: length - 17 mm, average width - 8 mm, thickness
- 6 mm, perforation diameter - 3.2 mm.
The burial yielded also two biconvex beads and a tubular one (Fig. 41.5), with
morphological differences mainly given by the shaping procedure that created either
rectilinear or convex sides. We also identified ochre/red pigment stains on these specimens.
The procedures of the debitage operation could not be determined. The surface of the pieces
was shaped, and a bifacial perforation (Fig. 41.6-8) was drilled centrally. Small concavities
at the extremities (Fig. 41.9-10) and a flattened facet (Fig. 41.11) indicate the pieces were
attached and worn. The dimensions of the items are as follows (Tab. 23):
No.
1
2
3

Diameter
14
5.5
7

Thickness
11.2
9
6.2

Perforation diameter
6
3.8
3.6

Tab. 23. Dimensions of the beads from grave M8.

Fig. 41. 1, 5. Spondylus valve beads (scale=1 cm); 2, 6-8. perforation details;
3-4, 9-10. use-wear depressions at the periphery of the perforation; 11.
flattened facet.
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Grave M12
In this tomb there were 2 tubular ornaments made of the Antalis shell. One of them is
composed of 2 pieces attached to each other (Fig. 43.1, 2) indicating the manner they were
strung. We were able to identify elements that demonstrate the previously described situation:
small concavities at the extremities (Fig. 43.3). The dimensions of the ornaments are: 1. lenght
- 12 mm, maximum diameter - 2 mm, perforation maximum diameter - 1.8 mm; 2. lenght - 5
mm, maximum diameter - 2 mm, perforation maximum diameter - 1.4 mm.
Grave M13
26 tubular beads were obtained by the segmentation of the Antalis shells (Fig. 42.1).
The items are quite degraded, so we could not identify how the ventral end at all specimens
was segmented. In a few cases, marks of segmentation by sawing are preserved (Fig. 42.2),
but we do not know if the procedure was the same for the other items. The segmentation
edge was adjusted by abrasion (Fig. 42.4). At the dorsal end level, abrasion seems to have
been applied directly to create the smoothed morphology (Fig. 42.2). We were able to
identify at the ventral end small concavities (Fig. 42.5), that corresponds with a flattened
area (Fig. 42.6) exhibiting macroscopic polish. Some shells are caught in one another (Fig.
42.7). The dimensions of the beads are shown in the table below:
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Lenght
12.40
10.93
8.80
8.13
12.42
11.69
5.70
11
13
10.5
8.4
7
6.5
6.6
4
10.8
8.2
7.6
7.6
6
4.6
5
4
3
4
3

Maximum
diameter
2.55
2.62
2.40
2.59
3.44
2.86
1.92
2.6
3
2.6
2.2
3
2
2
3
2
1.8
1.8
1.8
2.2
1.6
1.4
2.2
2.1
2
2.2

Perforation
maximum
1.99
diameter
2.26
2.23
2.32
3.30
2.10
1.76
2
1.8
1.4
1.8
2
1.2
1.4
2
1.6
1.3
1.4
1.2
1.4
1.1
1
1.4
1
1.6
2

Tab. 24. Dimensions of the beads from grave M13.
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Fig. 42. 1. Antalis shell beads (scale=1 cm); 2, 4, 9. abrasion marks; 3, 10.
sawing marks; 5. concavity at the periphery of perforation; 6. flattened facet; 7. shells
caught in each other; 8. bone figurine (scale=1 cm); 11-12. decor details; 13.
perforation detail.
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A female figurine (Fig. 42.8) with a head fracture was deposited in the same
grave. The blank is flat, obtained from the bone diaphysis of a large mammal. The
longitudinal debitage procedures could not be determined because the inferior side and
the debitage edges (Fig. 42.9) were rigorously abraded. The outlining of the arms from
the body was done by sawing (Fig. 42.10). The delineation of the legs is represented by
a longitudinal line carried out by grooving. On either side of this groove, a similar
geometric decoration was created of lines cut by sawing. The sequence of the
decoration, starting from the body down, is the following:
1. A series of three transversal incisions, with seven points at the top;
2. A series of three incisions that create a triangular pattern (with a point inside)
(Fig. 42.11)/developed on either side of main groove. At this level, traces of red pigment
are visible both inside the point and in the incisions.
3. Series of two oblique incisions, on either side of the groove, delimited at the
bottom by eight points.
4. The feet are represented by a trapezoidal motif (Fig. 42.12) and one point.
The arms are marked by two perforations, made by bifacial rotation (Fig. 42.13)
and a central point. On the interior side, the legs are delimited by a vertical line through
grooving, and the delineation of the body was made by a horizontal line and two points. The
current length of the figurine is 70.90 mm, the maximum width is 27.03 mm and the
thickness is 5.26 mm.

Fig. 43. 1. Antalis shell bead (scale=1 cm); 2. shells caught in each other; 3.
concavity at the periphery of perforation; 4, 7. Spondylus valve beads (scale=1 cm);
5, 8. perforation details; 6. flattened facet; 9. red pigment spots.
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Grave M14
From this grave came two biconvex beads made of Spondylus valves (Fig. 43.4,
7) and a tubular bead made of the Antalis shell. At the first Spondylus specimen, the
perforation was performed by bilateral rotation (Fig. 43.5, 8). The rotation striations are
almost absent due to suspension and wear. The first specimen, although with a degraded
surface, has a strongly flattened wear facet (Fig. 43.6). At the second specimen the facet
is not so visible, but it shows spots of red pigment on its surface (Fig. 43.9). The lengths
of the pieces are 15.26 mm, respectively 15.98 mm; diameter of 10.37 mm and 6.49
mm, respectively, and the perforation diameter of 4.50 mm and 3.28 mm. The Antalis
bead has the same technological metrics as described above. Its length is 2.8 mm, the
maximum diameter of 2 mm and the perforation maximum diameter of 1.2 mm.
X. Clay artefacts
During the excavations from 2018 and 2019 at Gumelnița, five clay
representations were identified (the head of an anthropomorphic figurine, the head of a
zoomorphic figurine, one zoomorphic figurine, a fragmented miniature table and a
spool-shaped clay artefact).
Three of them (the head of an anthropomorphic figurine, the head of a
zoomorphic figurine and the miniature table) were identified as passims in the terrace
area (Zone 3), Son 11, in the proximity of C5 – C6 features.
One zoomorphic figurine was discovered in a fragmentary state, only the head of
the figurine being preserved (length – 4.6 cm, height– 3.6 cm, weight – 24.4 g)
(Fig. 44.1a-c). The facial features (eyes, nose, mouth, and ears) are schematically
represented. The eyes and ears were made by impressions. The superior surface of the
figurine was decorated with 16 round impressions and sets of lines, filled with white paste.
Traces of red paste are also visible. The figurine was fragmented from ancient times.
Another artefact identified represents the head of an anthropomorphic figurine
with six lateral perforations (height – 4.7 cm, length – 4.6 cm, weight – 31.8 g)
(Fig. 45.1a-b). The face was schematically modelled by finger-pinching; the nose is
represented by a vertical ridge. In the area of C5 – C6 features a miniature table was
identified, preserved in a fragmentary state of conservation (height – 3.8 cm; length –
4 cm, weight – 44.6 g) (Fig. 45.3a-c).
In 2018, in Zone 1, S1, sector II, grid square B8, stratigraphic unit 1011
(colluvium) a spool-shaped clay artefact was identified (height – 4.3 cm; thickness –
2.2 cm, weight – 13.8 g) (Fig. 45.2a-b). The clay object has a small impressed dot on
the front part.
During the excavations in 2019, in Zone 1, a zoomorphic figurine was identified
in S 1, sector I, grid square A1, stratigraphic unit 1036, 20.903 m altimetry. The figurine
represents a quadruped mammal (length – 6.6 cm, height – 2.3 cm, weight – 28.9 g)
(Fig. 44.2a-d). The anatomical features of the zoomorphic figurine (horns, tail, and legs)
were schematically modelled, but only one horn and the superior left leg are preserved;
also, a fragmented bump is present on the back of the figurine.
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Fig. 44. 1 a-c. Head of a zoomorphic figurine found in Zone 3, C5-C6 features area;
2a-d. Zoomorphic figurine found in Zone 1
The clay artefacts were made of semi-fine clay and tempered with grog. The
presence of vegetal matter as temper is visible at the head of the anthropomorphic
figurine and the inferior part of the zoomorphic figurine. The surface treatment was
done by smoothing and polishing (the fragmented zoomorphic figurine). Except the
head of the zoomorphic figurine, which was fired in a reducing environment, the other
oxidized clay representations were incompletely fired. For the incomplete oxidized clay
objects, natural inclusions such as mica are visible.
The head of the anthropomorphic figurine, modelled by lateral impressions,
resembles the figurines found at Căscioarele; Ciolăneștii din Deal; Măriuța92; PietreleMăgura Gorgana93. The zoomorphic figurine of the quadruped mammal has similarities

92
93

Andreescu 2002, pl. 7(2, 4), pl. 8(5); pl. 4(7).
Hansen 2011, fig. 14.
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with items from the old excavations from Gumelnița94, Vidra95, or the new excavations from
Sultana-Malu Roșu. The miniature table and the spool-shaped clay artefact are similar to
those identified at Vidra96 or Pietrele97.

Fig. 45. 1a-b. Head of an anthropomorphic figurine found in the C5-C6 area, Zone 3;
2a-b. Spool-shaped artefact found in Zone 1. 3a-c. miniature table fragment found in
the C5-C6 area, Zone 3.
XI. Metal items
The analysed material consists of three small copper pieces found in Zone 1.
Two of them were found in S1, sector II, grid square A7, stratigraphic unit 1044 (ID
1851/2018 (Fig. 46.1): length - 1 cm; thickness - 0.2 cm; ID 1413/2019 (Fig. 46.2):
length – 1.2 cm; thickness - 0.7 cm. The other piece was identified in 2019, S1,
Sector III, grid square C2, stratigraphic unit 1011 (colluvium) (ID 424/2019: length –
Marinescu-Bîlcu, Ionescu 1967, pl. XII, 13.
Andreescu, Vintilă 2017, pl. V, 2, 3.
96 Vintilă, Neagu 2016, fig. 2/2, 2/4.
97 Toderaș et alii 2009, pl. XX, 2, 4.
94
95
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2.5 cm; thickness - 0.9 cm) (Fig. 46.3). The ED-XRF analyses performed with a
handheld Skyray Instruments Genius spectrometer indicate a high percentage of copper
(93-95%) suggesting it derived from native copper ores.

Fig. 46. 1-3. Copper pieces found during the excavations from 2018-2019 in Zone 1.
XII. Radiocarbon data
During the archaeological 2017-2019 fieldwork seasons that represented the
reappraisal of the archaeological research at the Gumelnița complex sites, a number of
23 samples were collected and radiocarbon dated, yielding a total of 27 dates overall
(Tab. 25), so far98. The radiocarbon dates here have been recovered from two occupation
areas at Gumelnița, namely Zone 1 (tell settlement) and Zone 3 (terrace area)
corresponding to several kind of discoveries (cemetery, pits, etc.) The dating of the 14C
samples was performed at the RoAMS laboratory, in Bucharest, Romania
http://dfna.nipne.ro /radiocarbon/99. The resulting dates were calibrated (95.4%
confidence) with the rcarbon package within R statistical environment that uses the
intcal20 calibration curve and a similar calibration protocol with OxCal100.
An almost equal number of samples from both areas (n = 13, from Zone 3 and
n = 14, from Zone 1) was dated so far, allowing for a comparison in terms of occupation
duration between the two areas, although preliminary. The 13 dates from Zone 3
indicate a timespan between about 5035-4169 cal BC (95.4% probability), which may
place the occupation of that area during both the Gumelnița and (partly) the Boian
cultures. This fact is confirmed by the pottery style classification also (see VII. Pottery).
The situation is slightly different in what the tell settlement is concerned. Here, the 14
dates available so far, span the entire Gumelnița complex chronological sequence, ranging
from approximately 4800 through 4040 cal BC (see Fig. 47 and Tab. 25). Although one cannot
consider a fully continuous occupation at the site, it might be that various Gumelnița
communities were using the tell all along the fifth millennium cal BC. We expect that future
dates from the site to increase the number of dates belonging to the early occupational phases
of the tell. However, one must not forget the probability that the freshwater reservoir effect
(that we are going to investigate for this complex of sites) could have made some dates to look
older than they are (from several decades to potentially several hundred years). As this is an
ongoing analysis, we can only say for now that it is not impossible that the tell site at Gumelnița
to be amongst the oldest known for the Gumelnița cultural complex. As mentioned above, it
may be that the cemetery may have an earlier starting point as well, something that further
dating effort would elucidated in the future.
Bem 2000, p. 85, nr. 52, 53; Lazăr et alii 2017, p. 154-159, 166-167.
Sava et alii 2019.
100 Bevan et alii 2020; Bronk-Ramsey 2009; R Core Team 2020; Reimer et alii 2020.
98
99
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Tab. 25. Radiocarbon dates from the Gumelnița tell (Zone 1)
and the cemetery area (Zone 3).
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Fig. 47. Results of radiocarbon analysis from the Zone 3 (top) and Zone 1 (bottom) at
Gumelnița. Shown are dates distributions (green and orange) and highest potential
density intervals (red).
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XIII. Conclusions
These are the results obtained by our team during the 2018 and 2019 seasons.
The data are preliminary, and the following research will complement this information.
However, the interdisciplinary archaeological data achieved until now indomitable
provide new important information about past human communities who lived at
Gumelnița 6000 years ago. This new research also set the Gumelniţa site within the
broad context of other contemporary settlements from the Balkans in the fifth
millennium BC.
As previously mentioned, the potential of Gumelnița site is obvious, and our
interdisciplinary project will continue on a vast scale in the coming years.
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the surface; 6-7. perforation details; 8. perforated Unio valves (scale=1 cm); 9-13.
perforation details; 14. red pigment spots.
Figura 39. 1. mărgele din valvă de Unio sp. (scara=1cm); 2-3. abraziunea conturului;
4-5. abraziunea suprafeței; 6-7. detalii ale perforației; 8. valve de Unio perforate
(scara=1 cm); 9-13. detalii ale perforației; 14. pete de pigment roșu.
Figure 40. 1. Spondylus valve beads (scale=1 cm); 2-3. beads details; 4. bone disc
(scale=1 cm); 5. perforation detail; 6. Cervus elaphus tooth (scale=1 cm); 7. sawing
marks; 8. clay bead (scale=1 cm); 9-10. bead details.
Figura 40. 1. mărgele din valvă de Spondylus (scara=1 cm); 2-3. detalii mărgele; 4. disc
din os (scara=1 cm); 5. detaliu perforație; 6. dinte de Cervus elaphus (scara=1 cm); 7.
stigmate de sciage; 8. mărgea din lut (scara=1 cm); 9-10. detalii mărgea.
Figure 41. 1, 5. Spondylus valve beads (scale=1 cm); 2, 6-8. perforation details; 3,
9-10. use-wear depressions at the periphery of the perforation; 11. flattened facet.
Figura 41. 1, 5. mărgele din valvă de Spondylus (scara=1 cm); 2, 6-8. detalii perforație;
3, 9-10. depresiune de uzură la periferia perforației; 11. fațetă aplatizată.
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Figure 42. 1. Antalis shell beads (scale=1 cm); 2, 4, 9. abrasion marks; 3, 10. sawing
marks; 5. concavity at the periphery of perforation; 6. flattened facet; 7. shells caught in
one another; 8. bone figurine (scale=1 cm); 11-12. decor details; 13. perforation detail.
Figura 42. 1. mărgele din cochilie de Antalis (scara=1 cm); 2, 4, 9. stigmate de
abraziune; 3, 10. stigmate de sciage; 5. concavitate la periferia perforației; 6. fațetă
aplatizată; 7. cochilii sudate; 8. figurină din os (scara=1 cm); 11-12. detalii decor; 13.
detaliu perforație.
Figure 43. 1. Antalis shell bead (scale=1 cm); 2. shells caught in one another; 3.
concavity at the periphery of perforation; 4, 7. Spondylus valve beads (scale=1 cm); 5,
8. perforation details; 6. flattened facet; 9. red pigment spots.
Figura 43. 1. podoabă din cochilie de Antalis (scara=1 cm); 2. cochilii sudate; 3.
concavitate la periferia perforației; 4, 7. mărgele din valvă de Spondylus (scara=1 cm);
5, 8. detalii perforație; 6. fațetă aplatizată; 9. pete de pigment roșu.
Figure 44. 1a-c. Head of a zoomorphic figurine found in Zone 3, C5-C6 features
proximity; 2a-d. Zoomorphic figurine found in Zone 1.
Figura 44. 1a-c. Capul unei figurine zoomorfe găsit în Zona 3, în proximitatea
complexelor C5-C6; 2a-d. Figurină zoomorfă descoperită în Zona 1.
Figure 45. 1a-b. Head of an anthropomorphic figurine found in the C5-C6 proximity,
Zone 3; 2a-b. Spool-shaped artefact found in Zone 1; 3a-c. Clay miniature table
fragment found in the C5-C6 proximity, Zone 3.
Figura 45. 1a-b. Capul unei figurine antropomorfe descoperit în proximitatea
complexelor C5-C6, Zona 3; 2a-b. Artefact în formă de bobină descoperit în Zona 1;
3a-c. Un fragment de masa miniaturală din lut descoperit în proximitatea complexelor
C5-C6, Zona 3.
Figure 46. 1-3. Copper pieces found during the excavations from 2018-2019 in Zone 1.
Figura 46. 1-3. Bucăți de cupru găsite în timpul săpăturilor din 2018-2019 în Zona 1.
Figure 47. The results of radiocarbon analysis from Zone 3 (top) and Zone 1 (bottom)
at Gumelnita. Shown are dates distributions (green and orange) and highest potential
density intervals (red).
Figura 47. Rezultatele analizei radiocarbon din Zona 3 (sus) și Zona 1 (jos) de la
Gumelnița. Sunt indicate distribuția datelor (verde și portocaliu) și intervalele cu
potențialul de densitate cel mai ridicat (roșu).
Table 1. Synoptic table with the main anthropological characteristics highlighted in
Eneolithic individuals from Gumelniţa.
Tabel 1. Tabel sinoptic cu principalele caracteristici antropologice evidențiate la
indivizii eneolitici de la Gumelnița.
Table 2. Distribution of faunal remains (molluscs, fish, reptiles and birds) discovered
at Gumelnița (2018 and 2019)
Tabel 2. Distribuția resturilor faunistice (moluște, pești, reptile și păsări) descoperite la
Gumelnița (2018 și 2019).
Table 3. Distribution of mammal remains from the Boian feature discovered at
Gumelnița (2018).
Tabel 3. Distribuția resturilor de mamifere din complexul Boian descoperit la
Gumelnița (2018).
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Table 4. Distribution of mammal remains from the Gumelnița levels discovered at
Gumelnița (2018 and 2019).
Tabel 4. Distribuția resturilor de mamifere din nivelurile Gumelnița descoperite la
Gumelnița (2018 și 2019).
Table 5. Macrobotanical remains identified at Gumelnița during the 2018 season.
Tabel 5. Macroresturile vegetale identificate la Gumelnița în campania 2018.
Table 6. Macrobotanical remains identified at Gumelnița during the 2019 season.
Tabel 6. Macroresturile vegetale identificate la Gumelnița în campania 2019.
Table 7. Contextual distribution of the pottery by sherd size and total weight.
Tabel 7. Distribuția contextuală a ceramicii raportat la dimensiunea fragmentelor și a
greutății totale.
Table 8. Zone 3. Boian-Vidra pottery (feature C7). The distribution of identified
inclusions within the main categories of paste.
Tabel 8. Zona 3. Ceramică Boian-Vidra (complexul C7). Distribuția incluziunilor
identificate în prinicipalele categorii de pastă.
Table 9. Zone 3. Gumelnița A2 pottery (feature C6). The distribution of identified
inclusions within the main categories of paste.
Tabel 9. Zona 3. Ceramica Gumelnița A2 (complexul C6). Distribuția incluziunilor
identificate în prinicipalele categorii de pastă.
Table 10. Zone 1. Gumelnița A2 pottery. The distribution of identified inclusions within
the main categories of paste.
Tabel 10. Zona 1. Ceramica Gumelnița A2. Distribuția incluziunilor identificate în
prinicipalele categorii de pastă.
Table 11. Distribution of the constructed shapes.
Tabel 11. Distribuția formelor construite.
Table 12. Distribution of the decorative methods.
Tabel 12. Distribuția metodelor decorative.
Table 13. Lithic assemblage by site sector.
Tabel 13. Utilajul litic pe sectoarele sitului.
Table 14. Lithic assemblage by complex.
Tabel 14. Utilajul litic pe complexe.
Table 15. Blanks completeness by categories.
Tabel 15. Gradul de fragmentare al suporturilor pe categorii.
Table 16. Lithic assemblage dimensions by blank categories.
Tabel 16. Dimensiunile utilajului litic pe categorii de suport.
Table 17. Platform type by blank type.
Tabel 17. Tipuri de platforme raportat la tipuri de suport.
Table 18. Raw material categories by lithic categories.
Tabel 18. Categorie de materii prime raportat la categoriile litice.
Table 19. Retouched pieces categories by blank types.
Tabel 19. Categorii de piese retușate funcție de tipul de suport.
Table 20. Distribution of osseous tools discovered in the site of Gumelnița
(archaeological excavations from 2018-2019).
Tabel 20. Distribuția pieselor din materii osoase descoperite în situl de la Gumelnița
(campanii arheologice 2018-2019).
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Table 21. Distribution of personal adornments discovered at the site of Gumelnița
(archaeological excavations from 2017-2018).
Tabel 21. Distribuția podoabelor descoperite în situl de la Gumelnița (campaniile
arheologice din 2017-2018).
Table 22. Dimensions of the beads made of stone, discovered at the site of Gumelnița.
Tabel 22. Dimensiunile mărgelelor din piatră, descoperite în situl de la Gumelnița.
Table 23. Dimensions of the beads from grave M8.
Tabel 23. Dimensiunile mărgelelor descoperite în mormântul M8.
Tabel 24. Dimensions of the beads from grave M13.
Tabel 24. Dimensiunile mărgelelor descoperite în mormântul M13.
Table 25. The radiocarbon dates from Gumelnița tell (Zone 1) and cemetery area (Zone 3).
Tabel 25. Datele radiocarbon din zona tell-ului (Zona 1) și a cimitirului (Zona 3) de la
Gumelnița.
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UN VAS CU SIMBOLURI PICTATE DIN CULTURA GUMELNIȚA
Ana Ilie*
Cuvinte cheie: vas, pictură cu alb, simbol, ritual, locuință, cultura Gumelnița.
Keywords: vessel, white painting, symbol, ritual, house, Gumelnița culture.
Rezumat: În acest articol atragem atenția asupra unui vas descoperit în
așezarea gumelnițeană de la Moara din Groapă în urma unor cercetări de salvare
efectuate în anul 1976. Vasul, o strachină, prezintă la exterior, pe bază, pictat cu alb,
un simbol, un dublu semn, unic în ansamblul ceramicii pictate din arealul complexului
cultural Kodjadermen-Gumelnița-Karanovo VI.
Cultura Gumelnița, parte a complexului cultural Kodjadermen-GumelnițaKaranovo VI, este caracterizată, în general, de o ceramică nedecorată sau prezentând
un minim decor incizat, dar este mai cunoscută printr-o serie de vase modelate plastic,
antropomorf sau zoomorf, de mare expresivitate artistică, sau prin cele decorate cu
grafit, cele pictate bicrom, foarte rar, tricrom, asociate sau nu cu alte categorii
decorative.
Abstract: The subject of this article is a bowl discovered at the Gumelniţa
settlement from Moara din Groapă, during rescue archaeological research carried out
in 1976. The bowl displays a white symbol on its outer bottom - a double sign so far
unknown among the variety of paint and incised signs found on the KodjadermenGumelnița-Karanovo VI pottery.
The Gumelnița culture (part of the Kodjadermen-Gumelnița-Karanovo VI
cultural complex) is generally characterized by undecorated or minimally plastic
decorated pottery, although it is better known by a series of very expressive
anthropomorphic and zoomorphic vessels, or by those decorated with graphite, and the
bicoloured or extremely seldom, trichrome painted vessels. In this context, this vessel is
an outstanding find.
Despre cercetarea arheologică în depozite
Lipsa unor metodologii și proceduri privind circuitul materialelor arheologice
și stabilirea responsabililor în lanțul de procesare a imenselor cantități de materiale
arheologice, cu precădere ceramică, rezultat al cercetărilor arheologice în siturile din
România, duce la fracturarea cercetării, care de multe ori se oprește la etapa de teren.
Materialele prelevate, în cel mai bun caz, sunt trecute prin procesul de spălare și
marcare, sarcină care-i revine arheologului, responsabilul șantierului, fie că este angajat
într-un muzeu sau într-un institut de cercetare, și de care se achită cât poate, în timpul
desfășurării campaniilor de teren.

*

Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște.
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Odată etapa de teren încheiată, în instituții intervine o reacție refractară, de
crispare în fața uriașei cantități de materiale ceramice, și rar se formează echipe care să
se ocupe de spălare, marcare, restaurare și depozitare corespunzătoare a materialelor
arheologice. Aceasta este însoțită de o grevare a arheologului, de regulă muzeograf,
arheolog și tot ce mai este nevoie într-un muzeu din România, cu alte sarcini.
O vreme, acesta poate se mai întoarce să proceseze datele rezultate în urma
săpăturii, dar curând colecția va ajunge într-un subsol, botezat depozit, unde în cele mai
fericite situații, adică dacă nu a fost expus unor inundații sau alternanțe mari de
temperatură care să ducă la distrugerea ambalajului (din hârtie în anii 1970-1980) și
arheologul s-a zbătut ca materialul să fie spălat și marcat, alte generații vor avea norocul
să găsească adevărate comori, realizări artistice și spirituale de excepție ale civilizațiilor
cunoscute doar prin intermediul cercetării arheologice.
Aceasta este așa numita „arhelogie de depozit” și este recompensa care apare
uneori, rezultat al unei munci titanice, de durată, uneori întinsă pe mai multe decenii,
alocată reorganizării depozitelor într-o instituție deținătoare de patrimoniu arheologic.
Una dintre cele mai interesante colecții de ceramică aparținînd culturii Gumelnița,
surprinzător am spune, având în vedere spectaculozitatea unor vase descoperite în siturile
de la Gumelnița, Căscioarele și Sultana, și expuse în muzee precum Muzeul Civilizației
Gumelnița – Oltenița sau Muzeul Județean „Teoharie Antonescu” – Giurgiu, se află în
depozitele de arheologie ale Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească”
Târgoviște. Este rezultatul unei săpături de salvare efectuată în anul 1976 în așezarea de la
Moara din Groapă, com. Corbii Mari, jud. Dâmbovița.
În acest articol prezint detaliat unul dintre cele mai remarcabile descoperiri din
cultura Gumelnița - un vas cu simboluri pictate, restul ansamblului ceramic din situl
Moara din Groapă fiind analizat într-un studiu mai amplu1.
Contextul arheologic
Tell-ul de la Moara din Groapă, jud. Dâmbovița, amplasat în lunca râului
Neajlov (Pl. I/1, 3), avea o formă ovoidală, de 92 × 84 m, cu axul lung orientat E-V, și
o înălțime estimată de cca. 2 m. Ar fi fost delimitat de un șanț de apărare2. În anul 1976,
după ce movila a fost nivelată mecanic, a fost efectuat un sondaj de recuperare a
informaților stratigrafice disponibile.
Sondajul a constat într-un șanț transversal de cca. 70 × 2 m. Datorită cantității de
material din zona centrală a așezării, în dreptul careului 20 a fost deschisă o mică suprafață
de 4 × 6 m (Sp. 1), în jumătatea nordică a tell-ului (Pl. I/2). Ceea ce s-a păstrat din stratigrafia
așezării, cca. 0,40 m grosime, a fost subdivizat în două niveluri, reprezentate de locuințe
incendiate, suprapuse parțial, situație sesizată în suprafața deschisă3.
Din documentația de șantier s-a păstrat un scurt raport tehnic4, iar în colecțiile
Complexului Național Muzeal „Curtea Domnească” din Târgoviște există câteva
fotografii, precum și materiale arheologice, majoritatea fragmente ceramice, dar și
greutăți de lut, utilaj litic cioplit și șlefuit, depozitate în 40 de cutii de lemn (Pl. I/ 4-5).
1

Ilie 2020.
Gioglovan 1976, p. 51.
3 Gioglovan 1976, p. 51.
4 Gioglovan 1976.
2
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Majoritatea materialelor recuperate, conform marcajului existent, sunt din mica
secțiune deschisă (Sp. 1), de la adâncimile 0,25-0,40 m, ceea ce înseamnă că provin din
primul nivel de locuire, dintr-o locuință incendiată, după cum sugerează fragmentele
ceramice arse la roșu-cărămiziu sau care prezintă urme de vitrificare. Din această
locuință se menționează că ar fi fost surprinși pereții de pe laturile de E și N5.
Din punct de vedere al încadrării cronologice, ambele niveluri cercetate în situl
de la Moara din Groapă au fost atribuite etapei B1 a culturii Gumelnița6, dar considerăm
că încadrarea este eronată. Analiza lotului ceramic din acest sit7, care a relevat utilizarea
grafitului pe un număr mare de vase ceramice, precum și formele reconstituite,
sugerează că, foarte probabil, cel puțin locuința din primul nivel de locuire aparține
etapei A2 a culturii Gumelnița.
Descrierea piesei
Vasul cel mai spectaculos al lotului provenind din acest sit este o strachină de
dimensiuni medii, cu o înălțime de 11 cm, un diametru de 37 cm la gură și de 7 cm la
bază, cu buză scurtă, ușor profilată la interior, corp tronconic, bază rotundă, ușor scobită,
cu urme de la o unealtă cu care s-a îndepărtat lut, posibil rezultatul finisării după o uscare
parțială a vasului (Pl. II).
Considerăm că se păstrează cca. 60-70% din recipient, părți importante din bază,
corp și buză, suficient, pentru a putea reconstitui forma și decorul, în ciuda unor ușoare
deformări cauzate de incendiul pe care l-a suferit construcția în care a fost descoperit.
Majoritatea fragmentelor sunt marcate Moara din Groapă, com. Corbii Mari, Sp
I, Niv I/1, -0,40.
Vasul este realizat din pastă fină, foarte bine omogenizată, deși conține nisip cu
granulație ce poate ajunge până la 2 mm. Este lustruit la interior, iar la exterior prezintă un
decor complex, din punct de vedere al asocierii de motive și tehnici de realizare (Pl. II/4).
Considerăm că decorul reprezintă o suprapunere de motive. Descompus, de la
buză spre fund, acesta este constituit de o succesiune de patru bastonașe cu capătul spre
buza vasului, rezervate prin lustruire din pasta vasului, separate de interspațiul zgâriat
prin linii adânc incizate, subliniate de linii albe pictate. În această zonă superioară a
vasului sunt reprezentate și arce de cerc rezervate, afrontate, care dublează capătul
bastonului. Pe restul corpului este desfășurată o variantă de tetraskelion, realizată din
patru benzi, dintre care prima bandă face corp comun cu bastonul, iar următoarele trei
sunt segmentate de o alternanță de spații lustruite și hașurate, cele hașurate fiind
delimitate cu pigment alb. Această subliniere cu alb duce la perceperea/crearea unui
decor rombic, perpendicular pe tetraskelion. În centrul acestei desfășurări, spre baza
vasului se formează un romb cruțat.
Pe baza plată a vasului, un rotund circumscris decorului rombic, se află pictat,
cu pastă de culoare albă, un semn-simbol. Simbolul este realizat din duplicarea unui
semn asemănător unui steag, între cele două semne aflându-se două puncte așezate unul
deasupra celuilalt (Pl. II/3).
5

Gioglovan 1976, p. 52-3.
Gioglovan 1976, p. 52.
7 Ilie 2020.
6
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Unele fragmente prezintă depuneri de săruri persistente, de pe altele pictura s-a
șters, păstrându-se foarte puțin din liniile adânc incizate, iar alte fragmente prezintă
degradări accentuate, specifice fragmentelor ceramice rulate. Vasul păstrează urmele
unei restaurări parțiale.
Despre decorul strachinii
Pentru a întelege importanța acestui recipient ne propunem să analizăm pe de-o
parte decorul, iar pe de altă parte tipurile de suport pe care sunt prezente semne și simboluri
în cadrul mai larg al mediului cultural de proveniență, cel al culturii Gumelnița.
Din punct de vedere al decorului, cea mai apropiată analogie este platoul pictat
cu aur din mormântul M 4 de la Varna8 (Pl. III/1). În acest caz, pictura cu aur acoperă
interspațiul și permite o mai bună reliefare a motivelor, jucând același rol pe care îl
deține culoarea albă în cazul vasului de la Moara din Groapă. O replică fidelă a decorului
în aur o regăsim pe suprafața interioară a unei farfurii tot din necropola de la Varna9,
unde locul aurului este luat de grafit.
Acest tip de decor, întâlnit atât în necropola de la Varna, cât și în așezarea de la
Tangâru10 (Pl. III/2-3) este o variație a aceleiași teme prezente pe vasul de la Moara din
Groapă sau platoul pictat cu praf de aur din necropola de la Varna, dar, în aceste ultime
cazuri, rolul pigmentului alb sau al prafului de aur este preluat de grafit.
Pentru arealul Gumelnița–Karanovo VI sunt publicate și alte vase, în cele mai
multe cazuri, strachini ce prezintă însă pictură pe suprafața interioară și capace, și unde
asocierea motivelor baston și tablă de șah/romburi se prezintă în diverse stadii de
stilizare (Pl. III/4-5).
Pe o altă serie de vase sunt reprezentate motivele bastonului și tetraskelionul, până
la sublimarea acestuia din urmă (Pl. III/7-9), alteori este redat doar tetraskelionul, după cum
sunt o serie de vase pe care sunt prezente ceea ce considerăm a fi motivele de bază: bastonul
și seria de patru benzi, ca în cazul strachinilor de la Cernavodă și Mechkur.
Acest demers de descompunere a decorului sugerează clar că în cazul strachinii
de la Moara din Groapă putem vorbi de o suprapunere de motive decorative: benzile ce
formează tetraskelionul, decorul rombic și bastoanele.
În ceea ce privește semnul aflat la exterior, pe baza vasului de la Moara din
Groapă, constatăm faptul că, în cultura Gumelnița, cele mai multe semne, deseori
incizate, alteori aplicate în tehnica basoreliefului, au ca suport predilect greutățile de lut
sau, mai rar, pereții și fundul vaselor, deși în culturile neo-eneolitice semnele și
simbolurile sunt redate pe o gamă largă de obiecte11.
De cele mai multe ori, semnele din cultura Gumelnița redau schematic figuri
antropomorfe (Pl. IV; Pl. VI/1), temă centrală în majoritatea culturilor neo-eneolitice central
și est–europene12. De asemenea, sunt greutăți din lut pe care sunt prezente o serie de alte
semne, care ar putea simboliza doar părți ale corpului uman (Pl. V; Pl. VI/2-3), principiul

8

Voinea 2005, pl. 79/2.
Voinea 2005, pl. 59/5.
10 Voinea 2005, pl. 59/1.
11 Maxim et alii 2009; Becker, Dębiec 2014; Lazarovici, Lazarovici 2016.
12 Nițu 1968; Andreescu 2002, p. 72-78; Boghian 2012; Țerna 2007.
9
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pars pro toto fiind regăsit în plastica minoră, unde întâlnim modelări ale piciorului13, ale
palmei14 sau ale capului15. O varietate mai mare de înțelesuri este însă de luat în considerație,
având în vedere, de exemplu, greutatea de lut descoperită la Tangâru16 (Pl. VI/4) sau
plachetele și pintaderele din arealul sud-dunăren al culturii Gumelnița – Karanovo VI,
interpretate ca notații calendaristice, unități de măsură sau ofrande17.
Pintaderele18 sunt o altă serie de obiecte pe care sunt prezente simboluri.
Indiferent de rolul jucat de aceste piese, o parte sunt utilizate pentru a transmite mesaje,
deși, în spațiul nord-dunărean al culturii Gumelnița nu sunt prea multe variații
decorative, predominând spirala19 (Pl. VI/5-7).
De asemenea, o altă paletă de simboluri sunt reprezentate pe vase, prin pictare sau/și
scrijelire (Pl. VII). A fost identificată o gamă largă de motive a căror asociere constituie un
cod și o manieră de redare a unor concepții despre lumea înconjurătoare: punctul, linia,
motive unghiulare, în „Y”, triunghiul, frunza, pătratul și rombul, motivele cruciforme,
bastonul, în „S”, spirala, semicercul, cercul, semiluna, palmeta și trefla, organizate cu
precădere în vârtejuri, cercuri concentrice, cruci, mandale, tri- și tetraskelion20.
Această trecere în revistă a semnelor și simbolurilor din spațiul nord dunărean
al culturii Gumelnița sugerează că semnul de pe strachina de la Moara din Groapă este,
deocamdată, unic, atât prin maniera de realizare - pictarea cu alb, cât și simbolul în sine.
Ceramica - suport de transmitere a simbolurilor
Rolurile sociale și de comunicare pe care anumite decoruri, culori și simboluri
le conferă unor vase, altele decât vasele antropomorfe, zoomorfe, mixte, vasele-altar,
sau machete de sanctuare a căror relevanță este pusă în legătură cu practicarea unor
culte21, în ciuda dificultăților descifrării simbolisticii asociate unora sau altora din
motive, considerăm a fi evidente.
Vasul prezentat, atât prin simbolul pictat pe bază, cât și prin decor, include
redarea și transmiterea vizuală a unei povești complexe. Aceasta presupune consacrarea
vasului, și poate a conținutului, în anumite circumstanțe, când acesta este manipulat,
ridicat pentru a fi vizibil simbolul, și pentru a i se permite să își producă efectele, dar
credem că și decorația exterioară exprimă o serie de mesaje, poate legate de funcția
rituală a recipientului. Acest lucru dovedește încă o dată rolul pe care ceramica o deține
în preistorie, de mediu prin intermediul căruia se transmit mesaje, cu ajutorul căruia se
manipulează realități și substanțe.
De asemenea, trebuie subliniată importanța pe care prezența unui ansamblu
ceramic pictat o are în identificarea locurilor de cult, dacă acceptăm ideea că aceste
comunități practicau anumite ritualuri în case comunitare și la nivel familial22.
Ștefan 2010; Becker 2011, p. 290-291.
Andreescu 2002, pl. 61/7; Frînculeasa, 2006: Pl. 1/1-2; Lazarovici, Lazarovici, 2007, p. 146, fig. Vc 90.
15 Andreescu 2002, pl. 56/1; pl. 58; pl.59 pl. 60/2-3; pl. 61/5; Andreescu, Popa 2003, p.63, fig. 6.
16 Merlini 2011, p. 323-325.
17 Lazarovici, Lazarovici 2011, p. 199-201; Haarmann 2017, p. 165-173.
18 Budja 2011, p. 75-76.
19 Paveleț, Grigoraș 2006; Ștefan 2009; Becker 2011; Schuster 2015.
20 Voinea 2005, p. 55-60; Petrova 2004; Petrova 2007; Popova 2014; Petrova 2015.
21 Andreescu 2002, p. 72-78; Ilie 2015, p. 83-93; Morintz 2004; Naumov 2013; Voinea 2005, p. 63-72.
22 Ilie 2015, p. 116-126.
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Concluzii
Vasul poate fi considerat unul dintre cele mai valoroase artefacte descoperite în
cultura Gumelnița, cu toate că este fragmentar și chiar deformat în urma arderii casei în
care a fost descoperit. Deși culoarea nu este folosită atât de frecvent în decorul ceramicii
Gumelnița precum este utilizată în cultura Cucuteni, în cazul acestui recipient pigmentul
de culoare albă este întrebuințat pentru a suprapune mai multe teme decorative, poate
pentru a intensifica importanța unei teme în defavoarea alteia. Cele mai apropiate
analogii ‒ vasul pictat cu praf de aur din necropola de la Varna, precum și strachinile
decorate cu grafit ‒ sugerează, pe de-o parte importanța decorului acestui vas, dar și
faptul că, cel puțin în anumite condiții, albul este interschimbabil cu praful de aur, iar
în cazul utilizării grafitului, cu însăși fondul cromatic reprezentat de peretele vasului.
Practica incizării pe fundul recipientelor ceramice sau pe alte obiecte din lut a
diferite simboluri, cu precădere antropomorfe, există în cultura Gumelnița, dar utilizarea
pigmentului alb pentru redarea semnelor este, din ceea ce cunoaștem până acum, un
unicum. Semnele în sine care constituie simbolul, dar și simbolul nu ne sunt cunoscute
a fi fost utilizate în culturile danubiene.
Artefactul este tipic culturii Gumelnița, dar prezintă multe elemente de noutate
și stă mărturie a puterii de inovație a acestor comunități care, uneori, par încremenite
într-o hieratică a gesturilor din plastica minoră și a temelor decorative prezente pe
ceramică produsă de diferitele comunități gumelnițene.
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NOI DESCOPERIRI DIN SITUL BUCUREŞTI - DĂMĂROAIA POD.
CAMPANIA 2019
Elena Gavrilă*
Cuvinte cheie: Dămăroaia - Pod, Bucureşti, aşezare, cuptor, vălătuci, ceramică.
Keywords: Dămăroaia - Pod, Bucharest, settlement, oven, clay-baked rolls, pottery.
Rezumat: Cercetările arheologice desfăşurate în situl Dămăroaia-Pod în
timpul campaniei din 2019 au dus la identificarea unor noi complexe arheologice.
Acestea sunt reprezentate de o groapă menajeră, datată pe baza materialului recuperat
în La Téne, secolele IV-III a. Chr. și respectiv două locuinţe semi-adâncite,
rectangulare, din secolele VI-VII p. Chr. Articolul de faţă îşi propune prezentarea
acestor ultime descoperiri menţionate.
Locuinţele datate în secolele VI-VII p. Chr. aveau câte un cuptor la interior,
construit în colţul de nord-est al încăperii, tipic acestei perioade. Cuptoarele aveau în
umplutura lor fragmente de ceramică şi vălătuci din lut cu rol funcţional de a stoca
căldura în interiorul locuinţei.
Abstract: Archaeological research at Dămăroaia-Pod site from 2019 revealed
new archaeological features as a waste pit from La Téne period, IVth-IIIrd centuries B.C.
and two rectangular shaped dwellings from the VI-VIIth centuries A.D. respectively. The
both dwellings had an oven located in the northeast corner of the house, typical for this
period. The filling in ovens consists of potsherds and clay-baked rolls which were
probably used for long-term storage of heat inside the house.
Situl arheologic Dămăroaia-Pod se află pe malul sudic al lacului Griviţa, între
Şoseaua Străuleşti la est, str. Coralilor la sud şi la vest de şoseaua Dămăroaia - Străuleşti
şi cimitirul Dămăroaia. Terenul pe care s-a efectuat cercetarea arheologică se află între
Șoseaua Străulești la est și lacul Grivița la vest (Pl. I).
Istoricul cercetării
Prima cercetare în situl Dămăroaia-Pod a fost întreprinsă în anul 2000 de către
Vasilica Sandu-Cuculea, de la Muzeul Municipiului București, care a efectuat o
cercetare de suprafață în perimetrul menționat, delimitând astfel suprafaţa sitului. Cele
mai multe dintre cercetările arheologice efectuate ulterior acestei date, indiferent de
natura lor, au primit de cele mai multe ori, în mod eronat, codul RAN și/sau LMI
aferent sitului București-Dămăroaia.
Astfel, în Registrul Arheologic Național, sunt încadrate eronat în situl
Dămăroaia-Pod cercetările arheologice preventive efectuate în 2005-2006 din punctele
*

Muzeul Municipiului Bucureşti.
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Aleea Scroviștea, nr. 50-54 (Cod RAN Dămăroaia-Pod, cod LMI BucureștiDămăroaia1), respectiv 56-602.
În 2009, Muzeul Municipiului București efectuează cercetări arheologice
preventive pe Șoseaua Străulești, nr. 99-193, loturile 3, 8, 9 și 10, fiind descoperite
doar câteva fragmente ceramice aparținând epocii bronzului timpuriu, respectiv
culturii Glina. În rapoartele aferente acestor cercetări este atribuit codul RAN specific
sitului București-Dămăroaia3 deşi investigaţiile arheologice respective au fost
desfăşurate în situl Dămăroaia-Pod.
Campania din 2019. Metodologie de cercetare
Cercetarea arheologică preventivă din anul 2019 s-a desfășurat pe Soş.
Străuleşti, nr. 93-199, lot 38, pe o suprafață de circa 1000 mp (Pl. I), cu scopul de a
verifica, cerceta și documenta stratigrafia generală şi complexele arheologice4.
În primă fază a fost decopertat mecanizat stratul de moloz depus anterior pe
acest amplasament (Pl. III/1), pe o adâncime de maxim 0,50 cm (nivelul de moloz nu
a fost epuizat în totalitate), iar ulterior s-a trecut la executarea cercetării propriu-zise.
Strategia de cercetare a complexelor identificate a presupus surprinderea
acestora în plan, secţionarea şi colectarea materialului.
Prezentarea rezultatelor cercetării arheologice
Pe tot cuprinsul terenului au fost identificate 19 complexe arheologice, dintre
care unul La Téne datat în sec. IV-III a. Chr., două datate în secolele VI-VII p. Chr.
și restul având o umplutură modernă (Pl. II).
Locuinţa 1 / Complexul 16 şi 16B (cuptor) (Pl. IV-VI)
Locuință orientată N-S, surprinsă în SV, carourile 3-5, la cota de -1,50 m.
Formă aproximativ pătrată, cu dimensiunile de 3,90 × 3,70 m și o înălțime de
aproximativ 0,50 m. Suprafaţa utilă a construcţiei era de 14,43 m 2. Dispusă paralel
faţă de Locuinţa 2, se afla la o distanță de 1,56 m est față de aceasta (Complexul 18).
Umplutura locuinței era formată din pământ negru, omogen, compact, cu
pigmenți de cărbune, puţini chirpici, fragmente de vălătuci și ceramică fragmentară
(Pl. X).
În colțul de nord-est al locuinței se află un cuptor în formă de potcoavă, cu
deschidere spre sud (notat Complexul 16B). În spatele cuptorului, spre nord și pe
latura estică a acestuia, au fost identificate fragmente de ceramică și vălătuci
fragmentari. Acest fapt dovedește existența unui prag/banchete pe care erau păstrate
vasele și vălătucii când nu erau utilizați.
Complexul 16 B (Pl. VI/1-2), avea dimensiunile de 0,46 × 0,40 m şi era lucrat
prin scobire într-un calup de lut cruțat, metoda de construcţie fiind specifică perioadei
migraţiilor. Pereții erau groși de cca 3-6 cm, înălțimea maximă surprinsă a acestora
fiind 0,18 m. Cupola nu s-a păstrat, fiind cel mai probabil afectată de depunerile
1

http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3333
http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3608
3 Mănucu-Adameşteanu et alii 2009a; Mănucu-Adameşteanu et alii 2009b; Mănucu-Adameşteanu et alii 2009c.
4 Din colectiv au mai făcut parte Theodor-Aurelian Ignat (responsabil şantier) şi Radu Văcălie.
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moderne. Umplutura cuptorului era formată din pământ negru, compact, omogen, cu
rare fragmente ceramice, vălătuci și pigmenți de cărbune. În fața cuptorului se întindea
cenușarul, surprins pe un diametru de aproximativ 0,3 m. Cuptorul a fost cercetat prin
secţionare pe un ax orientat NE-SV. Crusta vetrei cuptorului era subțire, de 1 cm
grosime, iar sub aceasta nu s-a observat un nivel al difuziunii căldurii ceea ce
presupune o utilizare de scurtă durată, sezonieră.
Locuinţa 2 / Complexul 18 şi 18B (cuptor) (Pl. VII-IX)
Locuință orientată pe direcţie nord-sud, la cota de -1,80 m. Avea o formă
dreptunghiulară, cu unghiuri drepte şi dimensiunile de 3,68 × 4,00 m (suprafaţă utilă
de 14,72 m). Dispusă paralel faţă de prima locuinţă identificată, la o distanță de 1,56 m
vest față de aceasta (Complexul 16). Prezenta acelaşi tip de umplutură, formată din
pământ negru, omogen, compact, cu pigment de cărbune şi chirpici, fragmente de
vălătuci și fragmente ceramice (Pl. XI). În colțul de SV, locuința a fost afectată de o
depunere modernă (moloz, bucăți de geam, cuie, sârmă, potcoave etc).
La fel ca în cazul Locuinţei 1, a fost identificat în colțul de nord-est un cuptor
în formă de potcoavă, cu deschidere spre sud (notat Complexul 18B).
Complexul 18B (Pl. IX) avea dimensiunile de 0,44 × 0,42 m, lucrat în acelaşi stil,
în calup de lut cruțat. Cupola nu a fost surprinsă iar pereții din lut ars s-au păstrat pe o
grosime de maxim 7 cm și o înălțime de 0,16 m. Crusta cuptorului a fost surprinsă integral
și avea o grosime de 1 cm; sub crustă se observa difuziunea căldurii pe un nivel de 5-6 cm
grosime, dovedind o utilizare mai îndelungată, comparativ cu cel din Locuinţa 1.
În spațiul dintre calupul de lut cruțat în care a fost construit cuptorul și peretele
locuinței, respectiv colțul de nord-est al acesteia, au fost recuperate câteva fragmente de
vase ceramice și de vălătuci, fapt ce indică existența unui spațiu/banchetă utilizată
pentru depozitarea vaselor.
Din cuptor și din fața gurii acestuia au fost recuperate ceramică fragmentară și
bucăți de vălătuci, mulți dintre ei fiind reîntregibili parțial (Pl. XI/3-5).
În fața cuptorului, a fost identificată în plan groapa de cenușă, cu diametrul de
aproximativ 0,38 m, cu o umplutură formată din pământ negru cu cenușă, cărbune,
fragmente de vălătuci și ceramică fragmentară.
Prezentarea materialelor arheologice
Catalogul materialului ceramic descoperit în Locuinţa 1 (Complexul 16-16B)
Din prima locuinţă au fost recuperate un total de 20 de fragmente ceramice
(din care doar două fragmente provin de la vase de dimensiuni mari lucrate la roată,
restul prelucrate exclusiv manual), o fusaiolă de mici dimensiuni, opt fragmente de
vălătuci neîntregibili, un fragment de omoplat de pasăre şi o piatră de ascuţit.
Materialul ceramic provine de la cel puţin opt vase diferite, luând în considerare
numărul bazelor identificate, a buzelor şi a caracteristicilor pastei din care recipientele
au fost lucrate.
Din punct de vedere tipologic se disting:
Oale tip borcan de dimensiuni mici:
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- două buze (Pl. X/1-2) lucrate manual din pastă intermediară, respectiv
grosieră, din lut cu nisip, cioburi pisate şi pietricele cu bob mic, culoare cărămizie,
ardere oxidantă, nedecorate.
- trei baze de la vase diferite, lucrate manual din pastă grosieră, din lut cu nisip,
cioburi pisate şi pietricele, culoare cărămizie, ardere oxidantă, nedecorate (Pl. X/4).
- 14 panse de diferite dimensiuni, neîntregibile, lucrate manual din pastă
intermediară, lucrate din lut cu nisip, cioburi pisate şi pietricele cu bob mic, culoare
cărămizie, ardere oxidantă, nedecorate.
Vase de dimensiuni mari - din această categorie a fost recuperat din umplutura
locuinţei un fragment de buză de vas de mari dimensiuni, de culoare cenuşie, lucrat la
roată din pastă fină
- o buză lucrată la roată din pastă fină, cenuşie, cu nisip fin în compoziţie,
nedecorată. Buză profilată şi rotunjită la exterior (Pl. X/3).
Fusaiola (Pl. X/5) este de formă rotundă, plată, nedecorată, lucrată din pastă
fină cu mică şi nisip, netezită pe ambele suprafeţe, culoare cărămizie, ardere oxidantă.
Dimensiuni: D: 2,3 cm; gr: 1,1 cm; D. perforaţie: 0,7 cm.
Piatra de ascuţit (Pl. X/6) (două fragmente) este lucrată din gresie de culoare
brun-cenuşie, fără urme de utilizare observabile. Dimensiuni: L: 7 cm; l: 6,6 cm.
Catalogul materialului ceramic descoperit în Locuinţa 2 (Complexul 18-18B)
Din cea de-a doua locuinţă, materialul ceramic însumează un număr total de
12 fragmente, provenind de la cel puţin şase vase (dintre acestea două sunt lucrate din
pastă fină). De asemenea, au fost recuperate un număr de 31 de fragmente de vălătuci,
unii dintre ei parţial întregibili (Pl. XI/3-5).
Din punct de vedere tipologic se disting:
Oale tip borcan de dimensiuni mici:
- două baze, din pastă intermediară, respectiv grosieră, lucrate manual din lut
cu pietricele, nisip şi cioburi pisate, de culoare cărămizie, ardere oxidantă, nedecorate.
- nouă panse din pastă intermediare, dintre care opt sunt lucrate manual, din
pastă cu nisip, mică şi pietricele mici, de culoare cărămizie, ardere oxidantă,
nedecorate.
Castroane:
- o bază din pastă fină, lucrată la roată, din lut cu mică şi nisip fin, culoare
brun-cenuşie, ardere incompletă, nedecorată. Prezintă fundul inelat (Pl. XI/2).
Din cele 31 de fragmente de vălătuci au putut fi reconstituiţi parţial doar cinci
vălătuci5, lucraţi din lut cu nisip şi pietricele, de culoare cărămizie. Pe unul din
exemplare se observă amprentele degetelor de la prelucrarea lutului crud, înainte de
ardere (Pl. XI/5).
Din punct de vedere tipologic predomină cei de formă dreptunghiulară cu
capetele neregulate. În ceea ce priveşte funcţionalitatea lor, rolul vălătucilor era acela
de a înmagazina căldura şi de a o reda treptat, pe de o parte pentru încălzirea locuinţei,
iar pe de altă parte pentru gătit.

5

În articolul de faţă sunt ilustraţi doar trei vălătuci, restul fiind în prezent în proces de restaurare.

121
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

Concluzii
În urma cercetărilor arheologice preventive desfășurate pe acest amplasament
au putut fi identificate mai multe etape de locuire, cea mai timpurie fiind datată în
secolele IV-III a. Chr.
Prezența unor comunități umane în sec. VI-VII p. Chr. este atestată de
descoperirea acestor două locuinţe semi-adâncite, cu material ceramic specific
perioadei. Având în vedere cantitatea relativ redusă de material recoltată din
umplutura acestora, corelată cu informațiile obținute în urma cercetării celor două
cuptoare (crusta subțire, fără nivel de difuziune a căldurii sub ea în cazul Complexul
16B și un nivel de maxim 6 cm grosime în cazul Complexul 18B) presupunem a fi
vorba de o locuire de scurtă durată, sezonieră.
Datarea descoperirilor în sec. VI-VII p.Chr. a ţinut cont de caracteristicile
inventarului din ambele locuinţe.
Fragmentele ceramice din aceste complexe au analogii atât în locuinţele
cercetate în situl Dămăroaia pe Aleea Scroviştea 6, Strada Neajlovului, nr. 59-637,
dar şi în alte situri bucureştene precum Băneasa 8, Brăneşti - Vadu Anei9, Căţelul
Nou10, Ciurel11 sau Străuleşti-Luncă12. Remarcăm o similitudine între acestea şi
descoperirile din campania 2019 în ceea ce priveşte inventarul locuinţelor. În toate
staţiunile menţionate acesta era sărac şi format din ceramică (fragmentară şi
neîntregibilă, lucrată aproape exclusiv de mână) şi vălătuci, recuperate în totalitate
din interiorul spaţiului de locuit, de pe vatra şi din zona de arsură din faţa
cuptorului13.
Locuinţele nu prezentau amenajări speciale ale podelelor şi pereţilor. De
asemenea, nu au fost observate elemente constructive de genul gropilor de par.
Cuptoarele erau simple, amplasate la interior în colţul nord-estic al locuinţelor, o
caracteristică a epocii, aşa cum poate fi observat şi în aşezările de la Belciug 14,
Budureasca15, Căţelul Nou 16, Dămăroaia17, Dulceanca18, Gropşani19, Şirna20,
Târgşoru Vechi21 etc.

Alexandrescu et alii 2007, p. 151-154; Mănucu-Adameşteanu et alii 2007, p. 88-89.
Mănucu-Adameşteanu et alii 2008, p. 79.
8 Damian et alii 2011, p. 167.
9 Teodor 2000, p. 126-133.
10 Leahu 1963, p. 34-43.
11 Dolinescu-Ferche 1979, p. 179-230.
12 Constantiniu 1963, p. 90.
13 Leahu 1963, p. 35; Constantiniu 1966, p. 668; Dolinescu-Ferche 1974, p. 63-64.
14 Frînculeasa et alii 2011, p. 196.
15 Teodorescu 2009.
16 Leahu 1963, p. 37.
17 Vintilă et alii 2014, p. 105-126.
18 Dolinescu-Ferche 1974, p. 63-64, 73-74.
19 Popilian, Nica 1998.
20 Olteanu et alii 2007.
21 Teodorescu 2009.
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Aşezările din sec. VI-VII p.Chr. descoperite în Câmpia Bucureştiului ocupă,
în general, terasele înalte ale cursurilor de apă, precum Străuleşti -Măicăneşti22,
Fundenii Doamnei23, Ciurel24, Militari25, Căţelul Nou26, Băneasa27, Dămăroaia28, dar
apar şi în lunca inundabilă la Străuleşti-Lunca29.
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DE LA BORDEI LA PALAT. CELE MAI VECHI FORME
DE LOCUIRE LA CURTEA VECHE
Sorin Cleșiu*
Cuvinte cheie: Palatul Voievodal Curtea Veche, bordei, cuptoare, vălătuci,
ceramică otomană.
Keywords: Old Court Palace, dwelling, ovens, clay-baked rolls, Ottoman pottery.
Rezumat: În perioada 2019-2020, având ca principal deziderat lămurirea și
completarea datelor istorice în zone cercetate insuficient sau deloc, au fost deschise
sectoare de cercetare arheologică mai întâi în zona de nord-est (2019) unde a fost
descoperită o construcție din paiantă și o porțiune din str. Soarelui, apoi în zona de
nord-vest (2020), în proximitatea caselor construite de Gheorghe Duca, unde au fost
identificate un bordei și două cuptoare.
Din punct de vedere istoric și muzeografic, resturile acestor construcții sunt
extrem de importante, nu numai pentru faptul că au fost descoperite în incinta ruinelor
de la Curtea Veche, ci și pentru faptul că acestea documentează faze importante din
evoluția istorică a orașului.
Prin urmare, cercetarea a dezvăluit o locuință cu amplasarea cuptorului în
colțul de nord-est și care a fost datată în sec. VI-VII p.Chr. și două cuptoare, datate în
secolele IX-X p.Chr, dintre care unul era un cuptor pentru ars oale, iar celălalt pentru
copt pâinea. De asemenea, construcția din chirpici datată la sfârșitul secolului al XVIlea și începutul secolului al XVII-lea, pe baza a două fragmente de ceramică otomană,
certifică prezența clădirilor anexe de la exteriorul zidurilor palatului.
În cele din urmă, sacrificând datele noi pe care o săpătură arheologică
exhaustivă le oferă, aceste mărturii istorice au fost conservate in situ într-o etapă
preliminară, în ideea punerii lor în valoare ca una dintre multitudinea de atracții pe
care le va oferi viitorul muzeu de la Curtea Veche vizitatorilor.
Abstract: In 2019 and 2020, having as main goal the clarification and
completion of historical data insufficiently researched in areas from Old Court Palace
we started to research the areas at the north side of the palace. The first phase of
archaeological research revealed in the north-eastern area of the Palace (2019) a
construction with adobe walls. Afterwards, in 2020, this time in the northwest, two ovens
and a rectangular shape dwelling were discovered near the houses built by Gheorghe
Duca in the 18th Century.
From a museographic and historical point of view, the remains of these
constructions are extremely important, not only for the fact that they were discovered
inside the ruins of Old Court Palace, but also because they document important phases
in the historical evolution of the city.
*Muzeul

Municipiului București.
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Therefore, the research revealed a dwelling with the location of the oven on the
northeast corner (6th-7th centuries AD) and two ovens, one being a pottery kiln and the other
a bread oven (9th-10th centuries AD). Also, the discovery of the adobe structure dated at the
end of the 16th and the beginning of the 17th Century, based on two Ottoman ceramic
fragments, certify the presence of annex buildings in the area outside the palace walls.
The archaeological features described and explained in this study were not
destructively researched. They were documented through plans, drawings and photographs
made for each stage of archaeological work. Eventually, sacrificing the new data that an
exhaustive archaeological excavation offers, these historical findings were preserved in situ
in a preliminary stage, with the purpose of highlighting them as one of the multitude of
attractions that the Old Court Palace future museum will offer to visitors.
Introducere
Au trecut doi ani de la demararea lucrărilor de restaurare și punere în valoare a
vestigiilor de la Curtea Veche, timp în care au fost cercetate mai multe sectoare importante
ale ansamblului medieval (Pl. I, II). Astăzi, deschidem calea unei serii de studii dedicate
descoperirilor arheologice recente având ca scop lămurirea, explicarea și completarea
principalelor momente istorice. O să începem, poate în mod firesc, cu expunerea celor mai
vechi date istorice, evidențiate arheologic în nivelurile suprapuse de ziduri din diverse etape
constructive cu începere din secolul XV și până în secolul XIX.
Ne-am obișnuit să vedem la Curtea Veche o parte din zidurile sale vechi din
cărămidă și piatră, un puzzle din care astăzi ne străduim să reconstituim întregul.
Desigur, acestea sunt doar câteva secvențe din ceea ce știm despre reședința domnilor
munteni și despre centrul de putere înfiripat pe malurile Dâmboviței. Dar ce se afla aici
înainte? De pildă, în veacurile VI-VII, când o bună parte din teritoriul fostei provincii
Dacia intră sub controlul Imperiului Roman de Răsărit (proto-bizantin), când slavii
timpurii și alte populații nomade intră în contact cu populațiile locale romanizate. Apoi,
înaintând câteva secole mai târziu, când Imperiul Bizantin aflat sub dinastia
Macedoneană, devine treptat, începând din a doua jumătate a secolului al IX-lea și până
în secolul XI, cea mai importantă forță militară și economică a Europei. Oarecum, întro paralelă atemporală aici pe terasele Dâmboviței apăreau primele așezări denumite
convențional în literatura arheologică ca așezări de „tip Dridu”.
În acest sens, titlul studiului nostru poate părea unul inspirat. Curtea Veche este
nucleul în jurul căruia s-a coagulat Bucureștiul de astăzi cu evoluția lui istorică de la bordeiul
și casele din paiantă spre palat și în final spre orașul pe care îl știm cu toții astăzi.
Această desfășurare temporală o putem privi în perspectivă de la actualul nivel
al străzii Franceze prin exercițiul stratigrafiei. Ulița Domnească sau Ulița Ișlicarilor 1,
iată doar două denumiri care atestă strada Franțuzească ca fiind una din cele mai vechi
din București. Sub această stradă care taie centrul vechi de la Hanul lui Manuc până în
calea Victoriei se află nivelul de călcare din secolul al XVIII-lea. Privind către ruinele
Curții Vechi încercăm să ne închipuim cum arăta acest spațiu la un an după parcelarea
realizată în urma scoaterii la mezat în anul 1798, din porunca lui Constantin Vodă

1Țânțăreanu

2010, p. 16-20. Despre toponimia străzii Franceze în planuri și documente.
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Hangerli, cu scopul ca „banii ce va ieși, să se dea la facerea curții cea noae” 2. Pentru
prima oară ne este înfățișată într-un plan din 17993, compartimentarea și planimetria
încăperilor palatului domnesc, așa cum se aflau la acea vreme, adică într-o stare
avansată de ruină.
De la nord la sud, „tăind” curțile domnești în două părți, apare așa-numita uliță
la binale4, prelungită fără nume până în strada Carol (actuala stradă Franceză) și
cunoscută astăzi sub numele de strada Soarelui.
Apoi, la sfârșitul secolul XIX, peisajul urban este fundamental schimbat, iar
ruinele medievale dispăruseră de mult în subsolurile, pivnițele și curțile caselor
construite deasupra.
De altfel, Curtea Veche devine pretextul romanului lui Mateiu Caragiale, care
îndemnat poate de imaginea ruinelor care se mai vedeau la suprafață sau a celor despre
care se știa că se aflau în subsolurile caselor, scria într-o atitudine contemplativă: „Ca
întreg târgul, Curtea fusese arsă și rezidită de numeroase ori și trebuie să fi acoperit o
arie întinsă, rămășițe de temelii boltite găsindu-se în întreagă mahalaua, de pildă sub
birtul unde ne aflăm5.”
Informații despre aceste ruine se știau probabil și din cartea istoricului,
colecționarului și arheologului (autodidact) Dimitrie Pappasoglu „Istoria fondării
orașului București” publicată în 1891. Acesta povestește în cartea sa că în propria
colecție se află obiecte descoperite de „răposatul meu părinte într-o pivniță veche a
fostului palat domnesc”: un iatagan, diverse podoabe și „o mare țeavă de tun cu o mică
ghiulea de calibrul lui” 6. Așadar, împreună cu tatăl său Andrei Papassoglu, autointitulat
„comersant de clasa întâi și boier de pe Podul Mogoșoaiei” face primele „săpături” în
beciurile unor case de pe strada Soarelui, aceleași beciuri despre care se vorbește în
treacăt și în romanul „Craii de Curtea-Veche”7.
Metamorfoza acestei zone a continuat cu etapa sacrificării caselor de secolul
XIX care au fost demolate în anii '60 –'708, creionându-se în acest fel perspectiva
dinspre strada Franceză, spre complexul de ruine medievale pe care ni-l dorim astăzi
pus în valoare în cadrul unui muzeu construit la standardele secolului XXI.
Despre spațiul unde au fost descoperite cele mai vechi forme de locuire
Cercetările arheologice de amploare din anii '70 nu au epuizat în totalitate
terenul de aproximativ 3600 mp în care se desfășoară ruinele monumentelor medievale.
De aceea, atunci când cercetarea arheologică întreprinsă de noi s-a extins pe limita de
Refacerea cel mai probabil a curții domnești din Dealul Spirii după ce arde în incendiul din anul 1789.
Construită în 1775 de Alexandru Ipsilanti devine cunoscută sub numele de Curtea Arsă.
3 Ionașcu 1943, p. 55-77; Teodoru 1943, p. 120-123.
4 Denumirea arhaică pentru case de locuit sau clădiri în construcție.
5 Caragiale 1970, p. 23.
6 Pappasoglu 1891, p. 14.
7 Caragiale 1970, p. 23.
8 Panait 1973, p. 8. S-a considerat atunci că „valorificarea științifică și prezentarea muzeistică au cerut
sacrificarea unor case din strada 30 Decembrie (Franceză), Soarelui, Șelari, lipsite de valoare artistică și
istorică” (sic!). În realitate, acest lucru a produs o imagine distorsionată a monumentului care îmbină
reconstituiri moderne (loggia, camera cu stele, camera cu coloane) într-un amestec eterogen de ziduri
medievale și moderne din care se desprind crâmpeie istorice și o multitudine de faze constructive.
2
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nord a palatului, nu au întârziat să apară date noi, deosebit de importante din punct de
vedere istoric pentru geneza orașului.
În 2019 și 2020, având ca principal deziderat lămurirea și completarea datelor
istorice în zone cercetate insuficient sau deloc, au fost deschise sectoare de cercetare
arheologică mai întâi în zona de nord-est (2019) unde a fost descoperită o construcție
din paiantă și o porțiune din str. Soarelui, apoi în zona de nord-vest (2020), în
proximitatea caselor construite de Gheorghe Duca, unde au fost identificate un bordei
și două cuptoare (Pl. III).
Descoperirea acestor complexe arheologice foarte bine păstrate și despre care
vom vorbi în continuare, este cu atât mai deosebită deoarece le avem în Centrul Vechi
al Bucureștiului, unde s-a păstrat o mică parte din nivelurile de locuire de acum 10001500 de ani, iar aceste descoperiri recente le completează, așadar, pe cele întreprinse în
secolul trecut.
Astfel, pe planul realizat de Dinu V. Rosetti9 dedicat cercetărilor din „sectorul
Curtea Veche” au fost marcate descoperiri similare în străzile Blănari (secolele VI-VII),
Pasajul Francez (secolele IX-XI), Biserica „Buna Vestire” Curtea Veche (secolele VIVII, IX-XI), strada Soarelui (secolele IX-XI), Piața de Flori (secolele IX-XI), strada
Șepcari (secolele IX-XI), Biserica Sfântul Dumitru (secolele IX-XI), spațiul dintre Piața
de Flori și Bulevardul I.C. Brătianu (secolele IX-XI), strada Patria10 (secolele IX-XI).
Panait I. Panait vorbește de locuințe datate în secolele VI-VII descoperite între
străzile Șelari și bulevardul Ion C. Brătianu, fără a oferi localizarea lor concretă. Printre
materialele importante, în mare parte vase ceramice, sunt menționate și două fibule din
bronz11 (?), descoperite în două bordeie: una descoperită în naosul bisericii Sfântul
Anton12 și a doua descoperită într-una din locuințele de pe strada Soarelui13.
În privința locuințelor considerate a fi din secolele IX-XI, au fost publicate
puține date (planuri și fotografii) ale acestora în ciuda mențiunilor că ele există.
Fotografiile descoperirilor unui „semi-bordei” și a unui cuptor din proximitatea Bisericii
Buna Vestire și desenul unei locuințe parțial descoperite în zona dintre Pieței Florilor și
a bulevardului Ioan C. Brătianu sunt publicate de Rosetti în 195914 și 196215 (Pl. IV).
Cercetările arheologice din anul 2007 de pe strada Franceză16 au dus la
descoperirea unei locuințe datate după materialul ceramic în secolele VI-VII și de
9

Rosetti 1959, p. 148, fig. 37.
Panait 1963, p. 139-143, fig. 1-2. Descoperirea unei locuințe cu vatra poziționată cel mai probabil tot pe
colțul de nord-est.
11 Fibula, nepublicată, descoperită în 1968, probabil într-un bordei din strada Soarelui este fragmentară.
Din aceasta se mai păstrează acul și resortul bilateral (4 spire) și coarda dispusă cel mai probabil spre
interior. Chiar dacă este fragmentară ar putea fi o fibulă cu piciorul întors pe dedesubt.
12 Numită și „Biserica Pușcăriei”, construită în 1735 și distrusă în marele incendiu din 1847. Nu am găsit
alte detalii privind fibula descoperită în naosul bisericii.
13 Panait 1973, p. 12-13.
14 Rosetti 1959, p. 152, 153, fig.47.
15 Morintz et alii 1962, p. 767-770, fig. 6, 7. Cercetările realizate de D.V. Rosetti și Panait I. Panait,
menționează descoperirea unei locuințe afectată de gropi medievale din sec. XVII-XVIII, având cuptorul
poziționat pe latura de nord-est. Materialul ceramic este compus din vase borcan decorate cu benzi de linii
intercalate cu benzi de linii în val, unele dintre ele având inscripționate mărci de olar.
16 Mănucu-Adameșteanu et alii 2010, p. 83-84. Cercetările s-au desfășurat în cadrul proiectului de
reabilitare a Centrului Istoric între 2007-2010.
10
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asemenea, la identificarea „urmelor unei locuințe” într-un nivel asociat cu ceramică de
secolele IX-X, dar din nou fără publicarea planurilor sau a fotografiilor complexelor.
Și mai puține sunt datele referitoare la descoperirile din cadrul incintei palatului.
Mai precis este vorba de spațiul celor două încăperi adăugate laturii estice a palatului
datate în sec. XVII17 sau poate la începutul sec. XVIII, unde au fost descoperite două
locuințe, una din secolul IV și o a doua cu vatră amenajată pe colțul de sud-est, datată
în secolele X-XI18.
Pentru zona care ne interesează, la nord-est de palat, menționăm cercetările
arheologice de mică amploare, realizate în 2006, care își propuneau verificarea,
corectarea și completarea datelor istorice rezultate din cercetări arheologice mai vechi19.
Mai concret, demersul arheologic era legat de lămurirea fazelor constructive ale caselor
construite de Gheorghe Duca la începutul secolului XVIII (Pl. V/1).
Fără a intra în detaliile tehnice legate de aceste construcții și care ar putea fi
rodul unei alte discuții, ne vom opri la câteva observații legate de stratigrafia și
descoperirile din cadrul secțiunii S III20, trasată cu scopul de a determina dacă între
palatul voievodal și construcțiile din timpul lui Gheorghe Duca se afla o curte interioară
așa cum se vedea pe planul Ernst din 1791. În realitate prezența acestei „curți interioare”
este greu de identificat pe planul Ernst, mai degrabă acest spațiu, care pare liber de
construcții, se poate observa pe planurile de la 1799 și 1895.
Nu se cunosc prea multe date despre cum ar fi arătat palatul ruinat în perioada
scoaterii sale la mezat și a parcelării terenurilor, dar este cert faptul că spațiul ruinelor
despărțite de „ulița la binale” (actuala strada Soarelui) se transformase într-o
„hardughie” de unde cel mai probabil se recupera cărămida și piatra. Ca o paranteză,
din povestirile culese de Ioan Brezoianu21, aflăm că în 1825, în spațiul curții caselor de
pe strada Soarelui nr. 2, se mai puteau vedea ruinele paraclisului construit în perioada
lui Grigore Ghica (1660-1664). Cu siguranță este vorba, de paraclisul Sf. Ioan
Botezătorul, construit peste bolta navei nordice a subsolului palatului și al cărui contur
de formă dreptunghiulară cu absidă, se poate observa cu ușurință pe planul de la 1799.
Încheiem această digresiune și ne întoarcem la secțiunea S III (Pl. V/2) orientată
perpendicular între un zid de terasare construit în anii '70 și unul din zidurile de pe latura
de sud a caselor lui Gheorghe Duca. Pe scurt, sub nivelul consistent rezultat ca urmare
a demolărilor caselor de secolul XIX, deranjat și de un șanț realizat în 1968, a fost
cercetat un nivel cu fragmente ceramice datate în secolele XVI-XVII asociate cu o vatră
în aer liber (?) și o groapă, apoi un nivel cu ceramică de secolele IX-X care suprapune
la rândul lui pe unul de secolele III-IV (?)22.
17 Panait 1973, p. 77; Sandu-Cuculea 2009, p.132-135. Sunt menționate construcții adăugate palatului care
au funcționat ca bucătărie și cămară în timpul lui Constantin Brâncoveanu.
18 Panait 1973, p. 13. Rămășițele celor două locuințe au fost „conservate in situ”, alături de butaforia unui
cuptor din ipsos. Unul din dezideratele cercetărilor viitoare este și identificarea în depozitele MMB a
materialelor descoperite de către Panait I. Panait și Aristide Ștefănescu.
19 Sandu-Cuculea 2009, p. 122-124, fig. 7.
20 Sandu-Cuculea 2009, p. 136-139. În afară de acest sondaj (4,25×0,75 m) au mai fost identificate și alte
intevenții moderne sub forma unor secțiuni trasate probabil în timpul cercetărilor din anii `70.
21 Teodoru 1943, p. 122 și nota 2.
22 Sandu-Cuculea 2009, p. 138. Identificarea și datarea acestui nivel pe baza unui singur fragment (baza
inelară a unui castron sau oală) este discutabilă. Cercetarea în suprafață realizată de noi a evidențiat mai
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Nivelul de sec. IX-X a fost datat pe baza descoperirii unei locuințe în partea de
sud a sondajului, lărgit în această zonă printr-o casetă. Din construcție a fost identificată
doar partea de nord-vest care a fost cercetată în acest punct până pe „podeaua
neamenajată”, unde au fost descoperite fragmente ceramice decorate cu benzi de linii
verticale și în val și părți din pereții din chirpici23.
Cercetările realizate de noi în 2020 au vizat deschiderea unor suprafețe largi
începând cu latura de nord a palatului medieval, până la zidul de terasare construit în
anii `70 și dincolo de acesta, până la zidurile caselor lui Gheorghe Duca. Complexele
arheologice care fac obiectul studiului nostru au fost descoperite între zidul de nord al
palatului medieval și zidul modern de terasare.
Zidul de pe latura de nord a palatului (denumit Z6c) dublează pe cel construit
din bolovani în timpul lui Vlad Țepeș (Z6b)24 și pe cel din timpul lui Mircea Ciobanul
(Z6a). Zidul în sine care păstrează și două „ferestre” boltite (asemenea unor ocnițe) care
aveau rolul de aerisire a beciurilor domnești, reprezintă un martor important pentru felul
în care arăta fațada exterioară a palatului.
Acest zid se află într-o zonă unde se mai păstrează bolțile originale ale beciurilor
palatului, o parte din fundațiile paraclisului și alte elemente constructive importante.
Structural este o construcție în care asizele de cărămidă alternează cu asize de bolovani
de râu separați uneori printr-o cărămidă dispusă vertical. La construcție au fost folosite
cărămizi cu două tipuri de dimensiuni: 28×14×4 și 29×14×4,5 cm, iar liantul utilizat
este un mortar de var care are în componență ca agregate – pietricele, pleavă, urme
vegetale și „cuiburi” de var nestins25. De culoare galben-șters, mortarul de var este unul
omogen, friabil în zonele degradate puternic (Pl. VI).
Datarea strictă în prima jumătate a secolul XVI pe baza unei monede maghiare
emise în 1527, descoperită pe latura de est a curtinei, trebuie luată însă cu rezerve, chiar
dacă maniera constructivă, mai puțin îngrijită ce-i drept, pare să încadreze zidul cândva
în acest secol26. Stadiul cercetărilor nu ne permite o discuție mai detaliată despre partea
sa superioară pe care se sprijină și o parte din zidurile paraclisului.
Perpendicular pe acest zid (Z6c) este adosat un zid (Z116) construit din
cărămidă și care face parte din casele construite în secolul XVIII în perioada lui
Gheorghe Duca.
Acest zid care suprapune și taie colțul de nord est al bordeiului datat în secolele
VI-VII, este distrus în zona zidului modern pentru terasare și se continuă dincolo de
acesta perpendicular pe unul dintre zidurile acelorași case.
Așadar, în spațiul dintre zidurile de nord ale palatului și zidul modern de
terasare, au fost descoperite vestigii de acum 1000-1500 de ani: cuptoarele și bordeiul
pe care le vom descrie în cele ce urmează.
degrabă un nivel arheologic aparținând sec. VI-VII asociat bordeiului descoperit în 2020. De asemenea,
lipsește profilul desenat pentru această secțiune așa cum spre exemplu este cel pentru secțiunea S IV,
p. 140, fig. 8.
23 Sandu-Cuculea 2009, p. 138, p. 194, fig. 48/8. Publicarea unui singur fragment ceramic atipic cu
încadrarea cronologică în sec. IX-XI.
24 Panait 1973. Autorul menționează conturarea a două faze constructive între 1458-1459 și 1476-1480.
25 Prezența „cuiburilor” arată că este un var care nu a stat suficient timp la „învechit” și a fost stins în grabă.
26 Panait 1973, p. 3-4. Construcția zidului este legată de perioada conflictelor militare din timpul sau imediat
după domnia lui Radu de la Afumați.
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Bordeiul (secolele VI-VII)
La nord de zidurile palatului, în spațiul aflat la mică distanță de rămășițele clădirilor
construite în timpul lui Gheorghe Duca la finalul secolului XVII, a fost descoperit un bordei
(Cpl 28) amenajat într-o groapă săpată în lut galben27 cu adâncimea de aproximativ 1 m.
Dimensiunile aproximative ale complexului, deoarece colțul de NV este suprapus de zidul
Z116, sunt de 2,75×3,30 m cu o suprafață calculată de 6,9 mp (Pl. VII).
Groapa de amenajare a bordeiului a fost săpată într-un pământ galben conferind
în acest fel o mai bună rezistență a pereților (Pl. VIII/1-4). Gropile stâlpilor dintr-o
posibilă structură de lemn, care ar fi susținut un acoperiș, nu au fost identificate. Vorbim,
așadar, de o încăpere modestă, cu spațiul „locativ” destul de restrâns, unde elementul
esențial este cuptorul construit pe colțul de nord-est pentru a încălzi peretele cel mai
expus la frig. Putem doar bănui că pereții erau fățuiți la interior cu lut sau că erau, mai
puțin probabil însă, întăriți cu scânduri din lemn28.
Pentru menținerea confortului termic în perioadele friguroase sau pe timpul
nopții, pe plita cuptorului se încingeau vălătuci din lut de formă prismatică sau
tronconică modelați cu mâna, cuptorul căpătând în acest fel putere calorică
asemănătoare cu cea a unei sobe din șamotă.
Cuptorul, cu deschiderea gurii spre sud-vest, a fost construit prin simpla scobire
într-un calup de lut cruțat (1,20×0,70 m) atunci când a fost săpată groapa bordeiului, iar
cupola obținută a fost întărită la interior cu nuiele lipite cu lut (Pl. IX/5). Rezumând în date
tehnice, construcția are lățimea de 0,50 m, lungimea de 0,56-0,60 m și o înălțime de 0,60 m
de la bolta păstrată până pe nivelul unde au fost depuși vălătucii (Pl. IX/1-4, 6).
Zona centrală a bordeiului cu „podeaua” constituită dintr-un strat de lut
bătătorit, este mai adâncită, sugerând poate prezența unor banchete amenajate pentru
odihnă. Aceste construcții adâncite ofereau confortul termic ideal într-o perioadă
caracterizată printr-o climă aspră, cu vânturi puternice și mari diferențe de temperatură
între vară și iarnă. (Pl. IX/7).
Abordarea aleasă pentru cercetare s-a realizat prin stabilirea unui martor
orientat est-vest, perpendicular pe zidul Z116.
După „golirea” umpluturii care conține foarte puține fragmente ceramice, oase
și pigmenți de cărbune, a fost descoperit pe podea un vas ceramic aflat la aproximativ
0,40-0,50 m de cuptor, spre vest de acesta (Pl. VIII/5-7). Oala borcan29 a fost realizată
prin modelarea lutului dintr-o pastă grosieră de culoare cafenie amestecată cu pietricele
și cioburi pisate. Corpul vasului cu urme de ardere secundară este ușor bombat, are gura
evazată și baza dreaptă.(Pl. IX/8).
De asemenea, pe lângă vălătucii fragmentari dispersați pe podea, a puținelor
fragmente ceramice și oase, a fost descoperită și o groapă circulară (Cpl. 42) cu
diametrul de 0,40×0,40 m, poziționată la aproximativ 1,20 m sud de cuptor reprezentând
Cotele altimetrice realizate în funcție de punctul zero al proiectului se pot vedea în Pl. VII care ilustrează
planul desenat al complexului arheologic
28 Godea 2010, p. 372-389. Pe baza observațiilor etnografice mai noi sau mai vechi, bordeiul fiind o construcție
care supraviețuiește până la sfârșitul sec. XIX, putem presupune prezența lemnului (în podea sau pereți) în
interiorul locuințelor chiar dacă nu se mai păstrează fiind în acest sens mai greu de dovedit arheologic.
29 Terteci 2010, p. 107. Ca analogie notăm descoperirea unui fragment de oală-borcan, descoperită în
așezarea de la Govora (punct Huidu II), asemănătoare ca formă cu cea descoperită de noi.
27
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o groapă de par (Pl. VIII/8). Având dimensiunile de 0,40×0,44 m și adâncimea de 0,50
m de la nivelul podelei, umplutura sa este formată dintr-un sediment galben-cenușiu
conținând mult cărbune (lemn ars), cenușă și fragmente mici de ceramică.
În exteriorul bordeiului la aproximativ 1 m distanță nord de acesta, a mai fost
descoperită o groapă de par (Cpl 29) cu diametrul 0,75×0,70 m. Cu formă conică în
profil și o adâncime de 0,95 m, păstrează urmele unui pilon de susținere cu dimensiuni
aproximative de 0,30×0,35 m. În umplutura gropii de culoare brun-cenușie, a fost
descoperit un singur fragment ceramic parte a unui vas de dimensiuni mari, cărbune și
chirpici ars (Pl. VIII/2, 4).
Cuptorul cu oale (secolele IX-X)
Cuptorul (Cpl. 36) a fost descoperit la est de locuința încadrată în secolele VIVII, în partea de nord-vest a palatului și la sud-vest de ruinele palatului Gheorghe Duca.
Amenajarea și construcția cuptorului au fost identificate doar parțial.
Complexul arheologic a fost afectat de fundația unei construcții moderne (actuala
Cramă Domnească), iar groapa sa de amenajare a fost tăiată la nord de un zid de terasare
cu rigolă de scurgere construit în anii '70 (Pl. XI/1-2, Pl. XII/1-8).
Cuptorul pentru uz casnic, folosit probabil la prepararea mâncărurilor și poate la
„uscarea” cerealelor în vase ceramice, are formă cvasi-rectangulară, fără cupolă identificată,
cu marginea pereților lutuiți și neteziți înălțată deasupra plitei. Identificat parțial cu
dimensiunile de 1,03-1,05 × 0,60 m și grosimea pereților de 0,10 × 0,12 m complexul se
continuă sub fundația clădirii Cramei Domnești, probabil distrus de aceasta.
Cuptorul este bicameral, interiorul fiind amenajat în două zone despărțite printrun perete median. Una dintre camere, utilizată probabil pentru foc și tiraj, are pereții
înclinați și forma ovală (0,12-0,14 m lățime: 0,30 × 0,60 m la exterior; 0,20 × 0,40 la
interior), în cea de-a doua, mai largă (0,51 × 0,41 m), au fost depuse mai multe oale
făcute la roată, ornamentate cu incizii fine ce formează benzi orizontale și ondulate. De
altfel, acest decor reprezintă o marcă definitorie pentru aceste recipiente ceramice,
descoperite și puse în context de arheologul din teren (Pl. XIII/1-5).
Spațiul domestic din care făcea parte acest cuptor, fie poate un rest al unei
locuințe sau o banală groapă de acces, nu a putut fi identificat cu certitudine datorită
intervențiilor moderne.
Cuptorul de pâine (secolele IX-X)
Acest cuptor (Cpl 37) se află în aceeași zonă unde a fost descoperit și cel pentru
ars ceramica la aproximativ 13 m spre est. Săpat în lut având formă cvasi-circulară cu
diametrul de aproximativ 1 m, are o cupolă elipsoidală, acum aplatizată și distrusă de
trecerea timpului.
Cuptorul a fost afectat de sondaje mai vechi, unele recente, care au distrus o
parte din structura acestuia (Pl. XIV/1, 2). Cupola elipsoidală a cuptorului are o grosime
aproximativă de 5-6 cm, iar plita (vatra) compusă dintr-o masă amorfă vitrificată
păstrează indiciile unei lutuieli cu grosimea de 2-3 cm (Pl. XIV/5, 6).
Construcția descoperită de noi a fost cel mai probabil un cuptor aflat în spațiul
exterior locuinței. Folosit la coacerea pâinii, avea probabil un acoperiș simplu fără pereți
pentru a-i proteja de intemperii pe el și pe cei care îl utilizau. Realizat prin scobire în
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lut, starea de conservare surprinzător de bună (în ciuda intervențiilor moderne care l-au
afectat) indică abandonul acestuia după o perioadă relativ scurtă de folosire sau o
întreținere regulată (Pl. XIV/7, 8). Gura cuptorului nu a fost identificată, orientarea
acesteia o presupunem a fi spre sud-vest unde construcția e afectată de o secțiune
modernă. De asemenea, nu au fost identificate alte amenajări, iar materialul arheologic
identificat s-a redus la un singur fragment ceramic descoperit pe plita vetrei.
Acareturile din paiantă (secolul XVI)
La finalul anului 2019, suprapusă de zidurile unei case ridicate la începutul
secolul XIX, a fost descoperită o construcție din paiantă (Cpl 26) poziționată la nord de
zidurile subsolurilor Palatului Voievodal construit în timpul lui Mircea Ciobanu.
Zona de nord a fost puternic afectată de construcții ridicate la începutul și
mijlocul secolul XIX, de aceea spațiul din care făcea parte construcția este greu de
reconstituit astăzi. Extinderile și construcțiile realizate în secolul XVII și până la
începutul secolului XVIII în această zonă nu au fost pe deplin lămurite din punct de
vedere arheologic30.
Datele obținute până în acest moment ne-au indicat prezența unor subsoluri
boltite (în mare parte dărâmate) care înglobează ziduri mai vechi. Într-o cameră pătrată
(aproximativ 15 mp) din ceea ce pare să fi fost subsolul unei case de secol XIX, au fost
descoperite resturile construcției ce se prezintă sub forma unei aglomerări formate din
resturi de chirpici rezultate din prăbușirea pereților în urma unui puternic incendiu.
Dimensiunile aproximative ale complexului, deoarece este tăiat la est de unul
din zidurile subsolului (Z105), sunt de 2,20×3,00 m. În primă etapă a fost identificat
conturul pereților din chirpici (partea superioară a pereților prăbușiți în interiorul
construcției) cu dimensiuni aproximative de 0,20 m lățime. Umplutura gropii
construcției era inițial un amestec eterogen format din fragmente de chirpici, ceramică,
cărbune, puține oase, pământ galben și un singur fragment ceramic otoman. Intervenții
moderne sub forma unor mici gropi puțin adâncite, cu dimensiuni modeste de 0,10 0,15 m au fost identificate pe latura de nord a amenajării și în colțul de sud-vest
(probabil amenajări de lemn sau schele) (Pl. XV, XVI).
Două gropi, săpate la un moment posterior incendiului și distrugerii primare, una
plasată în zona peretelui de nord (Cpl 45 cu diametrul de 0,80×0,85 și adâncimea de 0,90 m
de la cota identificării) și a doua în zona peretelui de sud (Cpl 44 cu diametrul de 0,60×0,65
m și adâncimea de 0,60 m), „sparg” parțial umplutura și dărâmătura din chirpici.
Umplutura celor două gropi este compusă din sedimente amestecate de culoare
galbenă sau brun-cenușie, conține fragmente de chirpici, puține oase și pigmenți de cărbune.
Pe latura de vest a fost identificată o groapă de formă rotundă (Cpl 43 cu
dimensiunile de 0,40×0,50 și adâncimea aflată la cota 0,27 m față de nivelul de
surprindere). Plasată în zona de mijloc spre interiorul peretelui de vest, această groapă
este parte integrantă a construcției. Puțin adâncită, cu o umplutură constituită dintr-un

30 Chiar dacă Panait I. Panait (1973, p. 49) vorbește de clădiri (probabil băi) cu bazine de cărămidă și
conducte, dar și de un cuptor pentru încălzirea apei, construcțiidistruse în 1660 sau de corpul de case de pe
latura de est a palatului construit în timpul lui Constantin Brâncoveanu.
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sediment nisipos amestecat cu pietricele, măruntele fragmente ceramice și de zgură
metalică indică un scop menajer.
Tăiată de zidul (Z107) și plasată la vest de construcție, se află o altă groapă (Cpl
25 de formă circulară, cu dimensiunile de 0,80×0,75 m și adâncimea maximă de -0,19
m) care pare să fie o intervenție modernă cu o umplutură compusă dintr-un pământ
cenușiu-gălbui, conținând fragmente de cărămidă, cărbune, sticlă și mortar.
La exteriorul peretelui de sud se află o altă groapă (Cpl 46 de formă circulară
0,40×0,35 m, albiată în secțiunea profilului, cu adâncimea de -0,53 m). Umplutura gropii
este compusă dintr-un sediment brun-cenușiu și conține numeroase fragmente de chirpici.
După extragerea umpluturii post-distrugere (Pl. XVII/2, 3; Pl. XVIII/1-4) și a
diverselor intervenții și gropi, a fost scoasă în evidență masa compactă compusă din
fragmentele pereților prăbușiți printre care au fost identificate câteva fragmente ceramice de
producție locală și fragmente dintr-o cană otomană (Pl. XVII/4, 5; Pl. XVIII/5).
Fragmentele de pereți păstrează urme de bârne și un fel de tencuială (muruială)
realizată dintr-un lut amestecat cu apă și nisip (Pl. XVIII/6).
Secționarea și demontarea unei părți din nivelul cu pereți prăbușiți, a dus la
identificarea unui strat de arsură ce conține fragmente de bârne arse, cărbune, oase de
animale calcinate, fragmente ceramice, zgură metalică și caiele pentru potcovit caii (Pl.
XIX/3, 4, 8). În acest moment considerăm că acest nivel este cel al podelei amenajate
cu lemn peste care s-au prăbușit bârnele și pereții construcției (Pl. XVII/6-8; Pl. XVIII/7,
8,). La rândul ei, podeaua cu bârne carbonizate a fost secționată, fapt ce a dus la
identificarea sub aceasta a unei aglomerări de oase animale poziționate în zona laturii
de nord (Pl. XIX/5, 6).
În mod excepțional, la exteriorul laturii de sud a construcției din paiantă a fost
identificată o aglomerare de chirpici și mai multe fragmente ceramice din sec. IX-X
(Cpl. 30). Secționarea și demontarea distrugerii de chirpici a evidențiat două gropi
circulare (0,40×0,45 m; 0,45×0,50 m) cu pereții drepți și baza albiată. Umplutura acestor
gropi conține cărbunele și chirpiciul vitrifiat al unor pari cu diametrul de
0,20/0,25×0,20, care erau dispuși pe latura unei locuințe, tăiată și distrusă de amenajarea
zidului de sud al camerei de secol XIX (Pl. XX/1-5).
Așadar, construcția din paiantă suprapune și un nivel de locuire anterior, datat
în secolele IX-X.
De la bordei la palat. Concluzii
Cu mult înainte de schițele și mărturiile călătorilor străini, teritoriul viitoarei Curți
Domnești era ocupat de comunități de oameni care trăiau în locuințe modeste încălzite de
vetre și cuptoare și a căror biografie este reconstituită astăzi cu ajutorul arheologiei.
Aceste „așezări” sunt mai degrabă niște grupări de câteva bordeie cu „sobe” din
lut prevăzute uneori cu niște corpuri sferoidale sau prismatice, cunoscute sub diversele
denumiri de „păpuși”, „pâini” sau „vălătuci” de lut31.

31Vintilă et alii 2014, p. 105-127. Una dintre concluziile cercetării s-a referit la folosirea cvasi-permanentă
a cuptoarelor pentru a menține confortului caloric. Cu această ocazie a fost realizată o estimare a volumului
cuptoarelor și o calculare a volumului ocupat de vălătuci în incinta cuptoarelor.
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Fără a intra în prea multe detalii, bordeiul32 descoperit la Curtea Veche este
după părerea noastră unul dintre cele mai bine păstrate în cadrul descoperirilor de până
acum în București.
Pentru a ne face o idee despre cum arătau aceste construcții, în cadrul proiectului
de arheologie experimentală de la Březno, au fost construite replici ale bordeielor
excavate în cadrul cercetărilor arheologice sistematice33 (Pl. X/4-5). Pentru săparea
gropii bordeiului și alte operațiuni complexe (tăierea copacilor, pregătirea lemnului sau
a altor materiale) au fost folosite replici ale uneltelor de acum 1500 de ani. Astfel, au
fost investigate cerințele tehnice ale construcției, numărul optim al celor care participau
la o asemenea construcție, perioada de timp și necesarul/cantitatea de materiale folosite
(lemn, lut și stuf)34. Printre altele, au fost realizate experimente legate de încălzirea pe
timp de iarnă35, tirajul, cantitatea de lemn folosită, ventilația și iluminarea.
Spuneam la începutul descrierii bordeiului descoperit de noi, că nu au fost
descoperite gropi de par care să dovedească prezența unui acoperiș. Cu toate acestea
cele două gropi, una la exteriorul bordeiului și una în interior (care marchează în același
timp și zona intrării) ar putea fi cei doi piloni care sprijineau un acoperiș în două ape. În
acest fel, structura de rezistență era alcătuită din doi piloni de susținere peste care era
adăugată grinda de creastă. Apoi se adăugau, mai mulți pari sprijiniți pe sol și în cele
din urmă împletitura din nuiele acoperită cu stuf36. Deasupra nivelului solului, bordeiul
era completat cu un fel de structură din paiantă37 (Pl. X/1-3).
Oala borcan38 descoperită pe podeaua neamenajată din lut bătătorit este realizată
dintr-o pastă de culoare cafenie, grosieră conținând nisip, pietricele și cioburi pisate (Pl.
XXI/1-3). Imaginea vălătucilor scurși din interiorul cuptorului până pe podeaua unde se află
vasul așezat orizontal, cele câteva oase împrăștiate într-un colț, devin detalii semnificative și
compun secvența imortalizării în timp a abandonului; „fotografia” obținută este o reducere la
scară a unei perioade dispărute. Penuria, caracterul sărăcăcios al locuinței creionează o
imagine de ansamblu a acestor „așezări” care par să fi fost mai degrabă temporare. În afara
gropii bordeiului, nivelul antropic este aproape inexistent, estompat în nivelul mult mai
consistent de sec. IX-X, iar cuptorul de mici dimensiuni nu pare să fi fost folosit intens.
Bordeiul, datat în secolele VI-VII, se încadrează în ceea ce în mod generic s-a
numit cultura Ipotești-Cândești39, descoperiri asemănătoare fiind cercetate arheologic și
Forma constructivă a bordeiului supraviețuiește până târziu în Țările Române, iar grăitoare în acest sens
sunt reproducerile și schițele unor bordeie de la Schela Cladovei, ilustrate la 1837 de artistul francez
Auguste Raffet sau cele ale unor bordeie din Câmpia Dunării, realizate de Dieudonné Auguste Lancelot în
călătoria sa prin Țările Române în 1860.
33Pleinerová 1986, p. 104-176, p. 107 fig. 2, 3. Experimentul a constat în construcția a două case, replici
după cele cercetate arheologic, una de la sfârșitul secolului al VI-lea sau începutul secolului al VII-lea și
cealaltă din secolul al IX-lea.
34Pleinerová 1986, p. 113-114, 139.
35Pleinerová 1986, p. 140-154, fig. 30-31.
36Pleinerová 1986, p. 109-117, fig. 4-10.
37Pentru că nu avem alte indicii mai clare, propunem această interpretare cu rezerve și prudență. O
interpretare alternativă ar putea fi că groapa din interior reprezintă groapa a unui stâlp ce ar fi susținut
fermele acoperișului dispuse radial către marginile bordeiului, marcând în același timp și zona intrării.
38 Mulțumesc colegei mele Alexandra Vasilievici pentru restaurarea vasului ceramic.
39 În literatura arheologică cultura Ipotești-Cândești a fost asociată descoperirilor din Muntenia și Oltenia,
iar pentru Moldova este menționată cultura Costișa-Botoșana.
32
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documentate în mai multe puncte din București sau din apropiere: Centrul Vechi40,
Mihai Vodă Ciurel41, Militari42, Dămăroaia43, Băneasa-La Stejar44, StrăuleștiMăicănești45, Cernica46, Vadu-Anei47.
În ciuda numeroaselor intervenții din diverse perioade, în zona cercetată a fost
evidențiat un nivel discontinuu, în care au apărut numeroase fragmente ceramice
decorate cu benzi de linii verticale și în val. În afara fragmentelor de pereți din chirpici
și a ceramicii omniprezente, în strat nu s-a constatat prezența amenajărilor clare ale
unor locuințe48. În schimb, au fost identificate structurile a două cuptoare. De
asemenea, au fost semnalate și șanțurile trasate în timpul cercetărilor mai vechi din
anii 1968 și 2006. Cercetarea acestor sondaje nu a confirmat rămășițele locuinței cu
ceramică de sec. IX-X, a cărei prezență a fost presupusă în 2006 (vezi supra).
Cuptorul cu oale, deja descris de noi, păstrează urmele unei amenajări
identificate parțial din umplutura căreia provin câteva fragmente ceramice și oase,
fără fragmente de chirpici. Construcția a fost denumită generic „cuptor cu oale”, și
ar fi putut avea funcționalități diverse dacă luăm în calcul că deasupra pereților
fățuiți ca o gardină, putea fi așezată o tavă din lut folosită pentru uscarea cerealelor
sau încălzirii hranei.
Conform analizei in situ a vaselor și fragmentelor ceramice, acestea se
încadrează tipologic în ceea ce numim în mod generic ceramica „Dridu”, denumire
general acceptată pentru o categorie ceramică care încă face obiectul discuțiilor și
controverselor atunci când se referă la încadrarea cronologică. Așa numita, cultură
„proto-românească Dridu”, cunoscută cu precădere pentru Muntenia și având ca
principal marker cultural ceramica, a fost definită cronologic pentru secolele VIII-X.
În camera cuptorului au fost identificate cel puțin două oale fragmentare întregibile,
una fragmentară aflată lângă peretele median care desparte cele două camere și mai
multe fragmente disparate. Pe unul din vase se poate distinge decorul incizat compus
din benzi de linii orizontale intercalate cu benzi de linii în val. Pasta de culoare gălbuiportocalie este una nisipoasă, amestecată cu nisip și pietricele cu granulație mică.
Deoarece vasele au rămas in situ, nu a putut fi observată prezența unei eventuale mărci
de olar.
Ceramica descoperită în cuptorul de la Curtea Veche este arsă oxidant, forma și
decorul își are analogii în așezările de la Dulceanca IV49 și poate în necropola de la
Izvoru50 și ar putea fi datată cronologic în secolele IX-X (Pl. XIII/2-5).

40

Rosetti 1959, p. 147-173.
Dolinescu-Ferche 1979, p. 179-230.
42 Negru et alii 2009, p. 80-81.
43 Rosetti 1935, p. 61-67; Alexandrescu et alii 2007, p. 127; Mănucu-Adameșteanu et alii 2008, p. 76-80;
2014, p. 169.
44 Mănucu-Adameșteanu et alii 2008, p. 58-60.
45 Constantiniu 1963, p. 79-104; Panait 1963, p. 126-131.
46 Sandu-Cuculea 1994, p. 64.
47 Teodor 2000, p. 125-170.
48Cu excepția complexului Cpl 30 descoperit parțial și suprapus de construcția din paiantă (Cpl 26).
49 Dolinescu-Ferche 1986, p. 121-154; 1992, p. 125-177; 1995, p. 161-191.
50 Mitrea 1970, p. 329-335; 1973, p. 209-217.
41
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Descoperiri asemănătoare au fost documentate și în urma cercetărilor arheologice
de pe străzile Șelari, Covaci, Blănari, Soarelui (foarte aproape de spațiul unde a fost
descoperit cuptorul nostru), Șepcari sau pe locul actualei zone a pieței Sf. Anton51.
Cuptorul pentru pâine descoperit la Curtea Veche se afla cel mai probabil într-o zonă
predilectă a așezării. Nu știm cum arăta pâinea în comunitățile rudimentare de acum 1000 de
ani care viețuiau pe terasele Dâmboviței, poate că nu se deosebea prea mult de forma unor
turte sau azime. Probabil că ignorau măcinatul, mulțumindu-se să sfărâme boabele și să le
piseze, obținând prin amestecul cu apa un aluat nedospit care era copt în cuptor.
Dar nu ne îndoim că pâinea, ca în prezent, era alimentul fundamental, de
neînlocuit, care oferea o oarecare senzație de bunăstare în ciuda altor lipsuri.
Cuptorul pentru pâine, poate unul singur într-o așezare, va fi sui-generis legat
de gândirea tradițională din jurul cultivării grâului și al consumului pâinii, apoi de
vârstele omului, de naștere, moarte și timp.
Așadar, vetrele și cuptoarele vechilor așezări de acum 1000-1500 de ani, preced
orașul format în jurul Curții Domnești, la început din multitudinea de așezări rurale
constituite pe terasele Dâmboviței, apoi închegate mai mult sau mai puțin într-o formă
semi-urbanizată cu aspect mai degrabă de târg negustoresc și periferii sărăcăcioase. La
1574, palatul voievodal „era din pereți de scânduri, umpluți cu gomoloațe de noroii,
având în ele și paie tăiate”52, iar periferiile orașului în vremea lui Constantin
Brâncoveanu aveau „un aspect foarte sărăcăcios, casele săpate în pământ, ca pivnițele
noastre și acoperite cu paie sau coji de copaci”53. Orașul este foarte întins, dar văzut ca
„murdar și rău clădit”, iar „palatul domnului e mai degrabă încăpător decât frumos54”.
Dovada construcțiilor din paiantă este atestată și de descoperirea unei asemenea
amenajări din chirpici aflată la mică distanță de zidul de nord al curților domnești55
construite cel mai probabil în timpul domniei lui Mircea Ciobanul. Era probabil o
construcție anexă, ce ar fi putut servi ca fierărie56 sau potcovărie dacă judecăm frust
după multitudinea de caiele folosite la potcovirea cailor și care au fost găsite sub pereții
prăbușiți. În realitate nu sunt foarte multe indicii care să sugereze dovezi certe despre
funcționalitatea construcției din care a fost descoperită numai o parte.
Pe lângă ceramica locală aparținând unor oale, farfurii și castroane, au fost
descoperite și cinci fragmente ceramice otomane57. Primul fragment descoperit în colțul
de nord-vest al amenajării într-un strat de umplutură depus peste cea mai mare parte a
pereților prăbușiți, face parte dintr-o farfurie/castron având decor vegetal (Pl. XXI/5, 6).
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Rosetti 1959, p. 147-173; Panait 1967, p. 7-24.
Cernovodeanu 1960, p. 442. Note ale lui Pierre Lescalopier (1574) despre aspectul Curții Vechi în timpul
lui Alexandru al II-lea Mircea „Son palais estoit de cloisonages de charpenterie remplie de torchis de boue
et herbe hachét parmi”.
53 Cernovodeanu 1955, Arhiva MMB, fila 179 în Majuru 2016, p. 97. Observațiile lui William Paget în
călătoria sa în Țările Române în anul 1702.
54 Dersca Bulgaru, Cernovodeanu 1983, p. 528. Aubry de la Mottraye, în perioada celei de-a treia călătorii
în Țările Române în anul 1714.
55Pe limita de nord a palatului, construcția (Cpl. 26) se află la aproximativ 25 de m în linie dreaptă de la
cuptorul pentru pâine (Cpl. 27).
56 Rosetti 1959, p.151, Panait 1973, p. 5. Spre actuala stradă Gabroveni, în Pasajul Francez, au descoperite
rămășițele unor ateliere de fierărie datând din secolul XVI.
57 Pentru încadrarea cronologică corectă a acestor fragmente ceramice, îi mulțumesc doamnei Niculina Dinu.
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La exterior se distinge clar desenul lalelelor albastre conturate cu negru, iar pedunculul
florii este colorat cu verde. Decorul de la interior este mai puțin vizibil și deci mai greu
determinabil, dar cel mai probabil este vorba tot de lalele albastre în combinație cu
boboci colorați cu verde. Pasta este un caolin bej-cafeniu, smalț plumbifer, cu fisuri fine
pe toată suprafața. Fragmentul de farfurie/castron ar putea proveni din atelierele
ceramice de la Damasc și poate fi datat la mijlocul secolului XVI.
Două fragmente orientale au fost descoperite printre fragmentele pe pereți din
chirpici pe limita de sud a amenajării. Acestea reîntregesc partea inferioară a unei
cănițe/cană cu decor exterior radial de culoare albastră format la partea inferioară din
dungi de culoare albastră dispuse vertical și o linie subțire orizontală spre bază. Pasta
este un caolin crem cu smalț plumbifer. Registrul cu albastru de la partea superioară nu
se mai poate distinge (Pl. XXI/8, 9). Produs în atelierele de la Iznik se poate încadra
cronologic la mijlocul sec. XVI, poate în prima jumătate a sec. XVII.
Alte două fragmente care făceau parte din corpul unor vase a căror formă este
mai greu de precizat, au fost identificate pe nivelul cu bârne de lemn carbonizate (Pl.
XXI/ 7, 10), după demontarea pereților de chirpici prăbușiți.
Primul fragment (Pl. XXI/7) cu pastă fină, compactă și care pare a fi dintr-un
bol, are decorul reprezentat de motive florale desenate cu albastru și verde. Smalțul este
plumbifer, cu fisuri fine pe toată suprafața și urme de ardere secundară datorate
incendiului care a cuprins construcția. Posibila încadrare cronologică a acestui fragment
produs în atelierele de la Iznik, ar putea fi în a doua jumătate a secolului XVI. Al doilea
fragment este mai greu determinabil, deși pare să facă parte dintr-o ceașcă. Pe suprafața
fragmentului cu pastă fină se distinge decorul desenat cu albastru cu tente de negruviolet datorate incendiului (Planșa XXI/10). Fragmentul păstrat a fost produs în
atelierele de la Kutahya și se poate data în a doua jumătate a secolului XVI.
Fragmentele ceramice descrise mai sus fac parte din vase realizate în atelierele
de la Iznik, Damasc și Kutahya și se datează în intervalul cuprins între a doua jumătate
a secolului XVI și prima jumătate a secolului XVII58. Am putea considera ca o concluzie
preliminară, că distrugerea într-un incendiu a construcției din paiantă a avut loc cu
aproximație în acest interval cronologic.
***
Complexele arheologice descrise și explicate în acest studiu nu au fost cercetate
exhaustiv, însă au fost documentate prin intermediul planurilor, desenelor și
fotografiilor realizate pentru fiecare etapă de lucru. Desenul, fotografia și măsurătorile
topografice59 au fost principalele coordonate ale documentării și în acest moment,
asemeni panseului lui Thoreau, din perspectivă arheologică „nu poți spune mai mult
decât vezi”. Din punct de vedere muzeografic, resturile acestor construcții sunt extrem
de importante, nu numai pentru faptul că au fost descoperite în incinta ruinelor de la
Curtea Veche, ci și pentru faptul că acestea documentează faze importante din evoluția
istorică a orașului.
58Dinu

2011, p. 140-141; 2015, p. 83, catalog nr. 23, fig. 2/18; 2009, p. 333, catalog nr. 29, p. 343, Pl. 7/3b.
Planurile topografice au fost realizate de Theodor Ignat, iar vectorizarea desenelor realizate în teren a
fost realizată de Ioana Manea. Amândurora le mulțumesc și pe această cale.
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De aceea, sacrificând datele noi pe care o săpătură arheologică exhaustivă le
oferă, aceste mărturii istorice au fost conservate in situ într-o etapă preliminară, în ideea
punerii lor în valoare ca una dintre multitudinea de atracții pe care le va oferi viitorul
muzeu de la Curtea Veche vizitatorilor.
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the adobe walls’ destruction to the floor containing charred wooden beams (7, 8).
Planșa XIX. Imagini ale cercetării gropilor post distrugere (1, 2); Imagini ale podelei cu
bârne carbonizate (3, 4), cu secționarea acesteia și identificarea oaselor de animale (5-7);
Imaginea construcției cvasi-cercetate înainte de punerea acesteia în conservare (8).
Plate XIX. Research images of the post-destruction pole pits (1, 2); Images of the floor
with carbonized beams (3, 4) with identification of animal bones after the sectioning (57); The image of the partially researched adobe construction before its conservation in
situ (8).
Planșa XX. Imagini ale locuinței cu gropi de par, din sec. IX-X, descoperită la sudul
construcției din paiantă (1); Șanț modern care afectează nivelul locuinței (2);
Secționarea gropilor de par de pe limita nordică a locuinței (3-5).
Plate XX. The 9th-10th centuries dwelling with pole pits discovered south of the adobe
construction (1); Modern ditch affecting the level of the dwelling (2); Sectioning of pole
pits placed on the northern limit of the dwelling (4, 5).
Planșa XXI. Oală borcan simplă (1-3) și un fragment din baza unui vas (4) descoperite
în bordeiul din sec. VI-VII; Fragmente ceramice otomane dintr-o farfurie/castron (5, 6),
cană (8-9), bol (7) și ceașcă (10) descoperite în umplutura construcției din paiantă.
Plate XXI. Common jar pot (1-3), a fragment from the base of a vessel (4) discovered
in the 6th-7th centuries dwelling; Ottoman ceramic fragments from a plate (5, 6), a mug
(8-9), bowl (7), and a cup (10) discovered in the filling of the adobe construction.
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NEW CONSIDERATIONS ON THE LATE ROMAN LAMPS FROM THE
MARIA AND DR. GEORGE SEVEREANU COLLECTION
Alina Streinu*
Dan Pîrvulescu*

Keywords: lamps, Late Roman, Tomis, Callatis, African workshop, MicroAsian type, Pontic production, local production.
Cuvinte cheie: lămpi, epoca romană târzie, Tomis; Callatis, atelier african, tip
Micro asiatic, producție pontică, producție locală.

Abstract: This paper revisits the late Roman lamps from the Maria and
dr. George Severeanu collection, namely the Pontic, Micro-Asian and African types, both
imported and imitations. The lamps featured have been previously published by George
Severeanu himself and later by C. Băluță, mainly in a purely descriptive manner. George
Severeanu’s publication is of particular importance as it registered the provenance of the
artefacts, lost for many other pieces of his vast collection. Most of the pieces were
discovered at Tomis, one at Callatis and one other at Olbia. One of the lamps has no place
of provenance, but by means of analogies for the type we can suggests one, at least for the
centre of production. The present paper revisits these lamps and attempts to bring new
information and insight, while placing them into a larger social and economic context.
Rezumat: Articolul de față reia studiul lămpilor romane târzii din colecția Maria și
dr. George Severeanu, și anume a celor pontice, de tip micro-asiatic și african, atât importuri,
cât și imitații. Lămpile selecționate au fost publicate anterior de George Severeanu și mai
târziu de Cloșca Băluță, într-un mod mai degrabă descriptiv. Publicația lui George Severeanu
are o importanță deosebită deoarece a înregistrat proveniența artefactelor, pierdută pentru
multe alte piese din vasta colecție acumulată. Majoritatea pieselor au fost descoperite la
Tomis, una la Callatis și o alta la Olbia. Una dintre lămpi nu are loc de descoperire cunoscut.
Prin intermediul analogiilor pentru tipul din care face parte se pot sugera cel puțin ipoteze cu
privire la centrul de producție. Prezenta lucrare revine asupra studiului acestor lămpi și
încearcă să aducă noi informații și perspective de interpretare, în același timp plasându-le
într-un context social și economic mai larg.
The paper revisits a lot of 14 late Roman lamps from the Maria and George Severeanu
collection, previously published in a descriptive manner by George Severeanu himself and
later by Cloșca L. Băluță.1 This paper adds new features previously ignored, as well as
decorative details and new analogies that point to potential production sites. Although
differentiated according to Pontic, Asian and African types, most of the lamps featured are
rather regional products from the north and western coast of the Black Sea. Revising these
*
1

Bucharest Municipality Museum.
Severeanu 1936; Băluță 1994.
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pieces offers new details, as well as it places them in a larger regional economic context
regarding the production and trade of lighting devices during the Late Antiquity. We have
divided the assemblage into three main categories according not to their place of manufacture,
but rather to the prototypes followed by the artisans, since, with two exceptions, all the lamps
were made in Pontic and Danubian workshops.
Pontic lamps
Most of the Late Roman lamps from the Severeanu collection are Pontic, either
imitations of Micro-Asian models or particular local/regional lamps. These latter lamps do not
follow clear Asian prototypes, albeit they might have been influenced by some. The first lamp
featured is registered as discovered at Olbia, and it was considered to be a north Pontic product
imitating a Micro-Asian type (Pl. I/1). The lamp is slightly pear-shaped, decorated with a radial
line on the shoulder and with a distinctive mark on the base, consisting of a central rosette
surrounded by radial lines. Lamps of similar type, with the same decoration patterns and the
mark on the base, were discovered at Chersonese, products of local workshops from the third
– fourth centuries AD2. They are also called “sunburst lamps” or “Rubchatye” and have been
considered local products of the cities where they were discovered, as copies of Asian types.3
Another piece with the radial lines on the base was discovered at Kertch4. Similar lamps from
Dobroudja were discovered at Tomis5, Noviodumun6, Histria7, either as local products or
possibly north Pontic imports arrived there by ships. One other lamp from Tomis seems to be
an imitation of this type, possibly local, but without the marking on the base, dated according
to its discovery context also to third–fourth centuries AD8.
The last two lamps included in this category are both decorated with radial
lines on the shoulder and dated to the same period as the previous (Pl. I/2-3). Better
preserved, no. 2 has a perfect analogy at Tomis 9, while similar lamps with the same
narrow channels on the nozzle were discovered at Troesmis 10, Halmyris11and
2

Chrzanovski, Zhuravlev 1998, p. 135-136, nos. 75-76 with inscriptions on the discus and the base, nos.
77- 79, the latter two are the most similar both in shape and in decoration and base; p. 133-134 and footnotes
466 and 476 referencing further finds in the northern Pontic area as well as the western.
3 Chrzanovski, Zhuravlev 1998, p. 133-134, also mentioning the first typology made by Sergey Sorochan: type 1
includes pear-shaped lamps with a round body and stretched nozzle and type 2 that includes round-egg-shaped lamps
with a stretched body and a short nozzle. The lamp in the Severeanu collection fits into Sorochan’s Type I.
4 Lyon-Caen, Hoff 1986, p. 155, no. 279.
5 Iconomu 1967, type XXXVI, p. 131, no. 675 with the mention of the decoration consisting of radial lines
on the basis, possibly a local variant; Băjenaru 2008, p.195, Pl. 9, no. 1.
6 Barnea, Barnea 1984, p.102, Pl. X, no. 8 at Noviodunum, with no description and thus uncertain if it bears
a mark on the base; Baumann 2009, no. 122 has a similar base mark. In the territory of Noviodunum, at
Poșta, a similar lamp, with no base decoration, was found in a grave, dated at the middle of the second
century-beginning of the third - Paraschiv, Nuțu 2012, p. 289, no. 11, Pl. 3.
7 Bădescu, Bottez 2014, p. 225-226, Pl 3, nos. 1-2, consider them Pontic products and attributed to type Iconomu
1967 XXX, with no visible nozzle channel and dated to the sixth century AD. The lamps are fragmentary and
one preserves a trace of a cross on the base (no. 2). Lamp no. 1 seems closer to Iconomu type XXXI.
8 Iconomu 1967, p. 24-25, Type XXVI, fig. 47, one similar lamp found in a tomb together with a coin issued
by Gallienus; Iconomu 1986, type XXXVIII, var.V/subvar. II, Pl. VII.2.
9 Iconomu 1967, Type XXXI, p. 145, Figs. 173-174, no. 757 seems identical; Iconomu 1986, p. 83, type
XXXVIII, subvar. II, Pl. VII, no.2.
10 Topoleanu 2016, p. 98, Pl. X/DA 11-12.
11 Topoleanu 2000, p. 205, no. 531, with the analogies provided, considered a provincial product from the
first half of the sixth century AD.
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Capidava12. Capidava is another possible centre of production of imitations
following Micro-Asian models as lamp no. 2 finds a close analogy in this centre, a
lamp made of kaolin paste and considered a local production. 13 The last item, no. 3,
fragmentary preserved, could be considered as belonging to the same typology,
although it appears to not have a channel on the nozzle and an earlier variant 14. Most
of the analogies are at Tomis, from the fifth-sixth centuries AD. 15A similar piece,
with a different pattern on the nozzle, however, was discovered at (L)Ibida 16.
Another lamp was discovered at Sucidava bearing Christian symbols on the nozzle17.
Yet other similar fragments were discovered at Histria and were dated to the second
half of the sixth century AD 18.
Catalogue19
1.
Inv.no. 19036
Dimensions: D.base 3 cm; L 7.8 m; D.basin 5.8 cm; H 3.5 cm (handle)/2.4 cm
(basin); D.wick-hole 1.4 cm.
Description: Mouldmade out of fine fabric 7.5YR7/6 reddish yellow.
Fragmentary lamp with an oval–biconical basin; broad shoulder; fragmentary circular
convex discus, surrounded by a ridge; short nozzle with a fragmentary elevated wickhole; slightly concave base; rounded and broad vertical handle. Decorated on the
shoulder with radial lines and on the base with a Central rosette surrounded by radial
lines; covered with a dull red slip. Burn marks around the wick-hole.
Type: “sunburst lamps”.
Place of discovery: Olbia.
Date: 3rd- 4th centuries AD.
Bibliography: Severeanu 1936, p. 73, no. 82, fig.76; Băluță 1994, p. 208, no.
71, Pl. V.16.
2.
Inv.no. 19029
Dimensions: D. base 3 cm; L 8.9 cm; D. basin 6.5 cm; Hp 3.7 cm (handle)/3.2
cm(basin); D. filling hole 1 cm; D. wick-hole 1.5 cm.
Description: Mouldmade out of fine fabric 2.5YR5/6 red. Lamp with oval–
biconical basin; broad shoulder, round and convex discus with central filling hole,
surrounded by a grooved ridge connected to the rounded wick-hole by a narrow canal;

Opriș, Rațiu 2017, p. 107, 109, Pl. 19, no. 103, Type Opriș V and considered local.
Opriș, Rațiu 2017, p. 107, and footnote 256 which refers to works on imitations in other Centers in the province
and the article signed by Covacef, Corbu 1991, p. 295, fig. 1/15 discussing the local production at Capidava.
14 Similar to Iconomu 1967, type XXVI, p. 132, Fig. 155, no. 683, discovered in a tomb and dated to the
third-fourth centuries AD; Iconomu 1986, type XXXVII, var.V/subvar. II.at Tomis.
15 Iconomu 1986, Type L, considered to follow Micro-Asian or Syrian prototypes.
16 Nuțu, Bîrliba 2019, Pl. III.12, considered an Asian import with dots decorating the nozzle and a fish-tail
motif on the back.
17 Elefterescu 2017, p. 117, no. 17.
18 sim. Bădescu, Bottez 2014, nos. 1-2, attributed to type Iconomu XXX, assuming they have a channel.
19The catalogue of lamps will follow after the discussion in each category and consist of the following
abreviations: D=diameter, L=length, H=height, w=width; p=preserved. For the description of the fabric we
used Munsell Soil Color Chart 2015.
12
13
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flat base; fragmentary solid vertical handle. Decorated on the shoulder with radial lines.
Burn marks around the wick-hole and on the left side.
Type: Iconomu 1967, type XXXI; Iconomu 1986, type XXXVII, var.V/subvar. II.
Place of discovery: Tomis.
Date: 6th century AD.
Bibliography: Severeanu 1936, p. 80, no. 103, fig.94; Băluță 1994, p. 208, no.
73, Pl. V.15.
3.
Inv.no. 19906
Dimensions: D. base 3 cm; Lp 7.3 cm; H 4 cm (handle)/3 cm (basin); D. filling
hole 0.8 cm.
Description: Mouldmade out of fine fabric 7.5YR6/6 reddish yellow. Fragmentary
lamp with oval–biconical basin; broad shoulder; circular and convex discus surrounded by
a grooved ridge, with a central filling hole; round, flat base, surrounded by a fine groove;
elevated vertical handle with a Central groove. Decorated on the shoulder with radial lines
and tongues on the nozzle. Burn traces on the right side.
Type: Iconomu 1967, types XXX-XXXI; Iconomu 1986, type XXXVII,
var.V/subvar. I.
Place of discovery: unknown.
Date: 6th century AD.
Bibliography: Băluță 1994, p. 223, no. 109, Pl. VIII.8 considered north African.
Micro-Asian type lamps
The next two lamps are typical of a late Micro-Asian type20 (Pl.I/4-5). Both pieces
were discovered at Tomis21. Decorated with strings of granules on the shoulders and Ephesian
underbodies22, under the handle, they find analogies in almost all late Roman sites in Scythia:
Tomis23, Histria24, Halmyris25, Callatis26, Troesmis27, Capidava28, Babadag-Topraichioi29,
Sucidava,30 and nearby at Novae31.
20

Hayes 1992 Type 2, p. 80, Pl 18, nos. 10-12 at Istanbul, local color coated; Deneuve XII (PL. CII, no.
1135, but also similar to Pl. XCIII, type IX, no. 1033, p. 209 as derived from Firmalampen); Bailey 1988,
p. 389 referencing Brooner type XXIX, Pl. 110. nos. Q3172-Q3173 at Ephesus.
21 There are other similar finds here, see Icononomu 1967, p. 26, type XXVIII, Fig. 50, dated during the
fifth and sixth centuries AD.
22 Bailey 1988, p. 371, fig. 162; Bussiere, Lindros Wohl 2017, p. 386, Fig. 4.
23 Iconomu 1967, type XXVIII.
24 Bădescu, Bottez 2014, no. 4 also considered a product from Asia Minor (Ephesus or Miletus).
25 Topoleanu 2000, p. 209, nos. 542, 544-555, a diversity of variants at Halmirys, with the back decoration
called a fish-tail motif, with extensive references.
26 Topoleanu, Croitoru 2015, p. 178, no. 50, first published by Harțuche, Bounegru 1982, from a west-Pontic
workshop, see also the analogies and comments on p. 179-180 regarding the various opinions on dating proposed
for lamps of this type.
27 Topoleanu 2016, p. 98, Pl. X/DA 2-5, dated during the fifth-sixth centuries.
28 Opriș 2003, p. 166, Pl. LXIII, nos. 427-429, the Micro-Asian imports with decorated bases (Ephesian
style), also called a fish-tail motif.
29 Opaiț 1991, p. 294; Nuțu, Bîrliba 2019, Pl. 3.13, import from Asia Minor, the back decoration again
called a fish-tail motif.
30 Gherghe, Cojoc 2011, Pl. 34/157-158, no. 158 with a Ephesian underbody/fish-tail motif and a line of
dotted circles from the nozzle to the base.
31 Stawoska – Jundziłł 2008, p. 107-108, Pl. VI, nos. 42-50, some with the Ephesian-style grooves on the back.
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The copies could have been made from imported moulds, as they appear to continue
the use of the Ephesian-style grooves on their backs or new moulds were made locally after
Asian lamps. The other particular element of this type of lamp is the presence of the
decoration with strings of globules on the shoulder, considered as an evolution of the
decoration with vines from the early Roman era.32 John Hayes is the one who refines the
dating of these pieces according to stratigraphy and morphological features. Thus, the
rounder pieces, without a channel, date to the end of the fifth century-beginning of the sixth
century AD, and the elongated ones, with a channel, to the end of the sixth century.33
Lacking any information about the find contexts and following Hayes’s typology, the lamps
in the Severeanu collection can be dated to the sixth century AD.
Unlike their contemporary African lamps, there are still no certain production
sites identified for the Asian lamps, although there are known sited where imitations
where made. In Scythia, one such site is Halmyris, where 30 whole or fragmentary
lamps were discovered near a ceramic kiln, attesting to a local production of imitations
of these particular Micro-Asian pieces.34 For a broader perspective on distribution in an
urban centre, imported lamps, both African and Micro-Asian, represent 37% of finds,
while the local production reaches 29 %, along with another 23% consisting of western
Pontic lamps.35
Catalogue
4.
Inv.no. 19034
Dimensions: D. base 2.5 cm; L 8.1 cm; D. basin 6.3 cm; H 3.2 cm (handle)/ 2.8
cm (basin).
Description: Mouldmade out of fine fabric 10YR7/4 very pale brown. Lamp
with oval-biconical basin, broad shoulder; fragmentary circular convex discus
surrounded by a grooved ridge connected to the wick by a short canal; concave ring
base, slightly deteriorated; solid vertical round handle. Decorated on the shoulder with
three rows of granules and under the handle with five fine grooves – Ephesian
underbody /fish-tail motif; covered with a dull reddish-brown slip. Burn marks on the
wick-hole.
Type: Hayes 1992, type 2; Iconomu 1967, type XXVIII; Topoleanu 2000, Var.
C, nos. 548-551.
Place of discovery: Tomis.
Date: 6th century AD.
32

Curta 2017, p. 184 referencing footnote 60.
Hayes 1992, p. 82, also referencing type Iconomu XXVIII.
34 Iconomu 1986, type LI calls them Justinian Lamps because the height of their spread was achieved during
his reign; Topoleanu 1996; Topoleanu 2000, p. 208-209; Topoleanu 2018, p. 267-268, nos. 744-746, local
products, the latter with the Ephesian-style grooves and the foot stamp at the center of the base; Curta 2017,
p. 184 gives another example at Arcear (Ratiaria) where a mould was also found. Topoleanu 1996, p. 91,
93 mentions the lamps of this type from a deposit (H20) dated to the last quarter of the sixth centurybeginning of the seventh century AD.
35 Topoleanu 2000, p. 219, Graf. 15; Topoleanu 1996, p. 91: 123 lamps discovered at Halmyris, 57 are
imported, including 35 late Roman Micro-Asian lamps and 16 north African – the Micro-Asian lamps are
considered imports from Ephesus and Miletus. We want to thank Florin Topoleanu for his suggestions and
comments regarding the lamps from the Severeanu collection.
33
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Bibliography: posib. Severeanu 1936, p. 77, no. 93-95, fig.86; Băluță 1994,
p. 222, no. 102, Pl. VII.15
5.
Inv.no. 19035
Dimensions: D. base 2.8 cm; Lp 7.6 cm; D. basin 6 cm; H 3.6 cm (handle)/ 2.8
cm (basin).
Description: Mouldmade out of fine fabric 5YR6/8 reddish yellow.
Fragmentary lamp with oval-biconical basin, broad shoulder; fragmentary circular
convex discus surrounded by a grooved ridge connected to the wick by a short canal;
concave ring base, solid vertical round handle. Decorated on the shoulder with three
rows of granules; four grooves from the handle towards the base - Ephesian underbody
/fish-tail motif, and two dotted lines from the nozzle to the base; covered with a dull red
slip. Burn marks around the fragmentary wick-hole.
Type: Hayes 1992, type 2; Iconomu 1967, type XXVIII; Topoleanu 2000, Var.
C, nos. 548-551.
Place of discovery: Tomis
Date: 6th century AD.
Bibliography: posib. Severeanu 1936, p. 77, nos. 93-95, fig.86; Băluță 1994,
p. 222, no. 103, Pl. VII.11.
Danubian type lamps
A related sub-category of late Roman lamps from the Severeanu collection,
consisting of only three items, are the so-called provincial, Balkan or Danubian lamps
(Pl. II/6-8), although considered to be copies of Asia Minor lamps36. Their particular
characteristics include a taller body, oval-pear shaped basin, often figurative handle.
The first one (Pl. II/6) has a plain decoration of small, radial, relief lines on the shoulder
and a plain grooved handle, similar to other lamps with leaf-shaped handles. The closest
analogy to this lamp is a piece discovered at Istanbul.37 This lamp also has analogies in
the same city where it originates from, Tomis38, as well as at Noviodunum39, Capidava40,
Sucidava41 and Novae42.
The last two lamps featured share similar characteristics with the exception of
the handle decoration. One is shaped like a palm or stylized depiction of the tree of
life43(Pl. II/7), while the second is shaped in the form a ram’s head (Pl. II/8). Neither
style is uncommon. The palm-shaped handles are inspired by the shapes of the bronze
ones or by the sculptural and mosaic motifs. Lamps with such handles were discovered
in numerous sites, such as Tomis, Dinogetia, Histria, Halmyris, Sucidava, Budureasca
36

Hayes 1992, p. 83, types 11 and 12.
Hayes 1992, p. 83, type 12, providing analogies at Novae and Sirmium, Pl. 24, nos. 117-118
38 Iconomu 1967, type XXXIII with a variety of handle decorations.
39 Similar to Baumann 2009, Fig. 17, no.137.
40 Opriș 2003, Pl. LX, nos. 407, 409;
41 Elefterescu 2017, p.120-121 and 117, no. 24, with a simple handle considered to possibly represent a
bull’s head, similar to finds from Oltina, Capidava, Tropaeum Traiani and Odessos.
42 Stawoska – Jundziłł 2008, p. 197-198, Pl. XII-XIII, although some of the better-preserved lamps show a
floral decoration at the center of the disc. At Novae there are also moulds for the lower half of this type
(p. 199, Pl. XIV, no. 150).
43 Interpretation suggested by Covacef, Corbu 1991, p. 288-289, nos. 1-2
37
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(Prahova county), Cape Kaliakra, Kavarna, Oescus (Gigen), Mesembria (Nesebar),
Panitsovo, Rupkite, Sadovets, Shumen, Durostorum, Apollonia, Odessos, Svishtov ,
Voivoda (Bulgaria), Chersones (Ucraine), Romuliana (Gamzigrad, Serbia),
Constantinople (Turkey).44 The same kind of handle is on a lamp from Callatis, of the
same type and fabric, but also with shoulder decoration, considered an import from Asia
Minor, Ephesos or Miletus.45 One other similar lamp, again with a shoulder decoration,
is part of the collection of the The History and Archeology Museum of Prahova County,
with no information on its discovery, but also made in a Micro-Asian centre.46 They
were also called Justinian lamps, Balkan lamps, Danubian and cord-shaped lamps with
broad shoulders47.
The decoration on the discus, lines radiating from the filling hole, is also
frequent on the same type of lamps, but with a cross-shaped handle48 or palm-shaped49.
The depiction of a ram’s head was associated with Christianity, even if such lamps were
not discovered in churches or their annexes50. Similar lamps were discovered at Tomis51,
Capidava52 and Sucidava53. The lamp from Severeanu's collection has the closest
analogy at Histria, including the decoration of radiant lines on the disc.54 Their features
make it likely that both pieces were made in the same mould, or at least, the same centre,
which would further suggest that the Severeanu lamp was also purchased from
Dobroudja. Moreover, it is also possible, that given the high number of finds at Tomis,
both with palm-shaped and ram-head handles, a manufacturing site for this type
developed here, distributing its products in the province, including at Histria55. As
noticed from the distribution maps made by F. Curta, these particular pear-shaped lamps
with figurative handles cover a very limited area, around the western shore of the Black
Sea and few finds further west,56 making them part of a rather regionalised production
and trade. Other moulds for similar late Roman lamps were discovered at Sacidava,

44

Curta 2017, p. 212-214, nos. 1-44, with references for each; in a sixth century context at Capidava, see
Opriș, Rațiu 2017, Pl. 17. 97.
45 Topoleanu, Croitoru 2015, p. 172, no. 48, also associated to Hayes 1992, type 11; the authors offer
extensive analogies, including the lamp in the Severeanu collection.
46 Topoleanu 2012, p. 198-199, no. 115 and the analogies. Two other lamps are in the custody of the Carol
I Museum from Brăila, see Topoleanu, Croitoru 2015, p. 176 for a brief discussion on the manufacture and
distribution of this type.
47 Topoleanu 2000, p.183; Topoleanu, Croitoru 2015, p. 176 reference ca. 150 such lamps from Scythia,
discussing their morphological characteristics.
48 Schoolman 2012, p. 195, no. 14, Pl. 4/3 at Amorium, the discus decoration is referred to as “Catherine
wheel”-lines radiating from the filling hole.
49 Bogdan-Cătăniciu, Barnea 1979, p. 222, Fig. 173, 9.5.
50 Curta 2017, p. 206, included a list of lamps discovered in Romania, Bulgaria and Turkey; see also p. 207,
Fig. 36 the map of the distribution of finds.
51 Iconomu 1967, type XXXIII, p. 150, Fig.181, no.766.
52 Opriș 2003, Pl. LXII, no. 421.
53 Tudor 1966, fig. 25.
54 Curta 2017, p. 206, no. 6.
55 Iconomu 1967, type XXXIII included a variety of these lamps; Histria could have had its own production
center, but there are no clear indications.
56 Curta 2017, p. 207, Fig. 36 and p. 216, Fig. 43, but see also p. 214, nos. 24-27 referencing the lamps
discovered at Istanbul and published by Hayes in 1992.
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Capidava, Ulmetum, Tomis and Callatis57. Argamum is another site where lamps were
made from as early as the Hellenistic period until late Antique58.
Catalogue
6.
Inv.no. 19040
Dimensions: Base 4.5 × 3.9 cm; L 10.9 cm; w of basin 6.5 cm; H 6.1 cm
(handle)/ 4.4 cm (basin); D. wick-hole 1.3 cm.
Description: Mouldmade out of fine fabric 7.5YR6/6 light brown. Lamp with
an oval-biconical basin; broad shoulder; oval convex discus with a deteriorated filling
–hole, surrounded by a tall grooved ridge forming a canal on the nozzle; round wickhole surrounded by the same tall ridge; tear-shaped flat base; compact, elevated and
grooved handle, flat on the back. Decorated with a row of small relief lines on the
shoulder. No traces of use.
Type: Hayes 1992, Type 11; Iconomu 1967 type XXXIII.
Place of discovery: unknown.
Date: 6th-7th centuries AD.
Bibliography: Băluță 1994, p. 221-222, no. 96, Pl. VII.5.
7.
Inv.no. 18998
Dimensions: Base 4 × 3.5 cm; L 9.2 cm; w of basin 6.9 cm; H 5.9 cm (handle)/
3.7 cm (basin); D. filling hole 1.3 cm.
Description: Mouldmade out of fine fabric 5YR6/6 reddish yellow.
Fragmentary lamp with an oval-basin with biconical profile; broad shoulder; oval
convex discus with a central filling-hole, surrounded by a tall grooved ridge forming a
narrow canal on the nozzle; tear-shaped slightly concave base; compact and elevated
palm-shaped handle, flat on the back. Burn marks on the nozzle.
Type: Hayes 1992, Type 11; Iconomu 1967 type XXXIII; Iconomu 1986, type LI
Place of discovery: Tomis.
Date:sec. 6th-7th centuries AD.
Bibliography: Severeanu 1936, p. 85, no. 114, fig.105; Băluță 1994, p. 221,
no. 97, Pl. VII.6.
8.
Inv.no. 19905
Dimensions: Wp 6.1 cm; Hp 4.2 cm (handle)/2.6 cm (basin); L of handle
3.5 cm; w of handle 3.4 cm; thickness handle 2.5 cm; D. filling hole 1.5 cm.
Description: Mouldmade out of fine fabric 7.5YR6/8 reddish yellow. Fragmentary
lamp preserving the oval-biconical basin surrounded by a wide ridge; broad shoulder and a
compact, elevated handle in the shape of a ram’s head, flat on the back. Decorated on the
shoulder with a row of small relief lines and on the discus with radial, curved lines.
Type: Hayes 1992, Type 11; Iconomu 1967 type XXXIII; Iconomu 1986, type
LI, var.I, subvar.I.
Place of discovery: Tomis.
Date: 6th-7th centuries AD.
57

Elefterescu 2017, p. 125 lists moulds discovered at Sacidava, Capidava. Ulmetum, Tomis, Callatis, Halmyris,
see footnotes 194-199 for references for each mould discovered from the sixth-seventh centuries AD.
58 Coja 2005, p. 69-81, p.130-161, fig. 15, 17.
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Bibliography: Severeanu 1936, p. 85, no.115; Băluță 1994, p. 222, no. 98, Pl. VII.7.
African and African-type lamps
The second major category of late Roman lamps in the Severeanu collection
consists of African and African-type lamps. The collection includes only one
fragmentary Tunisian lamp, type Atlante X59, discovered at Tomis (Pl. II/10). Preserved
only as the upper half, the lamp is decorated on the discus with the depiction of two
fishes and stamped motifs on the shoulder, a product of a Tunisian workshop. A perfect
analogy for this lamp from the Severeanu collection is now part of the British Museum’s
collection.60 From Severeanu’s publication in 1936 we find that the collection included
another African lamp, of the same type, also from Tomis, decorated on the discus with
the depiction of a horse.61 This latter lamp is now in the custody of The History and
Archeology Museum of Prahova County, purchased from a private collector,
presumably the one who received the artefact from dr. Severeanu.62 Lamps of this same
type are not uncommon at Tomis63. Tunisian lamps with stamped decoration were
produced and distributed starting with the second quarter of the fifth century AD and
prompted many imitations in centres all over the empire. It is likely that African lamps
and/or African moulds for lamps arrived to Scythia together with amphorae64 or fine
wares (ARS)65 via Constantinople. In the sixth century, the popularity of these lamps
encouraged many imitations in the Aegean area, using imported patterns
(overmoulding).66 Lamp no. 10 (Pl. II) is one of such imitations, purchased by
Severeanu as discovered at Tomis. It belongs to the same type as the previous, but is a
likely local or regional product, decorated with the symbol of the cross between the
basin and the nozzle67. The piece is identical to another found at Tomis68. The Christian
symbol is also present on the next lamp from Tomis (Pl. III/11), another local or regional

Atlante X; Bailey 1988 Q1829 Tunisia –see also Q1753-1760 for molds and similar lamps with various
decoration motifs; Bonifay 2005, fig. 4 classifies Tunisian Altlante Type X lamps; other Tunisian lamps
depict one fish on the discus, see Hermann, van der Hoek 2002, p. 93, no. 102 and Katsioti 2017, p. 503,
NA 8, at Rhodes, dated to the second half of the fifth century AD.
60 Bailey 1988, Plate 26, Q1829 MLA.
61 Severeanu 1936, p. 80, no.102.
62 Four lamps from the collection are now in the museum at Ploiești - Topoleanu 2012, p. 60, no. 18; p. 66, no. 23;
p. 111, no. 50; p. 189-190, no. 112 (Severeanu 1936, p.52, no. 29, p. 61, no.53, p. 71, no. 78, p. 80, no.102).
63 Iconomu 1967, type XXIX.; Curta 2017, p. 162-167 makes a list of finds in Romania and the Balkans
and a map of their distribution (p. 169, Fig.6).
64 Curta 2017, p. 170 suggests that the lamps accompanied the annona militaris. This can be true for the some of
the imports, however, there was a local and regional production that also supplied the needs of local markets.
65 For a broad overview of African amphorae in Scythia see Opaiț 2004, p. 33-39; Paraschiv 2006,
p. 123-142. For an overview on African fine wares in Scythia see Mocanu 2012.
66 Curta 2017, p. 168 references moulds, p.173 references the copy of moulds and mixtures of different
types when making new moulds.
67 Analogies at Novae - Dyczek 2008, Pl.29/9; at Tomis – Iconomu 1967, p. 28, Fig.55 and Curta 2017, p.
190, Fig.22, nos. 7 and 12, possibly even the same mold and p. 190, Fig.22, no.4 from Bumbești (Gorj);
another identical piece see Topoleanu 2012, p.190-191, no. 113, with no provenance and considered a
possible product from Tomis.
68 Iconomu 1986, p. 93, var. I, Pl. VIII, no. 10, also mentions that there are three lamps of this type at Tomis
and one at Ulmetum.
59
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imitation of the popular African type69. One more almost identical lamp was found at
Tomis70, possibly even made from the same mould, while further analogies are found at
Durostorum71, Tropaeum Traiani72 Capidava73 and Babadag-Topraichioi74.
The third lamp is particular due to its rectangular discus75 (Pl. III/12). Similar
lighting devices are known from the Athenian Agora, where a local production of lamps
with rectangular discus and a narrow canal on the nozzle flourished, dated to the second
half of fourth century to the fifth and sixth centuries AD. Some of the lamps from Athens
have analogies in Asia Minor, indicating that this type too inspired wide spread local
productions in different regions76. The back of the Severeanu lamp is decorated in a
similar fashion as a lamp from Chersones77 and it is possible that it originated from a
Pontic workshop. Another analogy for the pattern of grooves from the back is found on
Italian imitations of African lighting devices.78 Just like the previous Micro-Asian types,
the imitations also continued the use of the back decoration as well, indicating the use
of moulds made after original pieces, while their distribution makes it harder to pin point
the original workshop79. However, this particular variant is less frequently found as the
previous ones and less replicated.
As we have seen, African-type lamps are quite frequent at Tomis80, which is not
unusual at all as it was the main point of entry for goods in the province. Some of the
most interesting finds, however, came from the Mosaic Edifice, decorated with
Christian symbols, both depictions of the cross and the tree of life, dated to the fifth
century AD.81 Even more interesting is the discovery of five moulds for the same type
of a late Roman lamp in the Mosaic Edifice. The lamps produced in these moulds were
imitations of an African type and two of them were also marked, one with the letter e
and the second with an exterior cross. These moulds were discovered hidden in the
masonry of a room in the building, just before its destruction at the end of the sixth
century – beginning of the seventh century AD.82 However, the more interesting
question is not how, but why they ended up there in the first place. Part of the answer is
69

Hayes 1980, p. 66, Type I; Bailey Q1747; two identical pieces, one from Dobrodja, the other unknown,
see Topoleanu 2012, p. 204-205, nos. 122-123.
70 Iconomu 1967, type XXX, p.27, Fig. 54; Iconomu 1986, type XLVIII, var. I, Pl. IX, no.4
71 Mușețeanu, Elefterescu 2008, p. 148, fig. 18.IV, marked on the base.
72 Bogdan Cătăniciu, Barnea 1979, p.223, Fig. 174, 9.4.
73 Opriș 2003, Pl. LIX, nos. 395-400.
74 Opaiț 1991, p. 295, no.4.
75 similar to African type Atl. VIII D6 (Tav. XCVIII.7).
76 Perlzweig 1961, p.143-144, Pl. 27, nos. 1424-1445 and Pl. 41, 2546 with a cross on the discus. The lamps
from the Athenian Agora are all glazed and bear marks on their bases, and analogies for some of them were
given at Smyrna and Ephesus.
77 Chrzanovski, Zhuravlev 1998, 156-157, nos. 94-95, different type lamps (African, type Atl. IX A1 and
Atl VIIIC/Hayes 1) – the authors consider the base as Barbera type I.1.1, see footnote 539
(Barbera&Petriaggi 1993, pp.147 and 149).
78 Bailey 1988, p. 383, Type S, group i, Pl.87, nos. Q1429-1433, copies of Hayes Type I.
79 We chose to integrate this lamp in the African type category, but as we have seen, there are variants in
the Aegean and Asia Minor, thus it seems still unclear where the prototype appeared.
80 Iconomu 1967, Type XXIX.
81 Papuc 1976.
82 Iconomu 1976, p. 137 and 140, Figs. 2,4, 7. Besides offering analogies in the province and at Athens, the
author also mentions the discovery of 36 molds in Bulgaria, dated to the sixth century AD (p. 138-140).
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probably the attempt to protect them83. A plausible hypothesis is that they were ordered
by a local or regional artisan wanting to produce lamps of this type and he never got the
chance to retrieve them. The practice was already common in the Aegean during the
sixth century84 and similar moulds as the finds from Tomis are known from Bulgaria.85
North African imports, type Atlante X, with various stamped decorations, have also
been discovered within the same building.86 The author of the publication states that the
small number of finds suggests that they were not for daily use, but rather luxury items.
However, considering that the Mosaic Edifice from Tomis was a place for receiving and
distributing imported goods, it is likely that other imports were already dispatched
before the destruction of the storage rooms. Another hypothesis would be that the
moulds were displayed to be sold on site, considering the nature of the Mosaic Edifice
and the flux of people that would have filled it on a daily basis. All these copies of the
African products and moulds are consistent with the development of a regionalprovincial production and subsequent market, not only for the originals, but also for the
copies. In the fourth century there is a drop in the price of lamps, stated in Diocletian’s
Edict, which could have contributed to the loss in quality and development of local
productions, as trading such items would have generated only small profits.87 The fact
that African and micro-Asian lamp are still being traded could be the result of piggybacking on larger cargoes consisting of amphorae and table wares, as a special order,
while the local demand for lighting devices was supplied by local/ regional workshops.
Although there were other sources for illuminating (e.g. wax candles), we can assume
that every household had a lamp. Aiding this assumption is a passage from Justinian’s
Digest, stating that lamps should never be confiscated from the poor in order to
accommodate newly arrived soldiers and officials88.
Catalogue
9.
Inv.no. 19028
Dimensions: Lp 13.4 cm; D. basin 8.6 cm; Hp 3.1 cm (handle)/2.6 cm (basin);
D. filling holes ca. 1.9 cm.
Description: Mouldmade out of fine fabric 10R6/8 light red. Fragmentary lamp
with an oval elongated basin; broad shoulder; round concave discus with two equal sized
filling holes on the sides, surrounded by a ridge making a canal towards the nozzle
fragmentary round wick-hole; compact, elevated and flaring skewed handle. Decorated
on the shoulder with a repetitive string of concentric circles, rosettes and beaded
squares; the discus depicts two facing fish; covered with dull red slip.
Type: Atlante X; Icononu 1967, types XXIX-XXX.
83

Papuc 1976 suggestes that they were hidden facing an attack.
Curta 2017, p. 168 and 173.
85 At Kranevo-Balcic in Iconomu 1976, p.139.
86 Papuc 1976 lists and discusses 14 lamps with stamped decoration, all in a fragmentary state and dated to
the fifth century AD. The author also states that a small number of finds suggests that they were not for
daily use, but rather luxury items. However, considering that the Mosaic Building from Tomis was a place
for receiving and distributing imported goods, it is likely that other imports were already dispatched before
the abandonment of the building.
87 Bailey 1987, p. 60, references Diocletian’s Edict on prices, mentioning that the price must not exceed 4 denarii.
88 Dig. 1.18.6.5.
84

187
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

Place of discovery: Tomis.
Date: 5th -7th centuries AD.
Bibliography: Severeanu 1936, p. 79-80, no. 101, fig.92; Băluță 1994, p. 223,
no. 108, Pl. VIII.5.
10.
Inv.no. 19031
Dimensions: D. base 2.5 cm; L 9.5 cm; D. basin 6.3 cm; H 3.6 cm (handle)/2.8
cm (basin); D. filling hole 1.1 cm; D. wick-hole 1.7 cm.
Description: Mouldmade out of fine fabric 7.5YR6/4 light brown. Lamp with a
round and biconical basin; broad shoulder; flat discus with a Central filling-hole,
surrounded by a ridge, forming a canal on the short nozzle; round wick-hole; slightly
irregular ring base; compact, elevated and skewed handle. Decorated on the shoulder
with a row of stylizes leafs and circles enclosing points and crosses; the filling hole is
surrounded by circles enclosing dots and a cross on the nozzle; traces of a dull reddishbrown slip. On the back is shows three ridges from the base to the handle and shoulder.
Burn marks around the wick-hole, basin and handle.
Type: Atlante X; Icononu 1967, types XXIX-XXX; Iconomu 1986, type XLVII.
Place of discovery: Tomis.
Date: 5th -7th centuries AD.
Bibliography: Severeanu 1936, p. 83-84, no. 106; Băluță 1994, p. 222-223, no.
106, Pl. VIII.2.
11.
Inv.no. 19030
Dimensions: D.base 3 cm; L 9.5 cm; w of basin 6.3 cm; H 3.5 cm (handle)/2.8
cm (basin); D.filling-hole 1.1 cm; D.wick-hole 1.8 cm.
Description: Mouldmade out of fine fabric 7.5YR6/4 light brown. Lamp with
an oval – biconical basin; broad shoulder; flat discus with a Central filling-hole,
surrounded by a wide groove, with a canal ont he nozzle; the wick-hole is round; the
ring base has a central umbo; compact, elevated and flaring skewed handle. The sides
of the lamp show a careless joining of the two halves. Decorated with radial lines on the
shoulder and a cross on the nozzle. Burn marks around the wick-hole.
Type: Hayes 1980, Type I; Atlante VIII; Iconomu 1967, type XXX; Iconomu
1986, type XLVIII, var. I.
Place of discovery: Tomis;
Date: 5th -7th centuries AD.
Bibliography: Severeanu 1936, p. 81, no. 104, fig.95; Băluță 1994, p. 223, no.
107, Pl. VIII.3.
12.
Inv.no. 19032
Dimensions: D. base 3.4 cm; L 11.5 cm; w of basin 7.6 cm; H 5.3 cm
(handle)/3.7 cm (basin); D. filling hole 0.5 cm; D. wick-hole 1.5 cm.
Description: Mouldmade out of fine fabric 2.5YR7/8 light red, with numerous
fine red inclusions. Lamp with an oval-biconical basin, with no shoulder; rectangular
discus, slightly convex, with a central filling hole enclosed in a square; elongated nozzle
with a round wick-hole; round concave base surrounded by a fine groove; compact,
elevated skewed handle, with three incised lines on the back. The discus is surrounded
by two types of radial lines; incised lines between the handle and discus; the nozzle has
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a rectangular canal united with the wick hole. On the back, the groove around the base
elevates towards the handle and encloses a third. Burn marks around the wick-hole.
Type: Atlante VIII D6.
Place of discovery: Tomis.
Date: 4th – 7th centuries AD.
Bibliography: Severeanu 1936, no. 107, fig. 98; Băluță 1994, p. 222, no. 105,
Pl. VIII.1.
Lamp no. 13 (Pl. III) is rather difficult to place, as it replicates an African model,
but its very micaceous fabric indicated a production site in Asia Minor, likely Ephesus or its
surroundings89. Discovered at Tomis and decorated with a Christian cross on the nozzle, it
was probably an import. We found no close analogies that would indicate the development
of a local production; it could have arrived at Tomis as someone’s property.
13.
Inv.no. 18916
Dimensions: D. base 3/3.5 cm; Lp 11.7 cm; D. basin 6.5 cm; H 4.7 cm
(handle)/3 cm (basin); D. filling-hole 1.2 cm.
Description: Mouldmade out of fine fabric 7.5YR6/4 light brown, highly
micaceous (golden). Fragmentary lamp with round-biconical basin; broad shoulder; flat
discus with a Central filling hole, surrounded by a grooved ridge forming a canal on the
nozzle; slightly oval and flat base; elevating nozzle; compact, elevated and skewed
handle. Decorated on the shoulder with radial lines and dotted circles towards the
nozzle; the discus is decorated with two spiralled circles, two curved grooves around
the filling hole and a cross between the discus and the nozzle. On the back it shows a
ridge from the base to the handle, flanked by two wide grooves; two other wide grooves
are visible between the basin and the nozzle. Light burn mark on the discus, handle and
the backside of the basin.
Type: Atlante X; Iconomu 1967, type XXX.
Place of discovery: Tomis.
Date: 4th – 7th centuries AD.
Bibliography: Severeanu 1936, p. 81, nr. 105, fig. 96.
Last but not least, there is a single piece from Callatis in the collection, similar
to African lamps. Its particularity comes from the incised inscription around the filling
hole: KAATIANO (Pl. III/14). The only close analogy in Scythia is a lamp from the
rural settlement at Telița-Amza, dated in the fourth century AD.90
14.
Inv.no. 18921
Dimensions: D. base 3.2 cm; Lp 7.8 cm; D. basin 6.4 cm; H 3.8 cm (handle)/3
cm (basin); D. filling hole 1.3 cm.
Description: Mouldmade out of fine fabric 5YR6/6 reddish yellow.
Fragmentary lamp with oval-biconical basin; round convex discus with a central filling
hole, surrounded by a ridge connecting to the nozzle by a canal; slightly concave ring
Atlante X A1; Iconomu1967, Type XXX. We would like to thank Horatio González Cesteros for his help
in determining the Micro-Asian origin of the lamp.
90 Baumann 1995, p. 101, no. 33, Pl. LVIII.7. The author mentions an analogy at Halmyris; see also Atlante
Type VI A (Tav. XCV.1-2). The lamp is slightly peculiar, and we do not exclude the possibility that it may
be a forgery.
89
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base surrounded by two fine ridges; elevated broad handle. The shoulder is decorated
with a row of spirals ∞ and the filling hole is surrounded by an incised inscriptionKAATIANO; covered with a dull light brown slip.
Type: Atlante VI; Deneuve XII; Iconomu 1967, type XXX.
Place of discovery: Callatis.
Date: 4th – 7th centuries AD.
Bibliography: Severeanu 1936, p. 75, no. 88, fig.82; Băluță 1994, p. 222, no.
103, Pl. VII.14.
***
The lot of 14 Late Antique lamps from the Maria and Dr. George Severeanu
collection consists of only five certain imports, from three regions: one African (no. 9),
three Micro-Asian (nos.13 and seemingly nos. 4-5) and one north-Pontic (no.1), as for
the rest of the items they appear to be products of local workshops from Scythia, most
likely Tomis, but not exclusively.91 This paper aimed to add further information on the
items, from a morphological point of view, decorative, as well as in regards to potential
centres and trade. Even though the lamps were part of a private collection and lack more
elaborate information of their finding contexts, they can nonetheless be taken into
consideration when discussing larger topics such as the production of lighting devices,
their trade, distribution and the development of local industries.
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MAHALAUA UNGURENI DIN CRAIOVA
ÎN LUMINA DESCOPERIRILOR ARHEOLOGICE ȘI NUMISMATICE
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cemetery.
Rezumat: Începând cu vara anului 2018, Muzeul Olteniei a efectuat o săpătură de
diagnostic arheologic la Biserica Sfântul Nicolae – Ungureni pentru a determina prezența
sau absența materialelor arheologice, a structurilor, complexelor, în urma realizării
centurii bisericii. Intervenția asupra monumentului istoric de secol XVIII a presupus
efectuarea unor secțiuni arheologice, perpendiculare pe fiecare latură a bisericii.
În urmă cu două secole și jumătate, cimitirul mahalalei Ungureni se afla de jurîmprejurul bisericii, dar legea pentru înmormântări, decretată la 18 martie şi
promulgată la 27 martie 1864, a interzis săvârşirea oricărei „înmormântări în biserici
[…] în orice edificiu în care se adună credincioşii de orice religie pentru celebrarea
cultului lor […] şi nici chiar afară din aceste edificii, dacă aceste locuri se află în ocolul
oraşelor sau satelor”, astfel că înhumările au avut loc în noul „Cimitir de roșu”. Cu
toate acestea, se pare că au existat înmormântări în jurul bisericii și după anul 1864,
dovadă fiind monedele de 2 și 5 bani 1867, descoperite ca inventar funerar în câteva
morminte. Nivelarea terenului, în anul 1885, a dus la dispariția oricăror semne vizibile
deasupra solului în zona bisericii.
În urma săpăturilor din anii 2018-2019 au fost depistate 58 de morminte al
căror inventar nu este foarte bogat. Doar într-o treime din acestea se găsesc piese de
podoabă (inele, cercei), accesorii de vestimentație și/sau monede.
În majoritatea cazurilor, monedele se găsesc alături de podoabe și sunt depuse
în morminte atât între degete, cât și în zona pieptului.
În ceea ce privește monedele putem vorbi de emisiuni ungurești, otomane, austriece
sau românești. În cele 12 morminte care conțineau inventar numismatic au fost descoperite
41 de monede și fragmente de monede care se eșalonează din punct de vedere cronologic
în ecartul temporal 1579-1867. Cele mai multe piese au fost găsite în secțiunea I (latura de
nord a bisericii), aici fiind descoperite 26 de monede, databile în secolele XVIII-XIX. În
schimb, în secțiunea II (latura de sud a bisericii), pe lângă monede de secol XIX, întâlnim
și câteva emisiuni databile în secolele XVI și XVIII. În secțiunea III (latura de est a bisericii)
au fost depistate monede din perioada secolelor XVIII-XIX. În secțiunea IV (latura de vest
a bisericii) nu au fost descoperite materiale arheologice.

*

Muzeul Olteniei Craiova.
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Din punct de vedere al nominalurilor, preponderente sunt cele de valoare mică:
denari, akçele, parale, kreuzeri, bani, singura piesă de valoare mai mare fiind o monedă
de 10 kreuzeri, din anul 1764, perforată.
Piesele monetare de la Biserica Sf. Nicolae - Ungureni au fost extrase din
circulația monetară a vremii și reprezintă un eșantion din numerarul mărunt, disponibil
într-una din mahalalele aflate la periferia Craiovei în secolele XVIII-XIX.
Abstract: Starting with the summer of 2018, the Museum of Oltenia has carried
out an archaeological diagnostic excavation at the Saint Nicholas - Ungureni Church
to determine the presence or absence of archaeological materials, structures,
complexes, following the building of the church belt. The intervention on the historical
monument from the 18th century involved the carrying out of archaeological sections,
perpendicular to each side of the church.
Two and a half centuries ago, the cemetery of the Ungureni Slum was around
the church, but the law for burials, decreed on 18th of March and promulgated on 27th
of March, 1864, forbade any “burial in churches [...] in any building which gather the
believers of any religion to celebrate their worship [...] and not even outside these
buildings, if these places are outside the cities or villages”, so that the burials took
place in the new “Red Cemetery”. However, it appears that there were burials around
the church even after 1864, evidence being the coins of 2 and 5 bani 1867, discovered
as a funeral inventory in a few graves. The levelling of the land, in 1885, led to the
disappearance of any visible signs above the ground in the area of the church.
After the excavations in 2018-2019, 58 tombs were found whose inventory is
not very rich. Only in a third of these are jewellery pieces (rings, earrings), clothing
accessories and / or coins.
In most cases, the coins are found next to adornements and are deposited in
tombs both between the fingers and in the chest area.
As for the coins, we can talk about Hungarian, Ottoman, Austrian or Romanian
monetary issues. In the 12 tombs containing numismatic inventory, 41 coins and coin
fragments were discovered, which are chronologically staggered in the period 15791867. Most of the pieces were found in section I (north side of the church), with 26 coins
being discovered here, dating from the 18th-19th centuries. On the other hand, in section
II (south side of the church), in addition to 19th century coins, we also find some issues
that date back to the 16th and 18th centuries. In section III (east side of the church), coins
from the 18th -19th centuries were found. No archeological materials were discovered in
section IV (west side of the church).
From the point of view of the nominal, the most valuable are the small ones:
denari, akçe, para, kreuzer, bani, the only piece of greater value being a coin of 10
kreuzer, from 1764, perforated.
The monetary items from the Church of St. Nicholas - Ungureni were extracted
from the monetary circulation of the time and represent a sample of the small cash,
available in one of the slums on the outskirts of Craiova in the 18th-19th centuries.
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Introducere
Apărute în jurul unor edificii de o importanță deosebită pentru urbe sau, mai
târziu, prin alipirea unor comunități rurale, mahalalele sunt pentru prima dată atestate
documentar la sfârșitul secolului al XVI-lea, sub denumirea de enorii.
Odată cu accentuarea influenței turcești, termenul „enorie” (greacă „enoria" =
parohie), cu tentă religioasă, a fost înlocuit cu cel de „mahala”1 (arabă şi turcă „mahalle”
= parte de oraș sau cartier), menționat pentru prima dată într-un act oficial la 18 iunie
1626. Aceste enorii sau mahalale se prezentau sub forma unor comunități semi-închise,
comunicarea cu exteriorul, cu celelalte comunități fiind destul de redusă. Rareori
membrii acestor comunități părăseau spațiul cunoscut al mahalalei pentru a se aventura
în zone necunoscute2.
În secolul al XIX-lea a apărut un nou termen „suburbia”, care a circulat în paralel,
desemnând aceeași realitate urbană. Rezonanța ultimului termen, datorită provenienței sale,
adăugându-se deteriorării termenului de mahala, a câștigat teren către secolul XX. Acest
fenomen s-a datorat și unui decalaj cronologic între centru și zonele mai mărginașe3.
Nicio sursă documentară nu indică cu exactitate granițele mahalalei. Conceptul
nu implică o delimitare spațială precisă și, în același timp, adesea pot surveni modificări
privitoare la apartenența la o mahala sau alta. Delimitarea poate fi urmărită cu ajutorul
principalelor artere de circulație ce separă între ele grupuri mari de mahalale, dar și de
faptul că din mahala nu pot lipsi biserica și maidanul4.
Biserica a constituit centrul mahalalei, mahala ce reedita la scară orașul. Viața
socială a mahalalei se concentra în zona bisericii – maidanul bisericii, care era un posibil
loc de întâlnire al locuitorilor. Parohia avea un număr mic de enoriași, fapt ce înlesnea
comunicarea și legătura spirituală între preot și enoriași5.
În interiorul mahalalei/enoriei funcționau reguli stricte ce priveau pe mahalagii
pe de o parte și pe preoți, ca reprezentanți ai instituției bisericii, pe de alta. O mahala nu
putea avea două biserici de enorie6.
Istoria mahalalei Ungureni
Din așezările „păstorilor ungureni”, în partea de miazăzi a orașului, s-a dezvoltat
mahalaua Tabacilor, de-a lungul pârâului unde veneau să-și vândă oile la abatoarele din
zonă și să-și argăsească pieile. Tot aici s-au „așezat” și primele măcelării. Acești ciobani
veniți de „peste Carpați” și-au construit pentru nevoile spirituale două biserici: Sfântul
Nicolae-Ungureni și Toți Sfinții-Băşica. După o însemnare făcută pe un minei, tipărit la
Râmnic în octombrie 1776, biserica Sfântului Nicolae se afla în mahalaua Tabacilor în anul
1784, dar pe o altă filă, o altă însemnare din 1 iunie 1813 notează: „această sfântă carte ce
se numește iaste a Sfântului Nicolae ot Ungureni”7. Astfel, la începutul secolului al XIX-

Brătescu 2017, p. 159-172.
Stănculescu 2000, p. 137-138.
3 Scripcariu 2003, p. 379.
4 Scripcariu 2003, p. 380-381.
5 Voiculescu 1997, p. 149-150.
6 Scripcariu 2004, p. 169.
7 Apud Dinculescu 1942, p. 45.
1
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lea, pe dealul din sud se afla mahalaua Ungurenilor (Pl. I), spre sud-vest cea a Bogdanului8,
iar mahalaua Tabacilor se limita doar la zona străzii Pârâului.
După 1870-1871, mahalaua Ungureni cuprindea și pe cea a Bogdanului, aceasta
din urmă apărând în documente drept „mahalaua Bogdariu ce-i zice în Ungureni” (1865)
sau „Mahalaua Ungureni numită și Bogdan” (1870)9 cele două denumiri circulând în
paralel o perioadă, pentru ca mai apoi denumirea de Ungureni, mahala mai veche și mai
întinsă, să devină singulară.
În anul 1834, Catagrafia plăşii orașului Craiova consemna 1650 de familii în
localitate, în cuprinsul mahalalei Ungureni fiind menționate 136 de familii10. În 1835,
mahalaua avea 139 de familii și cuprindea numeroase locuri virane11. Peste trei ani, în
septembrie, numărul familiilor crește la 154, fiind cea de-a doua ca mărime, după
mahalaua Sf. Gheorghe Vechi12. Numărul crește constant, în 1845 fiind vorba de 187
de familii13, locuitorii având meserii diverse: cârciumari, matrapazi, pescari, cojocari
subțiri, tabaci (cei mai numeroși), olari14, brutari, lăcătuși sau măcelari15.
În anul 1838, de când datează prima catagrafie completă a Craiovei, orașul avea
11268 de locuitori (2538 familii), ceea ce îl plasa pe locul doi între cele 34 de orașe și
târguri din Țara Românească, după București. La acea dată orașul era împărțit în trei
sectoare locuite după cum urmează: sectorul Vopseaua Roșie – 802 familii, sectorul
Vopseaua Albastră – 820 familii și sectorul Vopseaua Galbenă – 916 familii16.
Orașul, împărțit mai întâi în trei sectoare, avea în anul 1845 două sectoare
numite Culoarea roșie (în părțile estice și sudice) și Culoarea galbenă (spre vest și nord).
În acest an în Craiova casele erau răsfirate, străzile întortocheate, iar locurile virane
atingeau numărul de 326 (69 în Vopseaua roșie și 257 în Vopseaua Galbenă).
La mijlocul secolului XIX Craiova era mărginită de opt bariere: a Bucureștiului
– spre est; a Caracalului și a Calafatului – spre sud; a Bucovățului și a Brestei – spre
vest; a Cernețiului sau Severinului – spre nord-vest și a Amărăzii și a Vâlcei – spre nord
(Pl. II).

Nume dat locurilor aflate în preajma Fântânii cu Țeapă, dispărută azi, al cărui ctitor a fost un anume
Bogdan Micioca: Mil-Demetrescu 1925, p. 116-117.
9 Buzatu 1960a, p. 380.
10 Avram et alii 2005, p. 37, nota 97.
11 Dinculescu 1942, p. 45.
12 Bulat 1924, p. 536.
13 Ionescu 1965, p. 455.
14 Conform „Catastihului de patentari neguțători și meseriași al orașului Craiovei întocmiți dă la întîiu iulie
cu anu 1831” apud Popescu-Cilieni, Bălintescu 1957, p. 168-202.
15 Ultimi trei embaticari ai bisericii între 1828-1878: Buzatu 1960a. Embaticul era un sistem practicat pe
scară largă în secolul XIX până spre 1889, legile din 1906 și 1921 punând capăt acestui sistem. El se
constituia dintr-o dare anuală și privea terenurile aflate în proprietatea bisericii, putând fi plătită în bani sau
ocale de ceară; actul civil se încheia de față cu martori. Dacă nu se onora „contractul” timp de trei ani
consecutiv, bisericii îi revenea terenul dar și clădirile ridicate ulterior pe acesta. Veniturile bisericii,
provenite din embaticuri, erau administrate de epitropi, care erau numiți sau aleși. În 1850 (11 oct.),
dispoziția domnitorul Barbu Știrbei stabilește ca pentru fiecare biserică să fie aleși doi epitropi, unul din
partea ctitorilor și altul din partea statului. Cei doi administrau împreună și răspundeau în fața magistraților
la începutul anului, despre activitatea lor și despre propunerile viitoare (Avram, Ciobotea 1998, p. 135).
16 Avram et alii 2005, p. 38.
8
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Primul plan de sistematizare a Craiovei datează din 1855, când s-au dat nume
străzilor, s-au numerotat casele și s-a fixat centrul orașului în locul de intersectare al
„uliței care venea de la bariera Bucovățului și mergea până la bariera Bucureștiului” cu
ulița dinspre bariera Amărăzii, care străbătea tot orașul „de-a curmezișul” spre sud17.
Aceste două străzi împărțeau orașul în patru sectoare, două în Culoarea Galbenă și două
în Culoarea Roșie. Mahalaua Ungureni era situată în sectorul Vopseaua roșie, la
periferia orașului, spre bariera Caracalului.
Biserica
Ctitorii bisericii de „zid” sunt doi frați, Alexe și Constantin Becheanu18,
negustori de origine ardeleană, menționați ca „biv vel cluceri”, foști mari cluceri într-o
„delă (dosar n.n.) arătătoare a bisericilor la anul 1838”19.
Biserica a fost ridicată pentru necesitățile unei comunități deja existente, mai întâi
din lemn20, apoi din cărămidă în anii 1774-1780, în jurul datei ridicării lăcașului existând
două propuneri. Pisania veche nu se mai păstrează, iar cea de-a doua pisanie, așezată cu
ocazia reparației de la 1864, este reprodusă sub două variante21. Cu ocazia reparațiilor din
anul 1926, s-a realizat o altă pisanie, dar care nu este momentan fixată pe biserică.
În documente este numită fie „biserica Ungureanului” (1761), „biserica
Ungurelului” (1859) sau „Sf. Nicoale ot Ungureni”22.
Biserica are formă de corabie cu altar poligonal în șapte laturi și pridvor închis,
cu șase stâlpi scoși în relief. Turla, pătrată la bază, este folosită pentru clopotniță. Fațada
este pictată, în schimb ocnițele de deasupra și brâul exterior nu sunt pictate. În interior,
două coloane circulare de susținere despart pronaosul de naos.
Pictura veche nu se păstrează, ca și cea din anul 1864, ce a fost acoperită cu
excepția chipurilor sfinților Ioachim și Ana. Pictura actuală datează din anii '40 ai
secolului XX, realizată fiind în stil neo-bizantin de Șt. Calopăreanu. Cu ocazia lucrărilor
actuale, pictura va fi restaurată.
Reparații – de-a lungul timpului, unele lucrări i-au modificat parțial înfățișarea,
care i-a fost ulterior redată în perioada 1943-194723, sub supravegherea Comisiei
Monumentelor Istorice. Astfel, între 1860-1864, în urma lucrărilor susținute de
paharnicul Nicolae Chițescu „urmaș ctitoresc” bisericii i se închide în zid pridvorul și
se desființează zidul ce despărțea pronaosul de naos, lăsându-se cele două coloane de
susținere24. Alte lucrări au loc în anii 1826, 1866, 1914, 1926, 1928, 1938-193925.

17

Avram et alii 2005, p. 47-51.
Așa cum apar în catagrafia de la 1813-1815 – apud Avram, Ciobotea 1998, p. 60.
19 Buzatu 1961, p. 608.
20 În „dela” mai sus menționată, anul 1720 este dat ca an de construcție. Într-un alt document apare un
anume „popa Anghel de la biserica Ungureanului”, ce vine în sprijinul susținerii acestui fapt.
21 Cele două date (1774-1780 și 1821) și discuțiile asupra lor sunt redate la Buzatu 1960a, p. 647-649.
22 Buzatu 1960b, p. 646-647.
23 Opriș 1988, p. 114.
24 Ionescu 1957, p. 804.
25 Buzatu 1960b, p. 649.
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Cercetarea arheologică. Stratigrafia generală
În vara anului 2018, ca urmare a proiectului de „restaurare, consolidare și
punere în valoare a Bisericii Sf. Nicolae Ungureni”, Muzeul Olteniei a întreprins o
cercetare arheologică ce avea ca obiectiv „determinarea prezenței sau absenței
materialelor arheologice, a structurilor și a complexelor”.
Prima etapă a cercetării s-a desfășurat în perioada august-octombrie 2018,
săpătura arheologică fiind reluată la sfârșitul lunii noiembrie a anului 2019.
Intervenția asupra monumentului istoric de secol XVIII a presupus efectuarea
unor secțiuni arheologice, perpendiculare pe fiecare latură a bisericii (Pl. III). În cursul
anului 2018 s-au efectuat trei secțiuni trapezoidale pe lateralele nord (secțiunea I), sud
(secțiunea II) și pe cea estică (secțiunea III), iar în anul 2019 o a patra secțiune, pe latura
vestică. Amplasarea și lungimea acestora au fost impuse de situația din teren 26 și de
împrejmuirea modernă a bisericii: S I = 1,30/1,60×5,80 m (Pl. IV), S II =1,80/1,95×4,40
m (Pl. VII-VIII), S III = 1,40/1,80×5 m (Pl. X), S IV = 1,30×2,60 m (Pl. XIII/1).
Adâncimea de săpare atinsă în fiecare secțiune în parte a depins de configurația
terenului, dar și de menținerea securității lucrărilor27. Astfel, în prima secțiune nu a fost
atins nivelul steril din punct de vedere arheologic.
Descrierea situației stratigrafice este următoarea:
- stratul vegetal cu o grosime de 15 cm. Precizăm faptul că terenul a fost nivelat
atât în 188528, cât și în perioade mai recente, prin lucrări de amenajare a unei alei sau a
introducerii unui sistem de iluminare exterioare a clădirii;
- strat de cultură, de culoare cenușie, amestecat cu bucăți de cărămidă, tencuială
și calcar, ce coboară până la o adâncime de 0,70-0,80 m;
- strat de pământ negru, nivel arheologic, cu o grosime de 30 de cm;
- stratul de pământ viu, galben-castaniu, steril;
- fundația bisericii a fost observată până la 1,40 m29.
Rezultatele cercetării
Din cele patru secțiuni deschise, doar în primele trei au fost reperate morminte
și elemente de cultură materială din secolul XIX. Secțiunea realizată în anul 2019 a fost
sterilă din punct de vedere archeologic.
Pe suprafața celor trei secțiuni menționate au fost surprinse și cercetate 58 de
morminte de bărbați, femei și copii30; alte morminte au fost surpinse parțial în limitele
săpăturii, într-un singur caz realizându-se o casetă (în secțiunea nordică, fiind vorba de M 16).
Adâncimea la care au fost descoperite mormintele variază între 0,30 și 1,30 m.
Primele trei secțiuni au fost trasate între picioarele schelei ridicate pentru restaurare. Lățimea acestui
spațiu a impus lățimea secțiunii la unul din capete, ulterior săpătura lărgindu-se; de aceea forma este cea
trapezoidală.
27 S I având o adâncime de 1,50/1,90 m, S II -1,35/1,65 m, S III -1,40 m, iar S IV -1,60 m.
28 Dinculescu 1942, p. 88.
29 Fundația a putut fi surprinsă în cele trei secțiuni realizate în cursul anului 2018. În acest spațiu limitat,
nu s-a putut stabili nicio corespondență cu o clădire anterioară acesteia. Doar pe latura sudică s-a putut
observa un zid adosat (Pl. IX, fig. 1).
30 Nu s-a realizat o identificare antropologică a celor îngropați aici, observațiile din teren și obiectele de
inventar fiind cele care au determinat eventuale precizări referitoare la sex și vârstă.
26
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Lucrări moderne de amenajare au deranjat materialul osteologic al câtorva
morminte, iar într-o groapă menajeră, aflată la o adâncime de 0,35 m (S II), s-au găsit
fragmente de la o cădelniță, cu cenușă și câteva recipiente, întregi sau fragmentare, de
sticlă, de uz farmaceutic.
În secțiunea nordică, cablul electric introdus a trecut pe lângă o ulcică din sec.
XIX, în care se afla o monedă de argint perforată (3 kreuzer Franz I, 1828). Vasul a fost
depus la o adâncime de -0,50 m și era înconjurat de fragmente de cărămizi și olane.
În stratul vegetal al secțiunii III (perpendiculară pe zona altarului), la -0,10 m,
în colțul de nord-vest, într-o ulcică fragmentară, din care s-a păstrat doar partea
inferioară, au fost depuse patru monede otomane: trei parale din secol XIX și o akçea
Ahmed III (1703-1730).
În secțiunea I, la o adâncime de 1,20 m și pe o suprafață de 1,60×2,20 m, a apărut
un complex arheologic, de formă regulată, cu bucăți de cărămidă, urme de arsură și
fragmente ceramice aparținând atât perioadei daco-romane cât și medievale (Pl. XIII/2).
Cimitirul bisericii s-a suprapus peste locuiri mai vechi, în urma săpăturilor
rezultând material ceramic dacic și daco-roman, dar și aparținând secolelor IV-VI,
respectiv VIII-IX (Pl. XIV-XVI). O informație în acest sens o aduce Octavian Toropu31.
Astfel, cu ocazia unor lucrări edilitare, în apropierea cimitirului Ungureni, în februarie
1970, a fost distrus un mormânt de inhumație din inventarul căruia s-au păstrat doar
două piese, datate în perioada medievală timpurie: o cană și o sabie.
În interiorul bisericii, cu ocazia refacerii pardoselii, în pronaos, pe laterala
nordică, a fost surprins un mormânt. Aceasta era delimitat de cărămizi, având așezată
deasupra o cărămidă cu semnul crucii (MOC nr. inv. I 56452 - Pl. XIV/1).
Cimitirul mahalalei se întindea cel puțin pe trei dintre laturile bisericii și nu doar
în limitele de azi ale acesteia, limite impuse săpăturii arheologice. Surse orale (preoții
și locuitorii străzii Ana Ipătescu) menționează că la refacerea terasamentului stradal
s-ar fi găsit „numeroase oase”, cimitirul întinzându-se și în afara actualei proprietăți a
bisericii. Nu putem astfel preciza mărimea cimitirului sau numărul total de morminte.
Cronologia cimitirului
Practica înmormântărilor în curtea bisericii era rezervată mai ales preoților, dar
spațiul sacru i-a atras și pe ceilalți enoriași. Încercările de reglementare au existat încă
din vremea Regulamentelor Organice, reluate ulterior de Alexandru Ioan Cuza în 1864,
dar obiceiurile nu se schimbă în aceeași zi, iar interdicțiile de înmormântare în interiorul
bisericii sau în curțile acestora au fost ignorate.
Acesta este și cazul cimitirului mahalalei Ungureni, unde înmormântările au loc
de la sfârșitul secolului XVIII până în preajma anului 1870, când se va da în funcțiune
efectivă noul „Cimitir de roșu”32. Catagrafia din 1867 menționează în jurul bisericii o
„gropiște despărțită de ulucă”33.
În cadrul mormintelor s-au descoperit peste 40 de monede, depuse ritual, piese
care ne ajută să precizăm limitele cronologice ale cimitirului, menționând însă că unele
31

Toropu 1972, p. 90-91.
În 1871 se înființează cimitirele noi Sineasca și Ungureni: Vincenz 1926, p. 334.
33 Buzatu 1960a, p. 652.
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monede timpurii au fost folosite doar ca monedă-obol, fiind asociate cu monede sau cu
obiecte de podoabă și accesorii vestimentare datate în secolul XIX.
Ceramica descoperită în morminte, fragmentară, de uz comun, îți găsește
corespondență în colecțiile etnografice.
Aspecte ale ritului și ritualului de înmormântare
Cimitirul aparținea mahalalei, depunerea defuncților fiind în concordanță cu ritul
creștin, fiind orientați V-E. Înhumările au fost făcute în decubit dorsal, cu fața spre est, nord
sau sud. În două situații, considerate de noi excepții, defunctul a avut capul la răsărit; este
vorba de M 2 din S I și M 3 din S III, aflate la o adâncime cuprinsă între 0,40-0,55 m. Cel
de-al doilea caz, cel al mormântului din secțiunea estică, atrage atenția și prin faptul că
deasupra sa, în dreptul bazinului, așezat cu grijă, a fost descoperit craniul unui copil mic (M
4), fiind vorba probabil de o înmormântare dublă, a mamei și a copilului.
În restul cazurilor vorbim de înmormântări simple, individuale, în 22 de cazuri
fiind surprinse urmele sicriului (lemn, cuie, nituri de bronz) și resturi de țesătură de la
acoperământ, galoane de diferite lățimi, ce au prezente niturile de prindere, sub bumbii
metalici păstrându-se bucăți de lemn putrezit (S III M 15).
Numeroase fragmente provenind dintr-o țesătură broșată, fragmente dintr-un
galon îngust, cu fir de bumbac și cupru, constituit sub forma a trei cruci, dar și cei patru
ciucuri, păstrați în diferite stadii de conservare, au constituit veșmântul unui preot,
înmormântat și el după rigorile creștine (S III M 8, Pl. XI).
În cadrul cimitirului a fost practicată și reînhumarea (opt cazuri). În cazul
reînhumărilor au fost păstrate și reîngropate doar o mică parte din oase, uneori doar craniul.
Poziția brațelor a putut fi luată în considerare pentru un număr de 21 de
morminte; restul mormintelor fie au avut partea superioară a corpului în afara săpăturii,
fie au fost deranjate de alte înmormântări, intervenții moderne sau în timpul săpăturii.
Întâlnim următoarele variante:
- cu mâinile împreunate pe piept – cele mai numeroase, jumătate din cazurile
observate;
- cu mâinile împreunate pe bazin;
- pe abdomen;
- între picioare (S I M2);
- una la piept, alta pe abdomen (S I M16).
Cazurile în care întâlnim un braț pe lângă corp, iar celălalt așezat deasupra corpului
(S II M11, S III M15) sau când una din mâini este îndoită înspre exterior (S I M1) sunt mai
degrabă situații accidentale, membrele fiind posibil să fi alunecat post-depozițional34.
Cu excepția monedelor, a fragmentelor ceramice și a unor descoperiri izolate
(resturi de lemn, depuse pe piept, ce provin probabil de la o cruce: S I M16 și S III M8),
piesele de inventar descoperite (podoabe, accesorii vestimentare) nu pot fi legate de
ritualul funerar.

Regăsim aceeași situație și în cadrul cimitirului de la Tunari, jud. Ilfov: Mănucu-Adameșteanu et alii
2011, p. 194.
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Descoperirile monetare din necropola de la Sf. Nicolae-Ungureni
În cimitirul din zona bisericii Sf. Nicolae-Ungureni, cea mai timpurie monedă
scoasă la lumină este un denar imperial emis de Ungaria în timpul domniei lui Rudolf al
II-lea (1576-1612), iar cele mai recente sunt emisiunile de 2 și 5 Bani 1867, bătute de
România în vremea lui Carol I (1866-1914). Observăm că, potrivit datării monedelor-obol,
cimitirul de epocă modern târzie de la Sf. Nicolae-Ungureni s-ar putea întinde pe o perioadă
de aproape trei secole. În realitate, datarea monedelor intră în neconcordanță cu datarea
conferită de cercetarea stratigrafică și arheologică și a restului mobilierului funerar.
În cimitirul din zona bisericii Sf. Nicolae-Ungureni, drept monedă-obol sunt
folosite și monede din epoci mai timpurii. Fenomenul nu este singular sau neobișnuit,
obiceiul fiind întâlnit și în alte necropole, mai ales în zone în care se înregistrează un
deficit de numerar. Astfel, o parte a materialului numismatic nu poate fi utilizat ca
element de datare.
În urma săpăturilor din anii 2018-2019 au fost depistate 58 de morminte al căror
inventar nu este foarte bogat. Doar într-o treime din acestea se găsesc piese de podoabă
(inele, cercei), accesorii de vestimentație și/sau monede.
În majoritatea cazurilor, monedele se găsesc alături de podoabe și sunt depuse
în morminte atât între degete, cât și în zona pieptului sau a omoplaților.
În cele 12 morminte care conțineau inventar numismatic au fost descoperite 41
de monede și fragmente de monede. Cele mai multe piese au fost găsite în secțiunea I
(latura de nord a bisericii), aici fiind descoperite 26 de monede, databile în secolele
XVIII-XIX. În schimb, în secțiunea II (latura de sud a bisericii), pe lângă monede de
secol XIX, întâlnim și câteva emisiuni databile în secolele XVI și XVIII. În secțiunea
III (latura de est a bisericii) au fost depistate monede din perioada secolelor XVIII-XIX.
În secțiunea IV (latura de vest a bisericii) nu au fost descoperite materiale arheologice.
Din punct de vedere al nominalurilor, preponderente sunt cele de valoare mică:
denari, akçele, parale, kreuzeri, bani, singura piesă de valoare mai mare fiind o monedă
de 10 kreuzeri, din anul 1764, perforată. Inventarul numismatic al mormintelor indică o
populație modestă, atât ca statut social, cât și ca putere financiară.
Locul de emitere al monedelor este variat, ele fiind bătute de către Imperiul
Romano-German, Imperiul Otoman, Imperiul Austriac și România, în timpul domniei
a nouă emitenți.
Din punct de vedere al statului emitent, din totalul monedelor descoperite în
necropola de la Sf. Nicolae-Ungureni, emisiunile Imperiului Austriac (16 exemplare)
sunt cele mai numeroase. Emisiunile Imperiului Otoman însumează 12 exemplare,
situându-se astfel pe locul secund. Pe locul al treilea se situează cele 10 exemplare de 2
și 5 Bani 1867 ale României. În fine, ultimul loc îl ocupă emisiunile Imperiului RomanoGerman pentru Ungaria și Boemia, iar o monedă nu a putut fi identificată din cauza
stării precare de conservare.
Prezența în necropola de epocă modern-târzie de la Sf. Nicolae-Ungureni a unei
emisiuni datând din secolul al XVI-lea (denar Rudolf al II-lea), personal nu o considerăm o
urmare a rămânerii în circulație vreme îndelungată. Depunerea acestei monede în morminte
de secol XVIII-XIX indică mai degrabă o renunțare la ea. Un argument în acest sens este și
faptul că până în prezent nu a fost descoperit niciun depozit monetar de secol XIX care să
conțină și monede din veacul al XVI-lea. O populație căreia îi sunt accesibili banii din
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aramă35, nu se va lipsi de monedele de argint decât în cazul în care acestea sunt ieșite demult
din circulație. După părerea noastră, faptul că o monedă de secol XVI a fost păstrată un timp
atât de îndelungat sugerează mai degrabă o „tezaurizare” a acesteia, prin prisma materialului
din care era confecționată.
Pentru o înțelegere facilă a materialului numismatic descoperit în necropola de
la Sf. Nicolae-Ungureni am încercat să organizăm catalogul monedelor pe spații
monetare36, care au fost aranjate ținând cont de cea mai veche emisiune; apoi, în
interiorul acestora, monedele au fost ordonate pe emitenți, nominaluri și monetării.
Monedele Imperiului Romano-German sunt emise în numele împăraților din
Casa de Habsburg pentru Ungaria și Boemia (cat. nr. 1-2). Exemplarul cel mai timpuriu
este denarul emis în anul 1579 de monetăria de la Kremnitz (cat. nr. 1, Pl. XXVII/1).
Această monetărie a fost cea mai însemnată din Ungaria, aflată sub control habsburgic,
fiind folosită, mai ales, pentru baterea monedei din argint (cu siglele K-B pe revers)37.
Producția acestui atelier a fost una considerabilă, aici avându-și originea majoritatea
emisiunilor imperiale descoperite în Țările Române38. Denari de la Rudolf al II-lea,
descoperiți în context funerar, mai sunt cunoscuți în Țara Românească în descoperirile
de la Biserica Nașterea Maicii Domnului „Zlătari”39 din București și la Vitan-Bârzești40,
jud. Ilfov.
În ordine cronologică, pentru emisiunile europene, denarului de la Rudolf al
II-lea îi succede o piesă de 10 kreuzer emisă în atelierul din Praga pentru Maria Theresia
(1740-1780). Astfel de emisiuni sunt semnalate atât în tezaure, cât și în descoperiri
izolate. În context funerar, piese de 10 kreuzer de la Maria Theresia nu ne sunt cunoscute
în alte descoperiri din Țara Românească.
Monedele Imperiului Otoman ocupă locul secund din punct de vedere al
numărului de piese (29,26 %) și al vechimii (cat. nr. 3-14). Cele mai timpurii monede
sunt emisiunile din timpul sultanului Ahmed III (1703-1730) și o para din vremea lui
Mustafa III (1757-1774), iar cele mai recente piese otomane sunt paralele din timpul lui
Mahmud II (1808-1839) și o para din anul I al domniei sultanului Abdul Medjid (18391861). Dintre monedele otomane cel mai bine reprezentate în necropola de la Sf.
Nicolae-Ungureni sunt paralele. Acest nominal, originar din Egiptul preotoman, și-a
depășit statutul de emisiune locală, spre mijlocul secolului al XVII-lea, fiind adoptat la
nivel central, cu dublu rol, ca monedă reală și ca monedă de cont. Sub Ahmed III paraua
a fost impusă definitiv în întreg Imperiul, devenind, astfel, monedă indispensabilă
tranzacțiilor cotidiene. A fost bătută în mari cantități, atât la Constantinopol, cât și la
Cairo41. Descoperirile monetare demonstrează o prezență semnificativă a acestui
nominal pe piața Țărilor Române42.
Situație care se regăsește și prin depunerea a 23 de monede de aramă (1 Kreuzer 1816, 2 Bani 1867 și 5
Bani 1867) din cele 41 descoperite.
36 Pentru această manieră de ordonare a monedelor a se vedea Butnariu 1998, p. 161; Butnariu 2004, p. 76;
Butnariu 2005, p. 265.
37 Huszár 1979, p. 24; Chirilă et alii 1980, p. 67; Pohl 1982, p. 48-50.
38 Murgescu 1996, p. 105 (nota 1), 110.
39 Mănucu-Adameșteanu, Pîrvulescu 2011, p. 344.
40 Mănucu-Adameșteanu, Pîrvulescu 2011, p. 350.
41 Vîlcu 2009, p. 210, 240.
42 Vîlcu 2009, p. 273-325.
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Exemplare similare cu cele descoperite la Sf. Nicolae-Ungureni ne sunt
cunoscute în necropolele de la Cătălui-Căscioarele43, Cernica44, Tunari45, Mănăstirea
Chiajna-Giulești46 din jud. Ilfov și Bisericile Sf. Nicolae „Albă”47 și Schimbarea la Față
„Flămânda”48 din București.
Monedele Imperiului Austriac datează din epoca Franz I (1792-1835) – piese
de 1 kreuzer 1816 și până în vremea lui Franz Joseph (1848-1916) – piese de 6 kreuzer
1849 (cat. nr. 15-30). Sunt monede mărunte, în cadrul cărora o grupă compactă o
alcătuiesc emisiunile de cupru – 12 exemplare – formată din nominaluri de 1 kreuzer.
La Sf. Nicolae-Ungureni cele mai numeroase sunt monedele emise în vremea domniei
lui Franz II (I) (1792-1835) – 14 exemplare. Din rândul acestora majoritatea
covârșitoare sunt nominalurile de 1 kreuzer 1816 – 12 exemplare, bătute în monetăriile
din Viena (8 exemplare), Kremnitz (3 exemplare) și Schmöllnitz (1 exemplar).
Suntem de părere că pătrunderea monedelor austriece pe piața Țării Românești
a avut loc pe mai multe căi: militară, comercială și oficială. Pe cale militară, atât
confruntările austro-ruso-otomane și ruso-otomane din anii 1787-1791, respectiv 18061812, 1828-1829 și 1829-1834, cât și intervențiile otomane, ruse și austriece din timpul
revoluției de la 1848 și al Războiului Crimeii (1853-1856), au fost furnizoare a unei
cantități substanțiale de monede. Prin intermediul comerțului, emisiunile monetare ale
împăraților habsburgi au ajuns în Țările Române grație înlăturării treptate a monopolului
otoman asupra comerțului, prin tratatele de la Kuciuk-Kainargi (1774), Akkerman
(1826), Adrianopol (1829) și Paris (1856) și, mai ales, în urma unirii Principatelor
Române (1859). Pe cale oficială, administrația statului, prin împrumuturile trezoreriei,
era cea care aducea și scotea pe piață cantități importante de monede austriece de 1
kreuzer de bronz și de 3 și 5 kreuzer de argint. Prezența lor în cantitate mare, mai ales a
nominalurilor de aramă, nu este surprinzătoare. Permanentele războaie în care era prinsă
au impus Austriei baterea în mari cantități a monedelor de aramă. În 1816 au fost emise
monede noi – de 1, ½ și ¼ kreuzer – iar celor vechi li s-a redus valoarea – exemplarele
de 30 și 15 kreuzer devenind de 6, respectiv 3 kreuzer. Nominalurile respective nu
numai că au inundat piața imperiului, dar au fost și exportate cu larghețe49.
Emisiunile monetare ale României sunt prezente în număr de 10 exemplare,
exclusiv emisiuni din 1867 (cat. nr. 31-40). Pentru România, neavând la acea dată o
monetărie, emisiunile au fost executate în Marea Britanie, la Birmingham, de către
firmele Watt&Co și Heaton. Monedele românești reprezintă, de altfel, și cele mai
recente monede descoperite în necropola de la Sf. Nicolae-Ungureni. Astfel de piese ne
sunt cunoscute și în alte descoperiri cu caracter funerar din Valahia, cum sunt cele de la
Tunari, jud. Ilfov50 și Biserica Schimbarea la Față „Flămânda”51 din București.
43

Cantacuzino, Trohani 1979, p. 310, M 34, p. 317, M 41, M 44.
Cantacuzino, Trohani 1981, p. 223, M 2.
45 Mănucu-Adameșteanu et alii 2011, p. 256, nr. 266, p. 259-260, nr. 295-307, p. 269-276, nr. 411-486,
p. 277-278, nr. 499-503.
46 Mănucu-Adameșteanu, Pîrvulescu 2011, p. 346-347.
47 Mănucu-Adameșteanu et alii 2015, p. 38-39, nr. 2-6.
48 Mănucu-Adameșteanu, Pîrvulescu 2011, p. 338-340.
49 Mănucu-Adameșteanu et alii 2011, p. 210.
50 Mănucu-Adameșteanu et alii 2011, p. 237-242, nr. 137-195.
51 Mănucu-Adameșteanu, Pîrvulescu 2011, p. 338.
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În urma analizei materialului numismatic provenit din cimitirul de la
Sf. Nicolae-Ungureni repartiția pe secole a monedelor este dezechilibrată, cu o
pronunțată prezență a emisiunilor de secol XIX:
Imperiul Romano-German (2 ex.) – sec. XVI-XVIII;
Imperiul Otoman (12 ex.) – sec. XVIII-XIX;
Imperiul Austriac (16 ex.) – sec. XIX;
România (10 ex.) – sec. XIX.
Valoarea minoră a materialului numismatic provenit din necropola de la Sf.
Nicolae-Ungureni nu reprezintă un fapt aparte, specific zonei respective. Fenomenul este
general valabil pentru vremurile moderne (sfârșitul secolului al XVIII-lea – secolul al
XIX-lea) din cauza situației precare a Țărilor Române: regim de monopol al Porții otomane,
haos monetar și fiscal, ori prezența frecventă a trupelor otomane, țariste sau austriece.
Această precaritate a generat pe piața monetară, nu o dată, un fenomen de migrare a
nominalurilor de valoare, din aur sau argint. Acestea luau calea Imperiilor otoman și țarist
sub formă de diverse plăți, taxe, dări și obligații, pe piața internă rămânând o mare masă de
monede divizionare, mai ales din bronz, otomane și europene52.
Ceramica
Materialul ceramic descoperit în timpul cercetării arheologice evidențiază locul
de întâlnire al arheologiei cu etnografia. Vasele sau fragmentele ceramice depuse în
morminte nu doar facilitează precizarea momentului îngropării, ci și ilustrează modul
prin care oamenii din secolul XIX vedeau moartea. O serie de obiceiuri pregăteau
călătoria defunctului53, precum spargerea vasului în care se ținea apa folosită la „scalda”
mortului sau a celui care conținea ofrandele de mâncare. Ulterior, fragmentele erau
depuse pe coșciug sau în mormânt.
Astfel, în nouă morminte s-au descoperit fragmente provenind de la oale, ulcele,
strachini sau farfurii. Ca formă, cel mai des întâlnită este ulcica, urmată de farfurie.
Într-un singur mormânt (S I M1 – Pl. XVII/7) s-a păstrat fundul de la o strachină și, în
cadrul primei secțiunii (la o adâncime de -0,20 m), fragmente de la vase de dimensiuni
mai mari, respectiv oale, dintre care un vas avea toartă (Pl. XVII/1-6).
Cele din categoria vaselor închise au forma bitronconică, cu fundul plat și buza
dreaptă sau evazată, cu marginea rotunjită. Pereții au grosimea cuprinsă între 0,4-0,8 cm.
Toarta, în bandă, se păstrează în puține cazuri, fiind prinsă imediat sub muchia buzei până
în dreptul diametrului maxim, așa cum observăm la singurul vas întreg din cadrul cercetării.
Decorul constă în linii incizate sau caneluri în partea superioară a vasului.
Smalțul este folosit fie doar pentru protejarea buzei, la interior și exterior, fie în exterior,
pe jumătatea superioară, inclusiv pe atașul toartei, aplicat mai ales ca pată de culoare.
Categoria vaselor deschise include, ca forme, strachina și farfuria. Farfuriile
sunt smălțuite în mai multe culori.
Singurul vas întreg descoperit în cadrul cimitirului bisericii Sf. Nicolae
Ungureni este o ulcică (Pl. XIX/3), ce a fost îngropată la o adâncime de -0,50 m. În
aceasta s-a găsit o monedă de argint perforată, având valoarea nominală de 3 kreuzer.
52
53

Mănucu-Adameșteanu et alii 2011, p. 216.
A se vedea studiile privind datinile și obiceiurile funerare (Burada 2006, p. 13-21; Panea 2003, p. 23-64).
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Vasul a fost lovit în momentul descoperirii, o parte din buza acestuia fiind spartă,
fragmentul păstrându-se însă.
Realizată din pastă fină, arsă oxidant complet, ulcica are o formă bitronconică,
cu fundul plat, având diametrul mai mic decât gura. Buza este evazată, cu marginea
rotunjită. Vasul este angobat în întregime la exterior, un smalț de culoare maro protejând
atât interiorul cât și exteriorul buzei; smalțul se mai regăsește și pe partea superioară a
toartei și mai este aplicat, ca pată decorativă, în interior și exterior. Un registru de două
caneluri decorează diametrul maxim al piesei. Buza este și ea decorată cu două caneluri.
Toarta, în bandă (2,6 cm) este prinsă sub muchia buzei și de pântecul vasului.
D gură = 9,1 cm; D max = 11,4 cm; D bază = 6,9 cm; h = 13,4 cm; GR = 0,6 cm.
Tot dintr-o ulcică cu toartă face parte și fundul descoperit la decopertarea
secțiunii estice, la c. -10 cm adâncime (Pl. XX/1-2). În interiorul acestuia, alături de
fragmente din vas (toartă și buză) s-au găsit și patru monede otomane. Fundul de vas
are doar pete de angobă la exterior, fiind acoperit de angobă în partea superioară. Buza,
decorată cu două caneluri este smălțuită în aceeași culoare maro, smalț ce se regăsește
și pe partea superioară a toartei.
D bază = 7 cm; GR = 0,6 cm.
Așa cum am precizat anterior, materialul ceramic, a fost găsit, fragmentar, în
nouă morminte și doar în jumătate din cazuri putem încadra, cu ajutorul inventarului
funerar, cronologic, vasele.
În secțiunea de pe laterala nordică (S I), M6 are ca inventar un inel și monede
otomane, parale de secol XVIII, dar și o para Mahmud II (1808-1839). Inelul este unul de
tip sigilar, intens folosit, ce se regăsește în decursul secolului XVIII, dar și al celui următor.
Tot în această secțiune, pe baza acelorași obiecte de inventar, dar de data aceasta
un cercel și a emisiunilor austriece din 1816 și românești din 1867, M17 se încadrează
cronologic în decursul sec. XIX.
În cea de-a doua secțiune, cea de pe laterala sudică, monedele de 1 sau 6 kreuzer
sunt piesele care pot restrânge datarea ceramicii în prima jumătate a sec. XIX.
M16 al celei de-a treia secțiuni (perpendiculară pe altar) avea ca inventar, pe lângă
ceramică, monede de bronz (1816) și de argint (1764) dar și un inel care își găsește analogii
cu cel descoperit în M327 de la Tunari, împreună cu monede din 1816 și 186754.
Forma și decorul categoriilor ceramice menționate sunt întâlnite în decursul
secolului XIX și mai târziu, regăsindu-se în colecțiile etnografice. Pentru un studiu al
ceramicii din cadrul cimitirelor târzii nu am găsit un volum mare de publicații55, această
categorie fiind trecută cu vederea.
Obiecte de podoabă
De-a lungul timpului, aceste categorii de piese au fost depuse în morminte,
creionând imaginea vieții cotidiene, a preferințelor și modei, dar și a veniturilor
persoanei care le comanda.

54
55

Mănucu-Adameșteanu et alii 2011, p. 301-302.
A se vedea studiul monografic al comunei Tunari (jud. Ilfov): Mănucu-Adameșteanu et alii 2011.
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Inele
Acest tip de podoabă este cel mai des folosit de locuitorii mahalalei Ungureni,
făcând parte din inventarul a zece morminte. Ele sunt realizate din argint și au o largă
utilizare, atât la femei cât și la bărbați. Ca tehnică de execuție acestea au fost turnate, iar în
ceea ce privește tehnica de decorare întâlnim incizia, granulația, filigranul, dar și montarea
de pietre în caboșon. Ele au fost purtate atât la mâna stângă cât și la cea dreaptă.
În categoria inelelor decorative includem două descoperiri.
Inelul, păstrat fragmentar, din S I M4, are în montură o piatră semisferică de
culoare roz-mov56. Veriga cu diametrul aprox. de 2 cm are capetele desfăcute, sudate pe
chaton. Este decorată cu două șanțuri circulare. Montura înaltă, ușor răsfrântă peste
piatră, păstrează câțiva dinți pentru prinderea acesteia (Pl. XXI/1).
Un inel descoperit în S III M16, ce își găsește analogii în cimitirul de la Tunari,
este păstrat parțial57. El are capetele verigii ușor lățite și sudate de motivul decorativ.
Decorul constă din trei bumbi, cei laterali mai mici, încadrați de un fir filigranat.
Bumbul central este despărțit de cei laterali prin câte două „perle” mici (Pl. XXII/4).
Inelele sigilare, sau de tip sigilar, sunt cele mai numeroase. Scaunul sigilar este
individualizat față de verigă, având în câmpul său incizate litere chirilice și motive
aviforme sau religioase.
În M10 din cea de-a treia secțiune (estică), inelul are incizată central o cruce,
ale cărei brațe merg până aproape de marginea pastilei, partea de jos fiind marcată
printr-un triunghi. În cadrul fiecărui registru al crucii sunt incizate, în negativ inițialele
lui Iisus Hristos (dreapta sus-jos) și literele alfa și omega (stânga sus-jos). Veriga
inelului, păstrată parțial, este semicirculară în profil (Pl. XXII/3).
Alte patru inele au incizate litere chirilice, proprietarii acestora rămânând
necunoscuți. Poate o cercetare detaliată a registrelor de stare civilă va aduce informații
suplimentare despre aceștia. Cele trei inele din prima secțiune (din M16, M17 și M18)
sunt inele simple, care au în câmpul sigilar trecută doar legenda, literele fiind scrise în
pozitiv: I ┼ O, ПρС, ß A (Pl. XXI/3-4; Pl. XXII/1).
Un inel frumos decorat este cel al defunctului din M20 (secțiunea sudică).
Veriga fragmentară este decorată filigranat, cu un cordon împletit. Capetele verigii sunt
sudate de scaunul sigilar și sunt decorate cu trei flori granulate. Montura inelului o
constituie o casetă înaltă, cu brâu alcătuit din granule metalice, ce se regăsesc și la
marginea verigii. Pe inel este incizată o pasăre, cu capul spre dreapta, iar sub aceasta,
cu caractere chirilice D U M (Pl. XXII/2).
O piesă îndelung folosită a fost inelul din M6 al secțiunii nordice (S I). Cu un
diametru de 2,1 cm a fost turnat împreună cu pecetea ovală, din decor păstrându-se
câteva linii hașurate (Pl. XXI/2).

56 Astfel de inele au fost documentate prin descoperiri arheologice și se întâlnesc până în secolele XVIIXVIII la Orașul de Floci (Chițescu et alii 1979, fig. 17/14-15 și 18/5), Enisala (necropolă: MănucuAdameșteanu 1980, fig. 4/5, 9/1-2, 10/5-6 și La Biserică: Stănică et alii 2005-2006, fig. 5/4) sau Isaccea –
Biserica Sf. Gheorghe (Vasiliu 1995, fig. 2/5).
57 Inventarul M 327 - Mănucu-Adameșteanu et alii 2011, p. 301-302, fig. 6/6.
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Cercei
Doar doi cercei au fost descoperiți în două morminte. Au o formă asemănătoare,
sunt lucrați din argint și au fost găsiți în zona mâinilor. Cerceii sunt formați din veriga
de prindere, deschisă, circulară în secțiune și pandantiv. Acesta din urmă, sub formă de
lacrimă, este fațetat (Pl. XXIII/1-2).
Ac de prindere decorativ
Este vorba de un ac de prins (pentru cămașă?) confecționat din bronz. Tija
răsucită este sudată pe spatele unei rozete cu opt laturi (una dintre ele lipsește, pe partea
dreaptă), în mijlocul căreia se află piatra semicirculară, de culoare roșie (Pl. XXIII/4).
Accesorii vestimentare și fragmente textile
Nasturi și butoni
Găsiți la mâini, gât și în zona toracelui, nasturii sunt realizați din pastă de
porțelan „moale” sau din lemn, având o formă circulară, ușor bombată. Butonii, prin
excelență decorativi, sunt din metal și îmbrăcați în material textil. Într-un singur caz, un
buton a fost confecționat din porțelan.
În funcție de mărime, nasturii sunt prevăzuți cu trei-patru sau chiar cinci orificii
de prindere, pentru cei din lemn, iar butonii au un picioruș prin intermediul căruia sunt
cusuți de o stofă mai groasă (Pl. XXV/5-6).
În câteva cazuri, nasturii au primit un decor în relief: liniuțe dispuse radial sau
puncte. Un exemplar a primit ca ornament un motiv decorativ din dungi verzi, dispuse
în cruce (Pl. XXIV/4)58.
Piesele mai mari, precum nasturii de lemn (Pl. XXIV/3, 6) sau butonii de prindere
(10 exemplare) se foloseau pentru prinderea hainelor groase: ișlicuri, dulămi sau blănuri.
Copci
Închizătorile de haine sau copciile sunt mai vechi decât nasturii și au fost
frecvent utilizate. Se foloseau pentru închiderea hainelor, dar aveau și rol ornamental.
Sunt comune pentru secolele XVIII-XIX59, găsindu-se în diferite mărimi, determinate
fiind de tipul de îmbrăcăminte la care erau folosite: mai mici, pentru piese de
vestimentație purtate direct pe corp (Pl. XXVI/6-8) sau de dimensiuni mai mari, pentru
haine mai groase, precum veste sau cojoace (Pl. XXVI/5).
Ac de prindere
Putem vorbi de două sau trei astfel de piese, dintre care doar una păstrată
integral, lucrată din sârmă de bronz, are o lungime de 4 cm. Tija, ascuțită la vârf se
termină în partea superioară cu o gămălie, ce s-a format din firul metalic răsucit. Piesa
face parte din inventarul mormântului de preot, dezvelit în secțiunea perpendiculară pe
altar (S III M 8) (Pl. XXVI/3).
Nasturii se găsesc frecvent în inventarul mormintelor de sec. XIX; vezi și Mănucu-Adameșteanu et alii
2011, p. 311-312, fig. 7/4.
59 Mănucu-Adameșteanu et alii 2011, p. 314, fig. 4/1, 5.
58
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O piesă asemănătoare, găsită la Tunari, într-un mormânt de femeie, a avut ca
scop prinderea năframei60.
Cordon/lanț
Fragmente dintr-un cordon/lanț care se ținea probabil în jurul taliei s-au găsit
într-un mormânt de femeie. Cordonul, acoperit de un strat coroziv verde, are în
componența sa mărgele de lemn prinse cu tije de metal, ce alternează cu un model
realizat din fire metalice „împletite” într-un romb (Pl. XXIII/5-6). S-au păstrat trei tipuri
de mărgele:
- sferice, aplatizate la capete cu diametrul maxim ușor ieșit în evidență, fără
decor (0,5×0,7 cm);
- globulare, goale în interior, decorate de la un capăt la altul cu nervuri fine;
păstrează urme de culoare (0,6×0,7 cm);
- alungite, sub formă de clepsidră, având gaura de prindere poziționată
transversal (L = 1,5 cm; g = 0,5/0,7 cm).
Fragmente textile
Fragmentele păstrate61 provin de la articole vestimentare sau au fost prinse de
sicriu. Două galoane de diferite lățimi cu nituri de bronz, au fost prinse de coșciug
(deoarece s-au identificat bucăți de lemn putrezit sub bumbii metalici ai nitului: S III,
M15 – Pl. XXV/3).
Alte fragmente provin dintr-o țesătură broșată, având o bază din fire țesute de
mătase și decor floral din fir metalic. Acest fir este realizat din sârmă metalică, răsucită
pe fir de bumbac, filamentele firului de bumbac fiind la rândul lor răsucite în S.
Într-o stare de conservare mult mai bună se găsește un galon mai îngust, realizat
prin țesere mecanică cu fir de bumbac și fir metalic din cupru. Pe margini are inserată
bandă metalică din cupru, cu lățimea de 0,1 cm. Din același tip de țesătură s-au mai
prelevat trei cruci care sigur fac parte din decorul unui veșmânt preoțesc, țesătura
acestuia păstrându-se ca dublură, pe anumite porțiuni, sub acest galon (S III M8 – Pl.
XXVI/1-2).
Ciucuri
În M8 din S III, mormânt aparținând unui reprezentant al clerului, au fost
descoperiți patru ciucuri (unul nu se mai păstrează, doi sunt aproape integrii, iar un altul
este deteriorat masiv), confecționați dintr-un mănunchi de fire metalice groase din
bandă de cupru argintat, răsucită pe fir de bumbac alb62 (Pl. XXVI/4).
Concluzii
Descoperirea unor noi mărturii arheologice şi numismatice permit acum conturarea
unei noi imagini a trecutului acestei mahalale şi completarea informațiilor întâlnite în
diverse publicații legate de acest spațiu periferic al Craiovei din veacul al XIX-lea.
Mănucu-Adameșteanu et alii 2011, p. 315, fig. 6/7.
Ghițescu 2019, p. 69. Mulțumim și pe această cale colegei restaurator Alina Gărău.
62 Mănucu-Adameșteanu et alii 2011, p. 315, fig. 3/2.
60
61

212
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

Din păcate, singurele amintiri ale istoriei desfășurate în mahalaua Ungureni au
rămas biserica şi cimitirul din jurul său, dar şi acestea purtând amprenta trecerii timpului
și a modificărilor arhitecturale și urbanistice din secolul XX.
Studiul de față s-a dorit a fi consemnarea trecutului acestei vechi mahalale, din
perspectiva noilor descoperiri arheologice și numismatice, sortit uitării, îngropat fiind
în peisajul urban contemporan, istorie lipsită de „evenimente”, dar care face totuși parte
integrantă din cea seculară a orașului, în ceea ce s-a numit civilizația urbană, chiar în
„margine de Craiova”.
CATALOGUL MORMINTELOR
Secțiunea I (nord)
Mormântul 1 - adâncime 0,35-0,40 m. Intră în profilul estic (Pl. V/1).
Adolescent?; a fost surprins în profil, fiind dezvelită doar jumătatea superioară,
până la bazin. Mâna dreaptă la piept, iar stânga îndoită, nefiresc, spre exterior. Privirea
spre sud. Se păstrează urme de la sicriu.
Inventar:
- în dreptul palmei mâinii drepte, un buton;
- o verigă argint (Pl. XXIII/3) (MOC nr. inv. I 56455).
Verigă de argint, circulară în secțiune, cu urechiușă de prindere.
D = 1,1×1,3 cm; h = 1,5 cm; G = 0,23 g.
- fragment de strachină, se păstrează fundul și peretele ușor curbat (Pl. XVII/7).
Pastă fină, ardere oxidantă completă, fund plat, puțin profilat. În interior, humă
în două culori. Dimensiuni: 4,5×6,5 cm; GR perete = 0,6 cm.
Mormântul 2 - adâncime 0,45 m. Intră în profilul estic (Pl. V/ 1).
A fost surprins doar partea inferioară, stare de conservare proastă. Privirea spre
sud. A fost deranjat de mormântul anterior. Mâinile între picioare.
Inventar:
- buton.
Mormântul 3 – adâncime 0,40 m. Intră în profilul vestic (Pl. V/1).
Matur; au fost dezvelite doar membrele inferioare. Se păstrează urme de la sicriu.
Fără inventar vizibil.
Mormântul 4 - adâncime 0,70 m. Lungime păstrată 1,50 m (Pl. V/3).
Matur; stare de conservare bună. Mâinile împreunate pe piept. Privirea spre
nord. Se păstrează urme de la sicriu.
Inventar:
- două monede bronz 1 kreuzer Franz II (I) 1816;
- piese de podoabă:
1. inel fragmentar cu piatră (MOC nr. inv. I 56454 – Pl. XXI/1).
Inel din argint a cărui verigă nu se păstrează integral. Veriga bandiformă cu
capetele desfăcute, este decorată cu două șanțuri circulare. Montura inelului o constituie
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o casetă înaltă, cu două brâuri, unul împletit și altul granulat. Montura ușor răsfrântă
peste piatra semisferică de culoare roz-mov.
D verigii = c. 2 cm; lățime verigă = 0,5 cm; D montură = 1,2 cm; h = 0,7 cm;
G = 3 g.
2. cercel (MOC nr. inv. I 56453- Pl. XXIII/1)
Cercel din argint, poziționat la nivelul mâinilor. Cercelul este alcătuit din verigă
și pandantiv. Veriga de prindere, restaurată, este deschisă, din sârmă de argint, circulară
în secțiune. Pandantivul are forma unei lacrimi, este fațetat, în partea superioară aflânduse nitul de care este prinsă veriga.
L= 2,8 cm; D verigii = 1,6×1,7 cm; pandant = 1,7×1,9×0,4 cm; G = 2,54 g.
- accesorii vestimentare:
1. cordon fragmentar, acoperit cu un strat coroziv verde, de-a lungul
abdomenului (MOC f.n.i. – Pl. XXIII/5-6).
Cordonul este realizat din mărgele de lemn prinse cu tije de metal, ce alternează
cu un model rombic din metal. S-au păstrat trei tipuri de mărgele:
- sferice, aplatizate la capete cu diametrul maxim ușor ieșit în evidență, fără
decor (0,5×0,7 cm)
- globulare, goale în interior, decorate de la un capăt la altul cu nervuri fine;
păstrează urme de culoare (0,6×0,7 cm)
- alungite, sub formă de clepsidră, având gaura de prindere poziționată
transversal (L = 1,5 cm; g = 0,5/0,7 cm).
Mărgele sunt cu tije subțiri, îndoite la capete pentru a forma o za, cu o lungime
de 1,2 cm formând un model alternativ cu forme rombice de metal de 1 cm, formate din
zale împletite.
2. copcă – „moș” (1×1,6 cm) (Pl. XXVI/5);
- mici fragmente de țesătură.
Mormântul 5 – adâncime 0,50 m. În martorul păstrat.
Matur; reînhumat, deranjat de aleea ce înconjoară biserica.
Mormântul 6 - adâncime 0,60-0,65 m
Matur; stare de conservare bună. A fost surprinsă doar partea stângă, restul
intrând în profilul martorului-alee. Mâinile împreunate pe piept. Privirea spre nord. Se
păstrează urme de la sicriu.
Inventar:
- monede de argint otomane, una la mâna stângă para Mahmud II an 28 și
celelalte (patru monede fragmentare de secol XVIII-XIX, din care se păstrează doar una
ruptă) la mâna dreaptă, între degete;
- piese de podoabă:
1. inel, pe mâna dreaptă (MOC nr. inv. I 56456 – Pl. XXI/2).
Inel din argint, a cărui verigă face corp comun cu pecetea. Piesa a fost îndelung
utilizată, urme de uzură regăsindu-se pe veriga subțiată și pe sigiliul, al cărui decor este
ilizibil. Din decor se păstrează câteva linii hașurate. Veriga este ușor deformată, având
o lățime ce variază între 0,3 - 1 cm.
D = 2,1 cm; D peceții = 1,2×1,4 cm; G = 5,11 g.
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- accesorii vestimentare:
1. copcă – „babă”, se păstrează doar jumătate, fiind găsită în dreptul mâinii
drepte (Pl. XXVI/6);
2. fragmente de încălțăminte;
- fragment buză de la un vas de sticlă de genul celor farmaceutice (grosime 0,6
cm) (Pl. XVIII/4);
- fragmente ceramice (Pl. XVIII/1-3).
Fragmentele provenind de la o ulcică, cu toarta în bandă. Buza evazată, cu marginea
rotunjită este protejată de un smalț verde oliv, atât la interior cât și la exterior. Decorul,
realizat pe pântec, constă în două caneluri paralele. Pe exterior a fost acoperit cu angobă, pe
două din cele patru fragmente păstrându-se o pată de smalț verde. Dimensiuni: Toartă:
2,2×4,3 cm; GR = 0,9 cm. Fragment buză: 2,7×3 cm; GR = 0,5 cm. Fragment pântec:
5,3×6,3 cm; GR = 0,4 cm. Fragment smălțuit: 2,4×3,5 cm; GR = 0,5 cm
Mormântul 7 – adâncime 0,60 m
Matur; surprins în profilul vestic, deranjat de M6. Fața în jos.
Mormintele 8-9 – adâncime 0,90 m. Intră în profilul vestic.
Matur.
Inventar: fragmente ceramice:
- farfurie.
Din fragmentele recuperate (două ca inventar al mormântului M8 și unul la o
adâncime de 0,60 m) se păstrează pereții evazați și fundul plat. Formă circulară cu profil
tronconic aplatizat. Pastă fină, ardere oxidantă completă, cu urme de ardere secundară,
în interior. Pe suprafața interioară este aplicat un smalț în două culori: negru și galben.
Marginea este largă, având ca decor caneluri încadrate de humă de culoare maro; motiv
ce se regăsește aproape pe întreaga suprafață interioară (Pl. XVIII/5-6). Dimensiuni:
2,4×5,6 și 4,5×6 cm. Baza: 6,4×10 cm; GR = 0,6 cm; h = 3,5 cm.
- farfurie, se păstrează trei fragmente de mici dimensiuni.
Pastă fină, ardere oxidantă completă. Pe suprafața interioară este aplicat un
smalț în trei culori: negru, maro și galben. Pe exterior a fost acoperită cu angobă. (Pl.
XIX/1-2) Dimensiuni: 3,7×4,1 cm; GR = 0,6 cm.
Mormântul 10 – adâncime 0,95 m. Intră în profilul vestic.
Matur. Se păstrează urme de la sicriu.
Mormintele 11-13 – adâncime 0,95 m
Reînhumări.
Mormintele 14-15 – adâncime 1 m
Surprinse parțial în colțul S-E al secțiunii. Fără inventar vizibil.
Mormântul 16 – adâncime 1,07 m (Pl. VI/1).
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Matur; stare bună de conservare, surprins parțial în profilul sudic, a fost dezvelit
integral printr-o casetă. Mâinile sunt puse una peste alta, așezate pe abdomen. Se
păstrează urme de la sicriu.
Inventar:
- monede: trei la șoldul drept, cu urme de țesătură, alte trei la umărul drept, pe
cant și o a șaptea monedă la mâna dreaptă: cinci bucăți sunt monede de 5 bani Carol I
1867 (MOC nr. inv. I 56474 și I 56475), una este 1 kreuzer Franz II (I) 1816 și o monedă
de 3 kreuzer Franz II (I) al cărui an nu se observă.
- piese de podoabă și cult:
1. inel (MOC nr. inv. I 56457 – Pl. XXI/3).
Inel din argint cu veriga semicirculară în profil, îngustă. Pe verigă este lipită o
casetă dreptunghiulară cu colțurile rotunjite. în câmpul casetei, într-un chenar liniar,
sunt incizate o cruce și literele chirilice I / O.
Legenda: I ┼ O
D = 1,9×2,1 cm; lățime verigă = 0,3 cm; pastilă dreptunghiulară = 0,4×0,7 cm;
G = 1,77 g.
2. în mâini, către piept, urme de lemn, uniforme, probabil o cruce?
- accesorii vestimentare:
1. nasturi – doi în partea dreaptă a bazinului, unul la piept și un altul la gât.
Nasturi de cămașă/bluză de culoare albă, din pastă de porțelan „moale”, de
formă circulară, ușor bombată (D = 0,8 și 0,9 cm și g = 0,3 cm). Pentru prindere sunt
prevăzuți cu trei, respectiv patru găuri.
2. copcă – „moș”, se păstrează un fragment de c. 1 cm lungime, corodat (Pl. XXVI/7);
3. fragmente de încălțăminte;
- fragmente de țesătură.
Mormântul 17 – adâncime 1,07 m, lungime 1,60 m (Pl. VI/2).
Matur; stare bună de conservare. Mâna stângă adusă la piept, iar cea dreaptă
așezată pe abdomen. Privirea spre nord. Se păstrează urme de la sicriu.
Inventar:
- monede: cinci monede în zona pieptului, monede de 2 bani și 5 bani Carol I
1867 (MOC nr. inv. I 56472 și I 56473).
- piese de podoabă: inel (MOC nr. inv. I 56458 – Pl. XXI/4).
Inel de argint, fals sigilar cu veriga semicirculară în profil, fațetată către pecetea
cu care face corp comun. Veriga are o mică bucată lipsă, în partea opusă casetei
dreptunghiulare, ce are colțurile rotunjite. Incizat, cu litere chirilice P R S.
Legendă: ПρС
D = 2,2 cm: lățime verigă = 0,4×0,8 cm; pecete = 0,8×1,2 cm; G = 3,95 g.
- accesorii vestimentare:
1. nasturi – câte unul la fiecare mână și un altul la gât (Pl. XXIV/1).
Nasturi de cămașă/bluză de culoare albă, din pastă de porțelan „moale”, de
formă circulară, ușor bombată (D = 0,9 cm și g = 0,3 cm). Pentru prindere sunt prevăzuți
cu 4 găuri. Unul dintre nasturi este decorat pe margine cu puncte în relief.
2. copcă – „babă” (1×0,6 cm) (Pl. XXVI/8);
3. verigă de prindere, din sârmă de bronz;
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4. fragmente de încălțăminte;
- fragment ceramic, parte din fundul plat al unei farfurii.
Pastă fină, ardere oxidantă completă. Smălțuită la interior cu smalț incolor.
Dimensiuni: 3,1×3,8 cm; GR = 0,5 cm.
Mormântul 18 – adâncime 1,07 m. Intră în profilul estic (Pl. VI/3).
Matur; stare bună de conservare, jumătatea membrelor inferioare se află în
profilul estic. Mâinile puse una peste alta, îndoite din cot, așezate pe piept. Privirea în
sus. Se păstrează urme de la sicriu.
Inventar:
- monede: două monede în zona pieptului (1 kreuzer Franz II (I) 1816), alte
două asemănătoare în zona coastelor, pe partea stângă și o monedă argint, perforată,
între degetele mâinii stângi: 6 kreuzer Franz Joseph 1849 (MOC nr. inv. I 56471);
- piese de podoabă și cult:
1. inel, la mâna stângă (MOC nr. inv. I 56459 – Pl. XXII/1).
Inel din argint, fals sigilar, alcătuit din veriga deschisă la capete și pecetea
dreptunghiulară, cu colțurile rotunjite. Veriga este simplă, semicirculară în profil.
Câmpul sigilar are incizat literele chirilice V A.
Legenda: ß A
D = 2,2 cm; lățime verigă = 0,3-0,6 cm; sigiliu = 0,8×1,2 cm; G = 3,12 g.
2. ac de prins (pentru cămașă?), aflat pe piept (MOC nr. inv. I 56460 – Pl. XXIII/4).
Ac confecționat din bronz, cu piatră roșie. Tija răsucită este sudată pe spatele
unei rozete cu opt laturi (una dintre ele lipsește, pe partea dreaptă), în mijlocul căreia se
află piatra semicirculară.
L = 2,9 cm; l = 1,1 cm; D piatră = 0,7 cm; G = 0,64 g.
- accesorii vestimentare:
1. nasturi decorativi, în zona gâtului și a toracelui (6 buc. – MOC f.n.i - Pl. XXV/5)
Nasturi decorativi din metal, îmbrăcați în material textil. Acești nasturi erau
prinși/cusuți prin intermediul unui picioruș de o haină mai groasă (D = 2,4 cm și g = 0,4 cm).
2. nasturi – câte unul la mâna dreaptă, gât și în zona bazinului (acesta din urmă,
pe țesătură) (MOC f.n.i. – Pl. XXIV/3-4).
Nasturi de cămașă/bluză de culoare albă, din pastă de porțelan „moale”, de
formă circulară, ușor bombată (D = 1 cm și g = 0,3 cm). Pentru prindere sunt prevăzuți
cu patru găuri. Unul dintre nasturi este decorat, pe margine cu puncte în relief, iar un
altul a primit ca ornament un motiv decorativ din dungi verzi, dispuse în cruce.
- pieptene63, cu urme de culoare roșie (provenite de la butoni).
Secțiunea II (sud)
Mormântul 1 - adâncime 0,30-0,35 m.
Reînhumat. Se păstrează urme de la sicriu.
Inventar:
- monedă de argint, perforată denar Rudolf II 1579 (MOC, nr. inv. I 56465);
63

În zona capului, depus ritual: Burada 2006, p. 17; Panea 2003, p. 31.
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- fragment ceramic dintr-o ulcică.
Pastă fină, ardere oxidantă completă, angobată în exterior. Dimensiuni: 5×3,5
cm; GR = 0,5 cm.
Mormântul 2 - adâncime 0,35 m
Reînhumat.
Mormântul 3 - adâncime 0,50 m
Matur, deranjat. Mâinile pe piept. Privirea în față. Se păstrează urme de la sicriu.
Inventar:
- o monedă otomană, ce nu se păstrează, probabil în gură;
- fragment textil;
- fragment ceramic dintr-o ulcică.
Pastă fină, ardere oxidantă completă, angobată atât în interior cât și în exterior.
Dimensiuni: 4,9×3,4 cm; GR = 0,5 cm.
Mormântul 4 - adâncime 0,40 m
Reînhumat.
Mormântul 5 - adâncime 0,45 m. Intră în profilul vestic.
Matur?; dezvelit parțial, doar partea inferioară. Se păstrează urme de la sicriu.
Fără inventar vizibil.
Mormântul 6 - adâncime 0,60 m. Surprins pe profilul estic.
Se păstrează urme de la sicriu.
Mormântul 7 - adâncime 0,80 m. Intră în profilul estic
Matur; se păstrează parțial. Mâinile (se păstrează doar stânga) pe piept.
Mormântul 8 - adâncime 0,85 m (Pl. IX/ 2).
Matur; surprins doar în partea superioară, deranjat în timpul săpăturilor. Mâinile
puse pe piept. Se păstrează urme de la sicriu.
Inventar: - doi nasturi, unul de lemn și altul de porțelan (MOC f.n.i. – Pl. XXIV/2).
Nasture de cămașă/bluză de culoare albă, din pastă de porțelan „moale”, de formă
circulară, ușor bombată (D = 0,8 cm și g = 0,3 cm), ce are trei găuri pentru prindere.
Nasture de lemn, pentru închiderea hainelor mai groase, de culoare cremmaronie, de formă circulară, concavă, cu 4 găuri de prindere, așezate în cruce (D = 2,3
cm și g = 0,4 cm) (Pl. XXIV/5).
Mormântul 9 - adâncime 0,85 m
Matur; surprins doar în partea superioară. Mâinile puse pe piept.
Mormântul 10 - adâncime 0,85 m
Matur; surprins doar în partea superioară, deranjat în timpul săpăturilor; stare
de conservare precară. Mâinile aduse pe abdomen.
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Mormântul 11 - adâncime 0,85 m. Intră în profilul estic. Lungime păstrată 1,50
m (Pl. IX/3).
Matur. Mâna stângă pe bazin, iar cea dreaptă pe lângă corp. Privirea spre nord.
Se păstrează urme de la sicriu.
Inventar:
- monedă de argint, perforată (ruptă ulterior) la mâna stângă – para Ahmed III
(MOC nr. inv. I 56466);
- accesorii vestimentare: doi nasturi, la mâna dreaptă de porțelan, iar la stânga
de lemn (MOC f.n.i. – Pl. XXIV/6).
Nasture de cămașă/bluză de culoare albă, din pastă de porțelan „moale”, de
formă circulară, ușor bombată (D = 1 cm și g = 0,3 cm) ce are trei găuri pentru prindere.
Nasture de lemn, pentru închiderea hainelor mai groase, de culoare crem-maronie,
de formă circulară, cu cinci găuri de prindere (D = 1,5 cm și g = 0,3 cm) (Pl. XXIV/5).
Mormântul 12 - adâncime 0,73 m. Intră în profilul vestic.
Matur; surprins doar în partea inferioară; deranjat în timpul săpăturilor. Mâinile
puse pe bazin.
Inventar:
- 3-4 monede în zona mâinilor, într-o stare avansată de degradare, de mici
dimensiuni.
Mormântul 13 - adâncime 0,90 m
Matur; distrus de muncitorii care lucrau la consolidarea bisericii. Mâinile puse
pe bazin.
Din inventar nu s-au recuperat decât fire metalice.
Mormântul 14 - adâncime 1 m
Matur; surprins parțial în jumătatea inferioară, deranjat de cablul electric,
introdus pentru luminarea exterioară a clădirii. Privirea spre sud.
Mormântul 15 - adâncime 1,10 m. Intră în profilul vestic.
Adolescent?; surprins parțial, deranjat de cablul electric, introdus pentru
luminarea exterioară a clădirii. Se păstrează urme de la sicriu. Privirea în sus.
Mormântul 16 - adâncime 1,10 m. Surprins pe profilul vestic.
Matur; surprins parțial, craniul în profilul vestic, deranjat de cablul electric,
introdus pentru luminarea exterioară a clădirii. Privirea spre nord.
Mormântul 17 - adâncime 0,75 m. Intră în profilul vestic.
Matur; surprins parțial, deranjat de cablul electric, introdus pentru luminarea
exterioară a clădirii. Mâinile pe bazin. Privirea la nord.
Mormântul 18 - adâncime 1,10 m. Intră în profilul estic.
Adolescent?; surprins parțial, deranjat. Stare de conservare precară. Se
păstrează urme de la sicriu.
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Mormântul 19 - adâncime 1,10 m. Intră în profilul estic.
Adolescent?. Surprins parțial. Privirea la nord.
Mormântul 20 - adâncime 0,95 m. Intră în profilul sudic.
Matur; surprins parțial, deranjat în timpul săpăturii. Partea dreaptă se găsește în
profilul sudic. Stare de conservare precară. Mâinile pe bazin. Privirea la est. Se păstrează
urme de la sicriu.
Inventar:
- monede: șapte monede din care cinci în zona mâinilor și alte două la
demontarea mandibulei. Șase monede sunt de bronz și una de argint. Piesele de bronz
sunt nominaluri de 1 kreuzer Franz II (I) 1816, una din ele într-o stare precară de
conservare, iar ce-a de-a șaptea piesă, găsită la mâini, este o monedă de argint din 1849,
bătută de Franz Joseph, având valoarea de 6 kreuzer.
- piese de podoabă:
1. inel sigilar, din argint, la mâna stângă (MOC nr. inv. I 56461 – Pl. XXII/2).
Veriga fragmentară nu este întreagă, dar este decorată filigranat, cu un cordon
împletit. Capetele verigii sunt sudate de scaunul sigilar și sunt decorate cu trei flori
granulate. Montura inelului o constituie o casetă înaltă, cu brâu alcătuit din granule
metalice, ce se regăsesc și la marginea verigii. Pe inel este incizată o pasăre, cu capul
spre dreapta, iar sub aceasta, cu caractere chirilice D U M.
Legenda: Δ ȣ Μ
D = 2,1 cm; lățime verigă = 0,4 cm; pastila sigilară ovală 1,3×1,4 cm; G = 3,09 g.
- accesorii vestimentare:
1. butoni decorativi, în zona gâtului și a toracelui (3 buc. – MOC f.n.i. – Pl. XXV/6).
Butoni de metal, cu miez de lemn și acoperiți cu material textil având un
diametru de 1,9 cm și o grosime de 0,7 cm. Sunt prevăzuți cu picior de prindere pentru
a fi cusuți de un material mai gros. Pe unul dintre cei trei se observă, central, o floare.
2. buton din pastă de porțelan „moale” (MOC f.n.i. – Pl. XXIV/7).
Buton semisferic, de culoare neagră, în zona cutiei toracice, cu picioruș de
prindere pentru haine mai groase (D = 1,2 cm și g = 0,6 cm).
3. nasturi – trei la gât și doi în zona bazinului (MOC f.n.i. – Pl. XXIV/8).
Nasturi (2 buc., în zona bazinului) de cămașă/bluză de culoare albă, din pastă
de porțelan „moale”, de formă circulară, ușor bombată (D = 0,8 respectiv 0,9 cm și g =
0,3 cm), ce are patru găuri pentru prindere.
Nasturi (2 buc., în zona gâtului) de cămașă/bluză de culoare albă, din pastă de
porțelan „moale”, de formă circulară, ușor bombată (D = 0,9 respectiv 1 cm și g = 0,3
cm), cu patru găuri pentru prindere.
Nasture de cămașă/bluză de culoare neagră, din pastă de porțelan „moale”, de formă
circulară, ușor bombată (D = 1 cm și g = 0,3 cm), ce are patru găuri pentru prindere.
4. fragmente de încălțăminte;
- pieptene;
- fragmente ceramice dintr-o ulcică.
Pastă fină, ardere oxidantă completă. Cele două fragmente provin de la buza
vasului, smălțuite, în interior și exterior, cu un smalț verde. Dimensiuni: 1,8×2,3 și
1,4×2,4 cm; GR = 0,4 cm.
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Mormântul 21 - adâncime 1,20 m. Intră în profilul vestic (Pl. VIII/2).
Matur; sunt surprinse parțial doar picioarele.
Mormântul 22 - adâncime 1,30 m
Matur; surprins parțial, deranjat în timpul săpăturii. Privirea la est. Se păstrează
urme de la sicriu.
Mormântul 23 - adâncime 1,15 m. Intră în profilul vestic.
Matur; surprinsă doar partea inferioară, membrul stâng deplasat în urma
săpăturii. Mâinile pe bazin.
Mormântul 24 - adâncime 1,30 m. Capul în profilul vestic.
Matur; a fost deranjat de M 23.
Secțiunea III (est)
Mormântul 1 - adâncime 0,40 m.
Matur; deranjat. Privirea spre est.
Inventar: fragment ceramic dintr-o ulcică.
Pastă fină, ardere oxidantă completă, angobată în exterior. Decorat cu două
caneluri paralele. Dimensiuni: 3×3,5 cm; GR = 0,5 cm.
Mormântul 2 - adâncime 0,40-0,50 m.
Matur; deranjat.
Mormântul 3 - adâncime 0,55 m.
Matur; deranjat, păstrat parțial. Mâinile puse pe bazin. Se păstrează urme de la sicriu.
Inventar: copcă – „babă”.
Mormântul 4 - adâncime 0,45 m
Copil.
Mormântele 5-6 - adâncime 0,27-0,33 m
Copii; reînhumați.
Mormântul 7 - adâncime 0,65 m. Surprins pe profilul nordic.
Matur.
Mormântul 8 - adâncime 0,65 m. Intră în profilul nordic (Pl. XI/2).
Matur. Mâinile pe piept. Se păstrează urme de la sicriu.
Inventar:
- cruce lemn, pe piept;
- accesorii vestimentare: ace de bronz (MOC f.n.i. – Pl. XXVI/3).
Se păstrează integral un ac de bronz, ascuțit la vârf, care în partea superioară se
termină cu o gămălie ce s-a format din firul metalic răsucit (L = 4 cm având un D = 0,2 cm).
221
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

- numeroase fragmente de țesătură și patru ciucuri – s-au păstrat doar trei, unul
în stare avansată de degradare (MOC f.n.i. - Pl. XXVI/1-2, 4).
Ciucure confecționat dintr-un mănunchi de fire metalice, subțiri, din cupru
argintat, pe un suport de bumbac.
Mormântul 9 - adâncime 0,80 m. Intră în profilul vestic (Pl. XII/1).
Matur; surprins parțial. Mâinile încrucișate pe piept. Privirea spre nord. Se
păstrează urme de la sicriu.
Mormântul 10 - adâncime 0,90 m (Pl. XII/1).
Matur. Mâinile pe bazin. Privirea la sud. Se păstrează urme de la sicriu.
Inventar:
- piese de podoabă:
1. inel argint (MOC nr. inv. I 56463 – Pl. XXII/10).
Inel fragmentar din argint, cu veriga semicirculară în profil, îngustă, ce se
evazează spre a forma pecetea ovală. Central este incizată o cruce, ale cărei brațe merg
până aproape de marginea pastilei, partea de jos fiind marcată printr-un triunghi. În
cadrul fiecărui registru al crucii sunt incizate, în negativ inițialele lui Iisus Hristos
(dreapta sus-jos) și literele alfa și omega (stânga sus-jos).
Legenda: rândul 1: И / α
rândul 2: Н / ω
D sigiliu = 0,8×1,2 cm; veriga = 0,3-0,5 cm; G = 1,36 g.
2. cercel (MOC nr. inv. I 56462 – Pl. XXIII/2).
Cercel din argint, poziționat la nivelul mâinilor. Cercelul este alcătuit din verigă
și pandantiv. Veriga de prindere, restaurată, este deschisă, din sârmă de argint, circulară
în secțiune. Pandantivul are forma unei lacrimi, este fațetat, în partea superioară
aflându-se nitul de care este prinsă veriga.
L= 2,8 cm; D verigii = c. 1,2 cm; pandant = 1,6×1,8×0,5 cm; G = 2,38 g.
Mormântul 11 - adâncime 0,80 m (Pl. XII/1).
Matur; reînhumat.
Mormântul 12 - adâncime 0,45 m. Surprins pe profilul sudic.
Mormântul 13 - adâncime 0,60 m. Surprins pe profilul nordic.
Se păstrează urme de la sicriu.
Mormântul 14 - adâncime 0,85 m. Surprins pe profilul sudic.
Mormântul 15 - adâncime 0,95 m. Intră în profilul sudic (Pl. XII/2).
Matur; deranjat de rădăcinile arborilor din curtea bisericii. Mâna dreaptă pe
lângă corp, cealaltă îndoită pe piept. Se păstrează urme de la sicriu.
Inventar:
- mic fragment de ceramică smălțuită verde-oliv (Pl. XX/3);
- fragmente de țesătură (Pl. XXV/1-4).
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Mormântul 16 - adâncime 0,85-0,90 m (Pl. XII/2).
Matur. Mâinile pe piept. Privirea la est. Se păstrează urme de la sicriu.
Inventar:
- monede argint: unele fragmentare, turcești, printre care o para Mustafa III (17571774) și o alta 10 kreuzer Maria Theresia 1764 (MOC nr. inv. I 56467), la mâna dreaptă;
- piese de podoabă: inel argint, la mâna dreaptă (MOC nr. inv. I 56464 – Pl. XXII/4).
Inel fragmentar, cu veriga semicirculară simplă, îngustă ce se lățește ușor pentru
a forma montura. Decorul acesteia este alcătuit din trei pastile circulare, mărginite cu
un cordon filigranat.
D = 1,8 cm; G = 0,80 g.
- fragmente ceramice lângă bazin și cap.
Farfurie, se păstrează un fragment din buză. Pastă fină, ardere oxidantă
completă. Pe suprafața acesteia este aplicat smalțul peste angobă, smalțul fiind incolor
sau verde-oliv (Pl. XX/4). Dimensiuni: 2,7×3,9 cm; GR = 0,5 cm.
Farfurie, se păstrează un fragment din buză. Pastă fină, ardere oxidantă
completă. Pe suprafața acesteia este aplicat un smalț incolor (Pl. XX/5). Dimensiuni:
3×3,5 cm.; GR = 0,4 cm.
- pieptene, în zona capului.
CATALOG NUMISMATIC

Imperiul Romano-German
Ungaria
1.
Denar Rudolf II (1576-1612), 1579.
Atelier: Kremnitz.
AR; Ax 8; D = 14×13 mm; G = 0,21 g.
S II; M 1; - 0,35 m; MOC, nr. inv. I 56465. Perforată și ruptă pe margini.
Bibliografie: Huszár 1979, p. 162, nr. 1058. (Pl. XXVII/1).
Boemia
2.
10 Kreuzer Maria Theresia (1740-1780), 1764.
Atelier: Praga.
AR; Ax 12; D = 24,4×25,4 mm; G = 2,49 g.
S III; M 16; - 1 m; MOC, nr. inv. I 56467. Perforată și ruptă pe margini.
Bibliografie: Herinek 1970, p. 60, nr. 1190. (Pl. XXVII/2)
Imperiul Otoman
3.
Para Ahmed III (1703-1730).
Atelier: Constantinopol.
AR; Ax 12; D = 15,1×15 mm; G = 0,35 g.
S II; M 11; - 0,85 m; MOC, nr. inv. I 56466. Perforată.
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Bibliografie: Pere 1968, p. 194, nr. 523; Sultan 1977, p. 221, nr. 1836. (Pl.
XXVII/3)
4.
Akçe Ahmed III (1703-1730).
Atelier: Constantinopol.
AR; Ax 12; D = 11×12,4 mm; G = 0,11 g.
S III; în vas; în colțul nord-vestic al bisericii; -0,10 m în stratul vegetal; MOC,
nr. inv. I 56479. Ruptă pe margine.
Bibliografie: Pere 1968, p. 194, nr. 524; Sultan 1977, p. 220, nr. 1825. (Pl.
XXVII/4)
5.
Para Mustafa III (1757-1774).
AR; Ax 10; D = 15,1×15 mm; G = 0,16 g.
S III; M 16; -1 m; MOC, f. inv. Ștearsă în bună parte. Perforată și ruptă.
6.
Para sec. XVIII.
AR; D = 15×15 mm; G = 0,43 g.
S I; M 6; - 0,65 m; MOC, f. inv. Rv. este ilizibil fiind lipite fragmente dintr-o
altă monedă. Perforată.
7.
Para sec. XVIII.
AR; D = 14×14,2 mm; G = 0,20 g.
S I; M 6; -0,65 m; MOC, f. inv. Ștearsă în bună parte. Perforată și ruptă pe margini.
8.
Para sec. XVIII.
AR; D = 11,5×11,3 mm; G = 0,21 g.
S I; M 6; -0,65 m; MOC, f. inv. Ștearsă în bună parte. Ruptă pe margini.
9.
Para sec. XVIII-XIX.
AR; D = 11,5×9,8 mm; G = 0,07 g.
S I; M 6; -0,65 m; MOC, f. inv. Ștearsă în bună parte. Ruptă pe margini.
10.
Para sec. XVIII-XIX.
AR; D = 12,9×10 mm; G = 0,19 g.
S I; M 6; -1,07 m; MOC, f. inv. Ștearsă în bună parte. Lipsă o parte din piesă.
11.
Para Mahmud II (1808-1839), anul 2 al domniei (1809/1810).
Atelier: Constantinopol.
AR; Ax 12; D = 12×12,1 mm; G = 0,21 g.
S III; în vas; în colțul nord-vestic al bisericii; -0,10 m în stratul vegetal; MOC,
nr. inv. I 56480.
Bibliografie: Sultan 1977, p. 318, nr. 2687. (Pl. XXVIII/1)
12.
Para Mahmud II (1808-1839), anul 27 al domniei (1833/1834).
Atelier: Constantinopol.
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AR; Ax 10; D = 12,4×12,1 mm; G = 0,11 g.
S III; în vas; în colțul nord-vestic al bisericii; -0,10 m în stratul vegetal; MOC,
nr. inv. I 56477.
Bibliografie: Sultan 1977, p. 318, nr. 2704. (Pl. XXVIII/2)
13.
Para Mahmud II (1808-1839), anul 28 al domniei (1834/1835).
Atelier: Constantinopol.
AR; Ax 12; D = 12,1×12 mm; G = 0,11 g.
S I; M 6; -0,65 m; MOC, nr. inv. I 56476.
Bibliografie: Sultan 1977, p. 323, nr. 2866. (Pl. XXVIII/3)
14.
Para Abdul Medjid I (1839-1861), anul 1 al domniei (1839/1840).
Atelier: Constantinopol.
AR; Ax 12; D = 12,2×12 mm; G = 0,13 g.
S III; în vas; în colțul nord-vestic al bisericii; -0,10 m în stratul vegetal; MOC,
nr. inv. I 56478.
Bibliografie: Sultan 1977, p. 345, nr. 3242. (Pl. XXVIII/4)
Imperiul Austriac
Austria
15.
1 Kreuzer Franz II (I) (1792-1835), 1816.
Atelier: Viena.
Cu; Ax 12; D = 26 mm; G = 8,18 g.
S I; M 4; -0,40 m; MOC, nr. inv. I 56469.
Bibliografie: Herinek 1970, p. 223, nr. 1085. (Pl. XXIX, Fig. 1)
16.
1 Kreuzer Franz II (I) (1792-1835), 1816.
Atelier: Viena.
Cu; Ax 12; D = 26,1×26,5 mm; G = 8,08 g.
S I; M 4; -0,40 m; MOC, nr. inv. I 56468.
Bibliografie: Herinek 1970, p. 223, nr. 1085. (Pl. XXIX/2)
17.
1 Kreuzer Franz II (I) (1792-1835), 1816.
Atelier: Viena.
Cu; Ax 12; D = 26,1×25,4 mm; G = 7,49 g.
S I; M 18; -1,10 m; MOC, f. inv.
Bibliografie: Herinek 1970, p. 223, nr. 1085.
18.
1 Kreuzer Franz II (I) (1792-1835), 1816.
Atelier: Viena.
Cu; Ax 12; D = 25,5×25,9 mm; G = 7,26 g.
S I; M 18; -1,10 m; MOC, f. inv.
Bibliografie: Herinek 1970, p. 223, nr. 1085.
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19.
1 Kreuzer Franz II (I) (1792-1835), 1816.
Atelier: Viena ?.
Cu; Ax 12; D = 25×25 mm; G = 6,70 g.
S I; M 18; -1,10 m; MOC, f. inv. Ștearsă în bună parte.
Bibliografie: Herinek 1970, p. 223, nr. 1085 ?.
20.
1 Kreuzer Franz II (I) (1792-1835), 1816.
Atelier: Viena.
Cu; Ax 12; D = 26,1 mm; G = 6,76 g.
S II; M 20; -0,95 m; MOC, f. inv.
Bibliografie: Herinek 1970, p. 223, nr. 1085.
21.
1 Kreuzer Franz II (I) (1792-1835), 1816.
Atelier: Viena.
Cu; Ax 12; D = 26,2×26,3 mm; G = 6,72 g.
S II; M 20; -0,95 m; MOC, f. inv.
Bibliografie: Herinek 1970, p. 223, nr. 1085.
22.
1 Kreuzer Franz II (I) (1792-1835), 1816.
Atelier: Viena.
Cu; Ax 12; D = 26,2×26,3 mm; G = 6,95 g.
S II; M 20; -0,95 m; MOC, f. inv.
Bibliografie: Herinek 1970, p. 223, nr. 1085.
23.
3 Kreuzer Franz II (I) (1792-1835) ?.
AR; D = 18,9×14,1 mm; G = 0,96 g.
S I; M 16; -1,07 m; MOC, f. inv. Ștearsă în bună parte. Lipsă o parte din piesă.
24.
3 Kreuzer Franz II (I) (1792-1835), 1828.
Atelier: Viena.
AR; Ax 12; D = 19,2 mm; G = 1,26 g.
S I; fără M, în cănuță; - 0,50 m; MOC, nr. inv. I 56470. Perforată.
Bibliografie: Herinek 1970, p. 218, nr. 993. (Pl. XXIX/3)
Ungaria
25.
1 Kreuzer Franz II (I) (1792-1835), 1816.
Atelier: Kremnitz.
Cu; Ax 12; D = 25×25,1 mm; G = 6,34 g.
S I; M 18; -1,10 m; MOC, f. inv.
Bibliografie: Herinek 1970, p. 223, nr. 1086.
26.
1 Kreuzer Franz II (I) (1792-1835), 1816.
Atelier: Kremnitz.
Cu; Ax 12; D = 24,1×25 mm; G = 6,31 g.
S II; M 20; -0,95 m; MOC, f. inv.
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Bibliografie: Herinek 1970, p. 223, nr. 1086.
27.
1 Kreuzer Franz II (I) (1792-1835), 1816.
Atelier: Kremnitz.
Cu; Ax 12; D = 25,4×26,1 mm; G = 5,96 g.
S II; M 20; -0,95 m; MOC, f. inv.
Bibliografie: Herinek 1970, p. 223, nr. 1086.
28.
1 Kreuzer Franz II (I) (1792-1835), 1816.
Atelier: Schmöllnitz.
Cu; Ax 12; D = 25×25,8 mm; G = 7,83 g.
S I; M 16; -1,07 m; MOC, f. inv.
Bibliografie: Herinek 1970, p. 223, nr. 1090.
Boemia
29.
6 Kreuzer Franz Joseph (1848-1916), 1849.
Atelier: Praga.
AR; Ax 12; D = 19,4×19,3 mm; G = 1,66 g.
S I; M 18; -1,10 m; MOC, nr. inv. I 56471. Perforată.
Bibliografie: Herinek 1970, p. 277, nr. 756. (Pl. XXIX/4)
30.
6 Kreuzer Franz Joseph (1848-1916), 1849.
Atelier: Praga.
AR; Ax 12; D = 20×9,9 mm; G = 0,38 g.
S II; M 20; -0,95 m; MOC, f. inv. Moneda se păstrează incomplet și fragmentar.
Bibliografie: Herinek 1970, p. 277, nr. 756.
România
31.
2 Bani Carol I (1866-1914), 1867.
Monetăria: Watt & Co, Birmingham.
Cu; Ax 12; D = 20 mm; G = 1,83 g.
S I; M 17; -1,07 m; MOC, nr. inv. I 56473.
Bibliografie: MBR, p. 255, nr. 2. (Pl. XXX/1)
32.
2 Bani Carol I (1866-1914), 1867.
Monetăria: Watt & Co, Birmingham.
Cu; Ax 12; D = 20 mm; G = 1,86 g.
S I; M 17; -1,07 m; MOC, nr. inv. I 56472.
Bibliografie: MBR, p. 255, nr. 2. (Pl. XXX/2)
33.
2 Bani Carol I (1866-1914), 1867.
Monetăria: Watt & Co, Birmingham.
Cu; Ax 12; D = 20 mm; G = 1,86 g.
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S I; M 17; -1,07 m; MOC, f. inv.
Bibliografie: MBR, p. 255, nr. 2.
34.
5 Bani Carol I (1866-1914), 1867.
Monetăria: Watt & Co, Birmingham.
Cu; Ax 12; D = 25 mm; G = 4,77 g.
S I; M 16; -1,07 m; MOC, nr. inv. I 56474.
Bibliografie: MBR, p. 256, nr. 6. (Pl. XXX/3)
35.
5 Bani Carol I (1866-1914), 1867.
Monetăria: Watt & Co, Birmingham.
Cu; Ax 12; D = 25 mm; G = 4,90 g.
S I; M 16; -1,07 m; MOC, nr. inv. I 56475.
Bibliografie: MBR, p. 256, nr. 6. (Pl. XXX/4)
36.
5 Bani Carol I (1866-1914), 1867.
Monetăria: Watt & Co, Birmingham.
Cu; Ax 12; D = 25 mm; G = 4,63 g.
S I; M 17; -1,07 m; MOC, f. inv.
Bibliografie: MBR, p. 256, nr. 6.
37.
5 Bani Carol I (1866-1914), 1867.
Monetăria: Heaton, Birmingham.
Cu; Ax 12; D = 25 mm; G = 4,83 g.
S I; M 16; -1,07 m; MOC, f. inv.
Bibliografie: MBR, p. 256, nr. 6a.
38.
5 Bani Carol I (1866-1914), 1867.
Monetăria: Heaton, Birmingham.
Cu; Ax 12; D = 25 mm; G = 4,67 g.
S I; M 16; -1,07 m; MOC, f. inv.
Bibliografie: MBR, p. 256, nr. 6a.
39.
5 Bani Carol I (1866-1914), 1867.
Monetăria: Heaton, Birmingham.
Cu; Ax 12; D = 25 mm; G = 4,63 g.
S I; M 16; -1,07 m; MOC, f. inv.
Bibliografie: MBR, p. 256, nr. 6a.
40.
5 Bani Carol I (1866-1914), 1867.
Monetăria: Heaton, Birmingham.
Cu; Ax 12; D = 25 mm; G = 4,48 g.
S I; M 17; -1,07 m; MOC, f. inv.
Bibliografie: MBR, p. 256, nr. 6a.
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41.
Monedă indescifrabilă.
Cu; D = 23×23,9 mm; G = 4,92 g.
S II; M 20; -0,95 m; MOC, f. inv.
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Plate VIII. 1. Section II – (South side of the church); 2. S II, M 21 (-1.20 m).
Planșa IX. Secțiunea II: 1. Zidul adosat; 2. M 8 (-0,85 m); 3. M 11 (-0,85 m).
Plate IX. Section II: 1. Attached wall; 2. M 8 (-0.85 m); 3. M 11 (-0.85 m).
Planșa X. Secțiunea III (laterala estică).
Plate X. Section III (East side).
Planșa XI. Secțiunea III: M 8 (-0,65 m).
Plate XI. Section III: M 8 (-0.65 m).
Planșa XII. Secțiunea III: 1. M 9-11 (-0,80 - 0,90 m); 2. M 15-16 (-0,85 - 0,95 m).
Plate XII. Section III: 1. M 9-11 (-0.80 – 0.90 m); 2. M 15-16 (-0.85 – 0.95 m).
Planșa XIII. 1. Secțiunea IV (laterala vestică); 2. Secțiunea I – CPL (- 1,20 m).
Plate XIII. Section IV (West side); 2. Secțiunea I – CPL (- 1.20 m).
Planșa XIV. 1. Cărămidă cu semnul crucii; 2-4. Ceramică daco-romană (S I, -0,85-1 m
și S III, passim); 5-6. Corn prelucrat (S I, -0,85-1 m).
Plate XIV. 1. Brick with the sign of the cross; 2-4. Dacian-Roman pottery (S I, -0.85-1
m and S III, passim); 5-6. Processed horn (S I, -0.85-1 m).
Planșa XV. Ceramică daco-romană. S I – 1,60-1,65 m.
Plate XV. Dacian-Roman ceramic materials. S I – 1.60-1.65 m.
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Planșa XVI. Ceramică medieval-timpurie din S I, adâncimi diferite: -0,85-1 m (1-2), 1,35-1,45 m (4-5), -1,60-1,65 m (3).
Plate XVI. Early medieval ceramic materials from SI, various depths: -0.85-1 m (1-2),
-1.35-1.45 m (4-5), -1.60-1.65 m (3).
Planșa XVII. Secțiunea I. Ceramică: 1-6. Fragmente ulcele (-0,20-0,60 m); 7. Fragment
strachină, M 1.
Plate XVII. Section I. Pottery: 1-6. Pitcher fragments (-0.20-0.60 m); Dish fragment, M1.
Planșa XVIII. Secțiunea I. Ceramică: 1-3. Ulcică, M 6; 5-6. Farfurie, M 8-9;
4. Fragment vas sticlă, M 6.
Plate XVIII. Section I. Pottery: 1-3. Pitcher, M6; 5-6. Plate, M 8-9; 4. Glass fragment, M6.
Planșa XIX. Secțiunea I Ceramică: 1-2. Farfurie, M 8-9; 3. Ulcică (-0,50 m).
Plate XIX. Section I. Pottery: 1-2. Plate, M 8-9; 3. Pitcher (-0.50 m).
Planșa XX. Secțiunea III. Ceramică: 1-2. Ulcică; 3. M 15; 4-5. M 16.
Plate XX. Section III. Pottery: 1-2. Pitcher; 3. M 15; 4-5. M 16.
Planșa XXI. Inele. Secțiunea I: 1. M 4; 2. M 6; 3. M 16; 4. M 17.
Plate XXI. Rings. Section I: 1. M 4; 2. M 6; 3. M 16; 4. M 17.
Planșa XXII. Inele. Secțiunea I: 1. M 18; Secțiunea II: 2. M 20; Secțiunea III: 3. M 10;
4. M 16.
Plate XXII. Rings. Section I: 1. M 18; Section II: 2. M 20; Section III: 3. M 10; 4. M 16.
Planșa XXIII. Obiecte de podoabă și accesorii vestimentare: 1. Cercel, S I, M 4; 2.
Cercel, S III, M 10; 3. Verigă, S I, M 1; 4. Ac decorativ, S I, M 18; 5-6. Fragmente ale
unui lanț/cordon, S I, M 4.
Plate XXIII. Adornments and clothing accessories: 1. Earring, S I, M 4; 2. Earring, S III,
M 10; 3. Ring, S I, M 1; 4. Decorative pin, S I, M 18; 5-6. Fragments from a belt, S I, M 4.
Planșa XXIV. Nasturi și butoni: 1. S I, M 16; 2. S I, M 17; 3. S II, M 8; 4-5. S I, M 18,
cu detaliul modelului; 6. S II, M 1; 7. S II, M 8; 8. S II, M 20.
Plate XXIV. Buttons: 1. S I, M 16; 2. S I, M 17; 3. S II, M 8; 4-5. S I, M 18, with a
detailed pattern; 6. S II, M 1; 7. S II, M 8; 8. S II, M 20.
Planșa XXV. 1-4 Fragmente țesătură S III, M 15; 5. Butoni S I, M 18; 6. Butoni S II, M 20.
Plate XXV. 1-4. Textile fragments S III, M 15; 5. Buttons S I, M 18; 6. Buttons S II, M 20.
Planșa XXVI. 1-2. Fir metalic - detaliu S III, M 8; 3. Ace de prindere S III, M 8; 4. Ciucure
S III, M 8; Copci de prindere: 5. S I, M 4; 6. S I, M 6; 7. S I, M 16; 8. S I, M 17.
Plate XXVI. 1-2. Metal wire - detail S III, M 8; 3. Clamping needles S III, M 8; 4. Tassel S
III, M 8; Clamping stitches: 5. S I, M 4; 6. S I, M 6; 7. S I, M 16; 8. S I, M 17.
Planșa XXVII. 1. Denar Rudolf II; 2. 10 Kreuzer Maria Theresia; 3. Para Ahmed III;
4. Akçe Ahmed III.
Plate XXVII. 1. Denar Rudolf II; 2. 10 Kreuzer Maria Theresia; 3. Para Ahmed III; 4.
Akçe Ahmed III.
Planșa XXVIII. 1. Para Mahmud II anul 2 al domniei; 2. Para Mahmud II anul 27 al
domniei; 3. Para Mahmud II anul 28 al domniei; 4. Para Abdul Medjid I.
Plate XXVIII. 1. Para Mahmud II second year of reign; 2. Para Mahmud II 27th year
of reign; 3. Para Mahmud II 28th year of reign; 4. Para Abdul Medjid I.
Planșa XXIX. 1-2. 1 Kreuzer Franz II (I); 3. 3 Kreuzer Franz II (I); 4. 6 Kreuzer Franz
Joseph.
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Plate XXIX. 1-2. 1 Kreuzer Franz II (I); 3. 3 Kreuzer Franz II (I); 4. 6 Kreuzer Franz
Joseph.
Planșa XXX. 1-2. 2 bani Carol I; 3-4. 5 bani Carol I.
Plate XXX. 1-2. 2 bani Carol I; 3-4. 5 bani Carol I.
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REZULTATELE CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE
DIN ANUL 2020 DE LA BISERICA DOMNIȚA BĂLAȘA
Ioana Manea*
Theodor Ignat*
Cuvinte cheie: biserică, Domnița Bălașa, azil, școală, secolele XVIII-XIX.
Keywords: church, Domnița Bălașa, asylum, school, 18th-19th centuries.
Rezumat: Descoperirea unor ziduri în partea de sud-vest a curții bisericii
Domnița Bălașa în timpul săpăturilor preventive din 2020 ne-au determinat să
continuăm cercetările și să aflăm mai multe date despre clădirea nou dezvelită. Astfel
că, în urma studierii planurilor din sec. XIX am aflat că în jurul bisericii apare o clădire
edificată de Domnița Bălașa, fiica lui Constantin Brâncoveanu, în sec. XVIII.
Informațiile pe care le deținem despre aceasta ne-au indicat faptul că avem de-a face
cu chiliile bisericii în care a funcționat pentru o perioadă Azilul de femei, după cum
reiese din pisania celei de-a doua biserici. În urma cercetărilor am dezvelit 13 ziduri și
10 încăperi. La acest moment zidurile pe care le-am descoperit indică o clădire cu două
rânduri de camere dispuse de o parte și de alta a unui hol central. Intrările sugerează
că se putea trece dintr-o cameră în alta, ceea ce ne determină să atribuim vestigiile
arheologice descoperite chiliilor din jurul bisericii.
Abstract: The discovery of some walls in the south-western part of the
churchyard of Domnița Bălașa during the preventive excavations in 2020 determined
us to continue the research and to find out more data about the newly unveiled building.
Thus, after studying the old plans, we found out that around the church, in the 19th
century, a building appeared, erected in the 18th century by Domnița Bălașa, the
daughter of Constantin Brâncoveanu. The information we have about this has indicated
to us that we are dealing with the cells of the church in which the Women's Asylum
functioned for a period of time, as it appears from the inscription of the second church.
During the research, we revealed 13 walls and 10 rooms -. At this point the walls we
have discovered indicate a building with two rows of rooms arranged on both sides of
a central hall. The entries suggest that one could move from one room to another. All
these clues make us attribute the archeological vestiges discovered to church cells.
Introducere
Cercetările arheologice preventive începute în primăvara anului 2020 în zona
de sud-vest a curții Bisericii Domnița Bălașa au scos la lumină mai multe structuri de
ziduri ce aparțin unei clădiri pe care noi am identificat-o ca aparținând chiliilor bisericii
în care au funcționat Azilul de femei și Școala de băieți, înființate de Domnița Bălașa
după mijlocul secolului al XVIII-lea.
*

Muzeul Municipiului București.
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Săpătura arheologică a fost determinată de un proiect prin care se dorește
construirea unui lumânărar, pe o suprafață inițială de 20 m2, însă dezvelirea a tot mai
multor ziduri, însoțită de lucrări adiacente de apă și canalizare solicitate de constructor,
a crescut aria săpăturii la 118 m2. Trebuie să menționăm că toate zidurile au fost afectate
de lucrările edilitare produse în sec. XX, astfel încât numeroase țevi de apă, electricitate
sau termoficare au distrus părți din edificiu.
Scurt istoric
Cele patru biserici
Biserica se află pe str. Sfinții Apostoli, în centrul orașului București, fiind cea de a
patra biserică (Edificiul IV)1 ridicată pe acest amplasament. Istoria sa începe odată cu
momentul în care Domnița Bălașa, cea de-a șasea fiică a lui Constantin Brâncoveanu, se
căsătorește cu marele ban Manolache Rangabé, zis Lambrino, în 1708. Aceștia au primit casa
și gospodăriile din Ostrov, ce se aflau în fața Curții Domnești2. Primul edificiu de cult
(Edificiul I)3 a fost ridicat din piatră, între 1742-1744 pe terenul Livezii Domnești, pe care
l-au primit de la Mihai Vodă Racoviță (1742), ce avea o suprafață de 3,5 stânjeni, iar unii
istorici localizează în această zonă și una dintre băile publice ce funcționau în București în a
doua jumătate a sec. al XVI-lea4. Această primă biserică nu semăna cu niciuna dintre bisericile
ortodoxe din vremea sa. Avea o singură navă centrală și două nave laterale mai mici, fără
niciun fel de turlă. În timp, această biserică ajunge să fie considerată prea mică și cu aspect
neortodox, iar între 1750 și 1753 a fost ridicat o alta (Edificiul II) ce avea hramul Înălțarea
Domnului5, mai încăpătoare decât prima, aceasta din urmă rămânând „supt învelișul caselor”
și folosită ca paraclis al familiei6.
În 1842, biserica de piatră (Edificiul I) este reparată după daunele suferite în urma
cutremurului din 1838. În cele din urmă este dărâmată în anul 1871, iar pe locul ei se ridică în
1883 un monument votiv7. George Potra face precizarea că monumentul votiv se găsea în
spatele actualei biserici, fără să specifice anul în care acesta a fost ridicat8.
Cutremurul din 1838 produce stricăciuni și celei de-a doua biserici (Edificiul
II), slăbindu-i fundațiile. Astfel, Safta Brâncoveanu, văduva marelui ban Grigore
Brâncoveanu, construiește în 1842 o a treia biserică (Edificiul III) în stil neo-gotic (Pl.
XIV-XVI) pe locul celei de-a doua. Ctitoria Saftei nu are însă viață lungă. Din păcate,
infiltrațiile cauzate de proximitatea Dâmboviței conduc și în cazul acesteia la slăbirea
fundațiilor, iar în 1881 este dărâmată.
În anul 1881 încep lucrările la o nouă biserică (Edificiul IV), acestea fiind
sărbătorite cu mare fast. Însuși regele Carol I alături de regina Elisabeta au luat parte la
Prin edificiu se va înțelege Biserică și se referă la cele patru lăcașe de cult Domnița Bălașa edificate mai
mult sau mai puțin pe același amplasament. Edificiile II-IV sunt marcate pe planul cercetărilor din 1959 ale
lui Gheorghe Cantacuzino (Pl. XV).
2 Panait, Rafailă 2010, p. 21.
3 Nu este figurat pe planul din 1959.
4 Giurescu 1966, p. 283, citează documente de la 1628 și din 1803/1805.
5 Panait, Rafailă 2010, p. 22.
6 Vîrtosu, Vîrtosu 1938, p. X.
7 Vîrtosu, Vîrtosu 1938, p. XIII.
8 Potra 1942, p. 33
1
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ceremonie. Cu această ocazie, sub „piatra fundamentală” 9 s-a zidit un cilindru în care
au fost puse câte o monedă din fiecare emisie a vremii alături de ziarele tipărite în acea
zi10. Noua biserică a fost inaugurată pe 29 septembrie 1885, aceasta fiind încă în
picioare. Biserica în stil bizantin a fost clădită cu cheltuială mare, jucând de-a lungul
vremurilor rol de catedrală și onorată de prezența familiei regale (Pl. XVII/34), a
înalților ierarhi bisericești și a conducerii autorităților locale11.
Azilul și școala
Domnița Bălașa a pus bazele Așezămintelor Brâncovenești prin înființarea unei Școli
primare de băieți în 1745 și a Azilului pentru femei văduve, bătrâne și sărace încă din 1751.
Ambele instituții au funcționat până în 1871 în chiliile ridicate în jurul bisericii.
Tradiția școlii a fost dusă mai departe de domnitorul Alexandru Ipsilanti care,
printr-un hrisov din 1 martie 1781, hotăra înființarea la Biserica Domnița Bălașa a unui
„orfanotrofion”, adică orfelinat pentru 100 de băieți ce urmau să primească educație în
limbile greacă și română, dar se pare că această școală nu a funcționat întocmai 12.
Abia în 187513 școala a fost recunoscută de către ministerul de resort și avea
patru profesori pentru studii, câte unul pentru muzică și sport și un număr de 150 de
elevi. Existau și case pentru profesori cât și alte dependințe. Mai mult decât atât,
Academia Sf. Sava a fost găzduită de această școală pentru o perioadă de timp14. Se pare
că școala a fost desființată undeva între 1894-1895, în locul ei funcționând farmacia
Spitalului Brâncovenesc15.
Informațiile pe care le avem despre Azilul de femei bătrâne sunt puține. Știm
din pisania celei de a doua biserici că se menționează un xenodohion, adică azil: „unde
și xenodohionul au așezat a fi înfrumusețîndu-se cu toată cheltuiala mării sale”16 ce își
desfășura activitatea în chiliile construite în jurul bisericii.
Domnița Bălașa dorea ca azilul să fie: „lăcaș priimitor de strein nemernici și
ticăloși, carii n’au unde să se umbrească și umblă lipsiți de hrana lor, să șaza într-u
această sfîntă mînăstire, în chilioare și să aibă hrana vieții lor din mînăstire17”
Se pare că desființarea în anul 1871 a primului lăcaș de cult (Edificiul I) ce
funcționa ca paraclis în chiliile dimprejurul Bisericii fusese o acțiune planificată cu ceva
timp înainte. Chiliile, după cum știm, găzduiau și instituțiile școlii și pe cea a azilului
de femei. Putem presupune că în 1871 au fost desființate cel puțin corpurile chiliilor de
pe latura sudică a bisericii, iar această desființare a fost determinată de lucrările de
construire a unei noi clădiri care să găzduiască Azilul pentru femei începute încă din
1870. Noul azil pentru femei putea găzdui în cele 32 de apartamente un număr de 50 de

Bacalbașa 1935, p. 299.
Bacalbașa 1935, p. 299.
11 Vîrtosu, Vîrtosu 1938, p. XVI.
12 Vîrtosu, Vîrtosu 1938, p. XII.
13 ANIC, Epitropia Așezămintelor Brâncovenești, Vol I 1835-1912, inv. 2765, f. 2.
14 Panait, Rafailă 2010, p. 23.
15 Vîrtosu, Vîrtosu 1938, p. XV.
16 Vîrtosu, Vîrtosu 1938, p. 100.
17 Vîrtosu, Vîrtosu 1938, p. XI.
9
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persoane pentru adăpost și îngrijire18. Câțiva ani mai târziu, azilul condus de superioara
Johana Hintz își sporise capacitatea găzduind un număr de 75 de asilane19.
În 1881, în cinstea celei ce a ridicat două biserici pe acest loc și s-a dedicat
ajutorării femeilor nevoiașe a fost ridicată în fața noului Azil o statuie de marmură
înfățișând-o pe Domnița Bălașa în mărime naturală (Pl. XVII/33).
Am dedus așadar că chiliile au fost dărâmate cândva în preajma anului 1871.
Analizarea hărților, fotografiilor și a planurilor vechi20 (Pl. XII-XIV) arată faptul că la
întocmirea planului Borroczyn în 185221 (Pl. XII/27) cel de-al treilea edificiu bisericesc de la
Domnița Bălașa era înconjurat de clădirile chiliilor unde funcționau școala și azilul.
Reprezentarea din Planul Papazoglu din 1871 atestă prezența unui Turn-Clopotniță la intrarea
ce se făcea dinspre strada ce la vremea respectivă se numea Calea Craiovi, ulterior Calea
Rahovei, azi strada Sfinții Apostoli (Pl. XII/26). Putem doar bănui că întocmirea propriu-zisă
a planului din 1871 a fost făcută înainte ca chiliile să fie dărâmate.
Cercetările arheologice anterioare
În zona bisericii nu au fost efectuate cercetări arheologice de amploare. Toate
au fost determinate de lucrări ce impuneau săpături de salvare. Astfel că au existat trei
campanii de săpătură ce au investigat atât curtea cât și interiorul bisericii.
În anul 1959, în curtea bisericii au avut loc cercetări grație lucrărilor de subzidire a
temeliilor și pentru repararea crăpăturilor zidurilor actualei biserici22. Au fost atunci dezvelite
o serie de ziduri aparținând unora dintre vechile biserici. Între 20 august și 15 septembrie 1959,
s-au efectuat cercetări arheologice pe latura de sud și est, unde au fost descoperite zidurile
construite din cărămizi a două, posibil trei dintre vechile lăcașe de cult (Pl. XV/28). Însă mare
parte dintre aceste edificii se găsesc sub actuala biserică23.
Aceasta este prevăzută cu un sistem de încălzire ingenios. În mai multe camere
subterane unite prin coridoare înguste sunt instalate multe radiatoare de fontă în care circulă
apă caldă. Căldura degajată în aceste camere este pompată în interiorul bisericii prin trei găuri
de ventilație vizibile la nivelul podelei, cu ajutorul unor ventilatoare mari instalate tot în subsol.
Acest sistem de încălzire a afectat cu siguranță zidurile vechilor biserici.
Au mai fost identificate două cavouri, unul in interiorul pronaosului uneia dintre
biserici pe care Cantacuzino o încadrează în secolul XVII (C), altul interpretat ca fiind
în exteriorul unei biserici din secolul XVIII (D) acoperit cu o piatră de mormânt din
1846 (E)24. În cavouri au fost descoperite oseminte umane răvășite, aparținând mai
multor schelete dezgropate din alte morminte. Cavourile au fost zidite cu aceleași tipuri
de materiale ca şi pridvorul, fiind încadrate cronologic de autor în sec. al XVIII-lea25
(Pl. XV/28). Analizând cu atenție planul acestor săpături în corespondență cu sursele
documentare, cartografice, fotografice și bibliografice am descoperit o serie de
Vîrtosu, Vîrtosu 1938, p. XV.
Anuarul Bucurescilor 1890, p. 89.
20 Planul lui Borroczyn din 1847, reprezentarea Bucureştiului realizată de Petre Ambrosiu după planul
Borroczyn 1847 și planul din 1871 al lui Pappazoglu dedicat lui V. Hiottu.
21 Planul Borroczyn 1852.
22 Cantacuzino 1962, p. 773-787.
23 Cantacuzino 1962, p. 774, fig. 10.
24 Cantacuzino 1962, p. 774, fig. 10.
25 Cantacuzino 1962, p. 773-787.
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neconcordanțe legate de atribuirea cronologică a structurilor identificate pe care o vom
explica pe parcursul articolului.
În 1992, la 30 m nord-est de altarul bisericii, a fost dezvelită o construcție din
lemn, din sec. XVIII, posibil anexa unei gospodării a boierilor Brâncoveanu26.
În anul 2018 o echipă de arheologi de la Muzeul Municipiului București a realizat
cercetări arheologice preventive pe latura de sud a curții bisericii și o serie de sondaje în
jurul acesteia. Cercetarea din jurul bisericii nu a condus la descoperiri arheologice, această
zonă fiind puternic afectată în urma lucrărilor de consolidare din 1960. Pe latura de sud a
curții, descoperirile au fost de mică însemnătate. S-a săpat într-un nivel de umplutură unde
au fost descoperite un zid construit dintr-un singur rând de cărămidă ce avea o traiectorie
curbată și o groapă de formă circulară cu diametrul de 1,1 m la o adâncime de circa 3 metri.
Zidul de cărămidă ar putea reprezenta o parte componentă a amenajărilor peisagistice din
jurul Bisericii executate în a doua jumătate a secolului al XIX-lea (Pl. VI; Pl. XIV).
Rezultatele cercetărilor
În urma săpăturilor din 2020 (Pl. VII) au fost dezvelite un număr de 13 structuri
de zidărie și identificate 10 camere27 ce aparțin unui corp de clădire cu orientare NVSE. Din cele 13 structurii de zidărie, 3 prezintă în bază arce de descărcare (Z7, Z9 și
Z13) fiind adăugate ulterior momentului inițial al construcției (Pl. II/4; Pl.III/5).
Cărămizile zidurilor sunt dispuse pe asize, alternând lung-lat-lung, mortarul
folosit este de culoare gălbuie, friabil și amestecat cu pietricele, iar rosturile sunt pline.
De asemenea, am putut observa că majoritatea zidurilor mai păstrează încă urme de
tencuială de var de culoare albă (Pl. IV/10).
Arcele de descărcare Z7 și Z928 suprapun nivelul de podea din C3 fiind
construite cel mai probabil odată cu zidirea intrărilor. Observațiile noastre ne indică un
proces de scufundare a podelei în camera C3, vizibil în special în zona arcului Z7 (Pl.
II/4). Scufundarea solului în această zonă ar fi determinat ca zidurile perimetrale Z3 și
Z8 să se încline spre interior. Construirea zidurilor Z7 și Z9 cu arc de descărcare în bază
a împiedicat acest proces.
Fundațiile clădirii sunt de tipul celor înecate în mortar. În șanțurile de fundație
cu o adâncime de circa 70-80 cm au fost depuse cărămizi amestecate cu mortar29. Pentru
cercetarea fundațiilor a fost realizat un sondaj în partea de sud-est a zidului Z8.
Faza I
Planimetria clădirii (Pl. VII-VIII) ne oferă indicii cu privire la funcționalitatea sa.
Camera 1 (singura cercetată în întregime) are o suprafață de 18,2 mp. Podeaua acesteia a
fost realizată din două rânduri de cărămidă. Al doilea rând de cărămidă reprezintă o refacere,
deoarece s-a observat faptul că tencuiala de pe pereți coboară până la primul rând de
cărămizi. Pornind de la suprafața cunoscută a Camerei 1, dar și dispunerea celorlalte ziduri
am încercat să reconstituim planul clădirii și modul etapelor de utilizare.
26

Panait 1992, p. 133-137.
Camerele vor fi notate cu C1, C2 etc.
28 Nu îl vom lua în considerare pe Z13 întrucât nu a putut fi cercetat din cauza că se afla prea aproape de
fundația unei clădiri recente.
29 Baza fundației a fost măsurată la -2,80 m față de punctul 0.
27
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Am putea propune30 un plan inițial al clădirii (Pl. IX) având în vedere
următoarele elemente principale: traiectoria zidurilor existente, distanțele dintre ele și
dispunerea în oglindă a camerelor.
Se observă astfel dispunerea în „T” a două holuri C7 și C3. Camerele sunt dispuse
de-a lungul holului median C3, pe ambele părți. Am stabilit că prima cameră31 este C2 care
este o anexă a camerei C1. Urmează încăperea C4, iar apoi anexa sa, C10. Pe partea de NE
față de C3 presupunem un număr egal de încăperi cu aceleași caracteristici.
În partea de NV a secțiunii, se pot observa urmele unui paviment în încăperea
C8 ceea ce atestă prezența unei alte camere delimitate pe două laturi de Z1 și Z11. Putem
doar presupune că aceasta era asemănătoare cu C2 și C10.
Facem totodată și o propunere a modului cum se făcea accesul prin clădirea
descoperită de noi. Încăperea C3 a jucat rolul unui hol principal cu camerele dispuse de
o parte si de alta. Interesant este faptul că intrarea în camerele principale nu se făcea din
C3 deoarece pe Z3 și Z8 nu apare nicio intrare. Din acest coridor principal se făcea
accesul către holuri secundare (C7) ce comunicau cu niște anexe (C2 și C10) cu rol de
anticamere. Astfel că din hol (C7) se intra în anexă (C2) și după aceea în încăperea
principală (C1). Dacă am extrapola acest fapt pentru toate camerele înseamnă că holul
C3 era de tranzit făcând accesul între două culoare de tipul lui C7 dispuse în oglindă32.
Ipoteza noastră se bazează și pe faptul că distanțele dintre ziduri sunt aproximativ
egale. Distanța dintre Z4 și Z2 e aceeași cu cea dintre Z2 și Z6, la fel cum distanța dintre
Z13 și Z7 este aceeași cu cea dintre Z4 și Z10. Imaginea în oglindă a camerelor este susținută
și de simetria intrărilor ce erau dispuse pe Z4 și Z6 pe aceeași direcție.
Z

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

26×14×4

27×14×4

28×14×4

26×12×4

28×14×8

29×14×3

26×13×3

28×14×4

13×13×4

28×14×3

29×13×3

26×15×4

16×12×4

27×12×4

26×13×4

28×13×2

27×14×4

13×10×5

28×13×4

27×13×3

20×12×3
Z7
29×13×5
24×13×3
25×13×5

Z8
13×13×3
25×12×3
28×14×4

Z10
17×14×3
26×13×4
27×14×4

Z11
23×14×3
23×11×4

Z12
10×10×4

Tab. 1. Dimensiuni ale cărămizilor din zidurile corpului de clădire cercetat (cm) /
Dimensions of the bricks from the researched walls.

Ce e notat pe plan cu verde sunt zidurile pe care le considerăm foarte probabil să aibă acea traiectorie sau
efectiv să existe, ce e colorat cu mov este mai puțin probabil să existe, deoarece nu au fost descoperite urme
ale lor nici în săpătura din 2018 și nici în cea din 2020. Punctele A-D reprezintă locurile unde ar fi trebuit
să identificăm ziduri. Din păcate pentru A-C zidurile au putut fi foarte ușor distruse de țeava de apă pluvială
(A), de un cilindru de beton (B) și de un cămin de canalizare modern (C). Pentru zona D nu s-a putut
observa în săpătură urme ale continuării zidului Z6.
31 De la NV către SE.
32 Presupunem că dincolo de Z13 ar fi trebuit să existe o încăpere de tipul lui C7.
30
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Faza II
În colțul de SV, la intersecția dintre Z4 cu Z1 înspre C2, la o adâncime de aprox.
70 cm s-au găsit urmele unui pavaj (Pl. IV/9) asemeni celui al camerelor notate de noi
de la 1 la 10. Din nefericire, pavajul se află foarte aproape de un stâlp ornamental a cărui
fundație sparge podeaua.
Clădirea a suferit reparații și probabil recompartimentări ulterioare momentului
inițial de funcționare, marcate prin zidirea intrărilor mai sus menționate, dar și de sprijinirea
zidurilor holului delimitat de zidurile Z3 și Z8 prin ridicarea zidurilor Z7 și Z9.
Pavajul de cărămidă aparține unei faze ulterioare de funcționare în care
camerele 1-10 fuseseră închise prin zidirea intrărilor și probabil umplute și abandonate.
Argument în acest sens este diferența altimetrică între cele două pavaje de cărămidă
(-0,70 m cel superior și -1,57-1,83 m, cel al camerelor 1-10) (Pl. VII).
E greu de stabilit dacă momentul în care s-au adăugat zidurile cu arce de
descărcare (Z7 și Z9) corespunde cu momentul în care au fost zidite intrările și execuția
podelei de la partea superioară surprinsă în colțul de sud al C2.
Materiale arheologice
În urma investigațiilor a fost recuperată o cantitate mică de material arheologic,
poate și din cauza numeroaselor lucrări edilitare din zonă ce au deranjat stratigrafia.
Majoritatea descoperirilor este reprezentată de piesele din ceramică, însă apar și
artefacte din metal și sticlă.
Obiectele din ceramică (Pl. X) sunt fragmentare, însă există câteva excepții.
Ceramica este de factură locală, realizată din argilă arsă oxidant, decorată atât pe
exterior cât și pe interior. La cele mai multe dintre fragmente, decorul constă în vopsirea
lor în nuanțe de verde, galben sau maro acoperite cu smalț. Apar fragmente de buză care
sunt decorate cu rotița ori fragmente ce au aplicații de bumbi. Tot aici trebuie să amintim
un fragment de faianță din pastă albă (Pl. X/17) ce are irizații multicolore (smalț) și este
pictat cu albastru (posibil ceramică otomană). De asemenea, pe unele piese apar brâuri
incizate. Formele care au putut fi identificate sunt ale ceramicii de uz comun: străchini
(Pl. X/16), oale, farfurii (Pl. X/15), ulcioare (Pl. X/12-13) și o tigaie (Pl. X/18).
Materialul ceramic poate fi datat între secolele XVIII și XIX. Cea mai mare
parte a pieselor din ceramică provine din încăperea C6 (partea de NV).
Pentru ulciorul din sec. XVIII (Pl. X/12) am găsit analogii cu piese descoperite
în Cetatea Turnu33, fiind datate între sec XVI-XVIII. Acest tip de vas era folosit pentru
apă sau ceai și se numea ibriq34.
Tot la categoria ceramicii putem încadra o pipă din caolin (Pl. XI/20) decorată
cu motive florale, găsită în umplutura camerei C6. Decorul ștampilat apare doar pe
găvan și este caracterizat de o combinație de rozete în registrul superior și frunze în cel
inferior. Bordura este simplă, delimitarea de găvan făcându-se printr-o linie incizată.
Pipa este creată în tipar, din două părți. Din păcate nu este întreagă, lipsindu-i părți din
camera de ardere și din inel (L: 5,1 cm, H păstrată: 4 cm, Di: 2,3 cm).

33
34

Gașpar 2019, p. 151, pl. 5.
Gașpar 2019, p.134-135.
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Obiectele din sticlă sunt puține și în general fragmentare. Păstrate întregi sunt
cele care au fost scoase din umplutura canalizării circulare din colțul de vest al secțiunii.
Remarcăm aici sticluțele de parfum datate în anii 1980, produse în fabrica Miraj (Pl.
XI/22-24). Dintre piesele mai vechi amintim două fragmente dintr-o brățară, descoperite
pe canivoul de termoficare, în încăperea C4 (-1,20 m), în apropierea lui Z2 (Pl. XI/25).
Aceasta este triunghiulară în secțiune, sticla are culoarea albastru închis iar pe suprafață
apare un strat subțire de culoare aurie.
Nici obiectele de metal nu sunt numeroase. Cele mai des întâlnite obiecte din
metal sunt cuie de fier de diferite forme, piroane și scoabe. Tot aici putem să încadrăm
o cheie, câteva verigi și posibil o parte din ce pare a fi un cuțit. Au mai fost descoperite
câteva plăcuțe, o furculiță/lingură și o pafta.
Paftaua (Pl. XI/21) (L:8,2 cm, l: 7,5 cm, gr: 57,1 g) a fost descoperită în camera
C6, la o adâncime de -1,75 m, la aproximativ 30-40 cm distanță de evazarea zidului Z8.
Aceasta este confecționată prin forjare, realizată din bronz, de formă circulară, îi lipsește
cheotoarea, iar la capătul opus este ascuțită. Partea centrală este decorată cu o floare
(rozetă) în relief cu opt petale, iar pe margine apare un brâu perlat încadrat de o linie
simplă. Spațiul dintre margine și floarea centrală este decorat cu ce par a fi șiruri de
cercuri concentrice ce au în mijloc câte o protuberanță. Paftaua este de influență
orientală și datată în prima jumătate a sec. al XVIII-lea35. Analogii au fost stabilite cu
două piese aflate în inventarul36 Muzeului din Constanța, și anume cu nr. 837 și 1038.
Ambele prezintă rozeta și brâul perlat. Aurel Mototolea face trimitere la descoperirile
lui Ioan Vasiliu, care în urma cercetărilor din cimitirul medieval de la Isaccea găsește o
pafta extrem de asemănătoare39 cu cea descoperită la Domnița Bălașa, dar căreia îi
lipsesc cercurile de pe corp.
Inventarul numismatic este de asemenea redus, majoritatea monedelor datând
din perioada recentă. Pe podeaua din C1 au fost descoperite două monede din bronz
(una fragmentară și una întreagă)40. Dintre cele recente, prima a fost găsită pe suprafața
canivoului, a fost emisă 1951-1952, este din aluminiu și are valoare de 2 lei, două au
fost scoase din umplutura canalizării și datează din 1978, iar ultima monedă descoperită
deasupra podelei dintre Z1 și Z4 are valoarea de 20 lei fiind emisă în 1993.
Discuții
Primele cercetări efectuate de echipa41 de la Muzeul Municipiului București în 2018
în jurul Bisericii nu au condus la descoperirea niciunei structuri de zidărie, deși amplasarea
secțiunilor a avut în vedere cercetările anterioare făcute de Gheorghe Cantacuzino în 1959.
Am descoperit totuși că zidurile cercetate atunci ce au aparținut bisericilor anterioare au fost
distruse complet ca parte a lucrărilor de subzidire a bisericii.
Încadrarea cronologică a fost făcută de dr. Camelia Ene de la Muzeul Municipiului București, căreia îi
mulțumim și pe această cale.
36 41285a și 48098.
37 Mototolea 2015, p. 322.
38 Mototolea 2015, p. 323.
39 Vasiliu 1995, p. 392, pl. V, fig. 1.
40 Monedele se află în prezent în proces de restaurare în laboratoarele Muzeului Municipiului București și
prin urmare nu au putut fi încă analizate de specialiștii Cabinetului Numismatic și Medalistic.
41 Theodor Ignat – responsabil, Elena Gavrilă, Adelina Darie, Ioana Manea, Radu Văcălie.
35
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Pentru a putea determina din ce ansamblu de clădiri fac parte zidurile
descoperite în timpul cercetărilor noastre de la Domnița Bălașa, am apelat la hărțile și
planurile istorice disponibile pentru București, dar și la fotografii de epocă. Ne-am
folosit de Planul Borroczyn 1852 și planul Bucureștiului de la 1895-1899 pe care le-am
georeferențiat în programul Quantum GIS 2.18.16 (open source) folosind tipurile de
transformare Thin Plate Spline (pentru Borroczyn) și Helmert (pentru planul de la 18951899) și metodă de recompunere Nearest Neighbour (Pl. XII/27; Pl. XIII). De asemenea
am georeferențiat și planul cercetărilor lui Cantacuzino din 195942, ca parte a procesului
de georeferențiere a planului Borroczyn (Pl. XIV). Am procedat astfel pentru că biserica
Domnița Bălașa figurată în acest plan este cea ridicată la 1842, iar orientarea și poziția
acesteia este diferită de cea a bisericii actuale.
La o analiză mai atentă a planului publicat de Gh. Cantacuzino43 am observat
că propunerile de încadrare cronologică a structurilor descoperite trebuie reconsiderate.
În interpretarea originală sunt menționate trei biserici anterioare (Pl. XV/28).
Pentru o mai bună înțelegere, le-am denumit de la cea mai veche (Edificiul I) la cea mai
nouă care este încă în picioare (Edificiul IV).
De fapt Edificiul II și III din planul original nu sunt elemente de la două biserici
diferite ci sunt parte a unui singur edificiu (Pl. XV/29, Tab. 2). După formă și particularități
și cu ajutorul unor fotografii de epocă, am ajuns la concluzia că este vorba despre biserica
în stil neogotic ridicată de Safta Brâncoveanu la 1842 (Pl. XVI). Una dintre fotografii (Pl.
XVI/30) înfățișează Biserica neogotică de la 1842 în prim plan, iar în planul îndepărtat se
observă noua clădire a Azilului. Din biserică se distinge pridvorul deschis de formă
patrulateră cu cele trei arce ogivale caracteristice stilului. Din fața azilului lipsește statuia
Domniței Bălașa ridicată la 1883, iar în colțul din dreapta-jos al imaginii se observă un teren
viran împrejmuit cu un gard, loc pe care începând cu 1890 va începe construirea Palatului
de Justiție. Fotografia a fost astfel executată cândva între 1876 când este finalizată
construcția Azilului și 1881 când este demolată biserica Saftei Brâncoveanu.
Interpretare Gh. Cantacuzino 1962

Edificiul I
Edificiul II
Edificiul III
Edificiul IV

Sfârșit de secol XVIînceput de secol XVII
Secolul XVII
Secolul XVIII
1881-1888

Reinterpretare actuală
Biserica Bălașa
Edificiul I
1742-1744
Biserica Bălașa Edificiul II
1750-1753
Biserica Neogotică Edificiul III
1842
Actuala biserica Edificiul IV
1881-1888

Tab. 2. Perioadele când au fost construite bisericile de la Domnița Bălașa / The
periods when the churches at Domnița Bălașa were built.
Cea de-a doua fotografie (Pl. XVI/31) înfățișează întreaga biserică într-o
perspectivă dinspre sud-vest. Se distinge cu uşurinţă forma rectangulară cu cele două
transepturi puțin evidențiate față de navă. Grosimea mai mare a peretelui bisericii în
42
43

Planul original a fost digitizat.
Cantacuzino 1962, p. 774, fig. 10 – după ridicare în plan și reconstituire E. Mironescu.
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zona de sud-est, așa cum este figurată în planul cercetărilor din 1959 este explicată de
aceeași fotografie. Se observă că acolo se găsea un fel de anexă lipită de corpul bisericii.
În spiritul acestei descoperiri, putem presupune că Edificiul I (conform planului
original) nu reprezintă o biserică din sec. XVI-XVII ci în fapt cea de-a doua biserică
ridicată de Domnița Bălașa între 1750-1753, deci secolul XVIII. O mărturie a lui
Constantin Bacalbașa spune că la 1871 biserica Domnița Bălașa nu era decât o mică
bisericuță. Mai târziu a fost refăcută cu totul44. Refacerea despre care face vorbire se
referă la biserica ridicată la 1881.
Cât privește corpul de clădire descoperit arheologic în 2020, considerăm că reprezintă
o parte din chiliile vechilor biserici. Există o suprapunere foarte bună între clădirea dezvelită
arheologic și chiliile figurate pe planul Borroczyn. Acestea au fost construite cel mai probabil
după 1750. Ca argument în acest sens stă pe de o parte cercetarea arheologică care nu a
identificat materiale mai vechi de sec. XVIII. Pe de altă parte, avem informația conform căreia
prima biserică din piatră ridicată tot de Domnița Bălașa între 1742-1744 este transformată în
paraclis al familiei supt învelișul caselor. Acest text sugerează că vechea biserică a fost
înglobată în structura chiliilor ce aveau să înconjoare viitoarele biserici.
Chiliile au fost demolate cel mai probabil în preajma anului 1871 atunci când
este menționată demolarea paraclisului (Edificiul I). Acţiunea de demolare a fost cel
mai probabil determinată și de construirea începând cu 1870 a noului azil pentru femei
(Pl. XVII/32), vizibil pe planul Bucureștiului de la 1895-1899 (Pl. XIII). Paraclisul s-ar
fi găsit la nord-est de actuala biserică. Știm asta pentru că la 1883, pe locul altarului
acestei prime biserici se ridică un monument votiv, vizibil pe același plan al
Bucureștiului (Pl. XIII). Ce a funcționat în încăperile descoperite de noi, e greu de spus.
Școala sau azilul de femei? Sau poate erau camere destinate profesorilor, sau slujitorilor
bisericii. Nu vom ști sigur niciodată. Descoperirea paftalei de femeie, datată la mijlocul
sec. al XVIII, poate sugera că mai degrabă erau camerele azilului.
Înființarea azilului de femei la 1751 a venit poate ca o consecință a trecutului
zbuciumat al celei de-a șasea fiice a lui Constantin Brâncoveanu. Găsindu-se la Istanbul
pentru a aranja căsătoria fratelui ei Radu Brâncoveanu cu fiica lui Antioh Cantemir, a
trecut prin moartea tatălui și a celor patru frați. A fost întemnițată la Ceauș Enimi unde
au mai fost închise și mama și cumnata sa, pentru ca apoi să fie vândută ca sclavă în
Caucaz45. Probabil că fondarea Azilului a fost un demers spre a veni în întâmpinarea
acelor femei neajutorate și în nevoie.
Toate structurile descoperite au fost conservate cu speranța că vor fi puse în
valoare, respectând astfel dorința și blestemul Domniței Bălașa. Blestem cumplit ca
nimeni să nu se atingă în vreun fel de zidurile construite, iar de nu va asculta aceasta
și va mișca din locul ei măcar o cărămidă „să fie ucis cu tot neamul lui, grabnic și
nemilos, într-o zi de mare sărbătoare”46.

Bacalbașa 1935, p.69.
Sturdza 2004.
46 Ionescu 1981.
44
45
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DATE PRIVIND HANUL SERAFIM. CERCETĂRILE ARHEOLOGICE
DIN CADRUL FOSTEI BĂNCI MARMOROSCH BLANK (2019-2020)
Adelina-Elena Darie*
Theodor Ignat*
Raluca-Iuliana Moței*
Cuvinte cheie: cercetare arheologică preventivă, Centrul Istoric al
Bucureștiului, case de secolul al XIX-lea, Hanul Serafim.
Keywords: rescue archaeological research, Bucharest's Old Town, nineteenthcentury houses, Serafim Inn.
Rezumat: Cercetarea arheologică preventivă de la Marmorosch Blank din
2019-2020 a pus în evidență o parte din fundațiile fostului Han Serafim, dar și a unor
clădiri anterioare, datate în perioada secolelor XVII-XVIII. Au fost determinate cel
puțin două etape de funcționare ale hanului și un sistem de drenaj conectat la una dintre
încăperi. La est de fundațiile hanului a fost identificată o conductă de apă din tuburi de
ceramică încastrate în cărămidă.
Abstract: The preventive archeological research from Marmorosch Blank in
2019-2020 highlighted some of the foundations of the former Serafim Inn, but also of
other previous buildings, dating from the 17th-18th centuries. At least two stages of
operation of the inn and an drainage system connected to one of the rooms have been
investigated. To the east of the inn's foundations, a water pipe was identified, made from
ceramic tubes embedded in the brick.
Cadrul general
Cercetările arheologice preventive1 realizate în perioada august 2019 - iunie
2020 în perimetrul fostei clădiri a băncii Marmorosch Blank2, din str. Doamnei, nr. 2,
4-6, Sector 3, București, au scos la lumină vestigii datând din secolele XVIII-XIX.
Pe o suprafață restrânsă, de cca. 185 mp3, au fost identificate 29 de structuri de
zidărie, o conductă de apă, un sistem de canalizare și materiale arheologice caracteristice
secolelor XVIII-XIX.

Muzeul Municipiului București.
Colectivul de cercetare a fost compus din: dr. Theodor-Aurelian Ignat (responsabil științific), dr. AdelinaElena Darie, dr. Raluca-Iuliana Moței, din cadrul Muzeului Municipiului București.
2 Cercetările au fost prilejuite de un proiect de consolidare, restaurare, renovare/remodelare fațadă,
amenajări interioare, reconfigurare zonă corp nou, desfaceri parțiale și schimbare funcțiune în hotel.
3 Denumită convențional Zona F.
*
1
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Scurt istoric al zonei Strada Doamnei și Palatul Marmorosch-Blank
Ulița Doamnei, ce făcea legătura între Podul Mogoșoaiei și ulița Colței, a fost
denumită astfel după lăcașul de cult ridicat de doamna Maria Cantacuzino, soția
domnitorului Şerban Cantacuzino, în anul 16834.
Evoluția arhitectural-urbanistică a străzii poate fi urmărită pe planurile topografice
din secolele XIX-XX. Traseul arterei a rămas aproape neschimbat din anul 1791, când apare
consemnat în planul realizat de Ferdinand Ernst, până în prezent. Numele străzii a fost însă
modificat în timp, de la ulița Doamnei în cursul secolului al XIX-lea, la strada Paris și
Mauriciu Blank în perioada interbelică, și Doamnei în prezent5. Pe planurile maiorului
Rudolf Arthur Borroczyn (anii 1847 și 1852) se observă amplasarea rarefiată a clădirilor pe
loturi și se pot identifica proprietăți ale unor membri ai cunoscutelor familii Bărcănescu,
Filipescu, Vilara, Mavros ș.a. Remarcăm o serie de clădiri cu funcțiune comercială
amplasate la frontul străzii; hanuri alcătuite dintr-un spațiu central mărginit de prăvălii, dar
și case de diferite dimensiuni înconjurate de grădini.
Dintre clădirile cu funcțiune comercială consemnate pe planurile de la jumătatea
secolului al XIX-lea remarcăm casele Saftei Castrișoaia6, cunoscute și sub denumirea de
Hanul Castrișoaiei. Acesta era format din mai multe corpuri de clădiri cu fronturi spre strada
Doamnei și spre Podul Mogoșoaiei, care se învecinau la sud cu Hanul Câmpineanu și la est
cu proprietatea generalului Mavros. După moartea Saftei Castrișoaia, proprietar devine
Vasile Paapa care a refăcut vechiul han și a deschis aici „Bazar Anglais” 7, unul din
magazinele celebre din a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
În anul 1940 peste o parte din clădirea Paapa a fost ridicat, după planurile
arhitectului Radu Dudescu, un imobil al Băncii Naționale existent și astăzi pe Calea
Victoriei la nr. 22-248.
La sud de casele Castrișoaiei se afla Hanul Serafim, un cunoscut han
bucureștean, numit inițial Câmpineanu9. Documentele din sec. XVII-XVIII îi
menționează pe unii dintre proprietarii acestei parcele: polcovnicul Parepi, Deftu
neguțătorul (1655), mânăstirea Mihai Vodă, Bunea Grădișteanu vel armaș (1695),
Șerban Grădișteanu, Barbu Merișeanu vel vornic (1732), Lamba Scutara (1759) și
marele vornic Scarlat Câmpineanu (c. 1750-1808)10. Acesta din urmă transformă casele
existente pe proprietate într-un han. După moartea vornicului, văduva Luxandra a
administrat hanul care a ajuns să fie cunoscut în epocă drept al „Câmpinencei”. În 1832,
Ioan Câmpineanu, care moștenise casele și terenul de la părinți, a vândut hanul la
licitație, cu suma de 4725 galbeni, fraților Petros și Ioan Serafim11. La moartea celui din
urmă, dragomanul Petros Serafim a rămas singurul proprietar și a adus modificări
hanului după cum aflăm din foaia de zestre a fiicei sale Polixenia12, măritată în anul
4

Giurescu 1966, p. 80.
Mucenic 2000, p. 74.
6 Potra 1975, p. 110, doc. 52.
7 Crutzescu 2011, p. 100-101.
8 Marițiu 2006, p. 32-33.
9 Potra 1943, p. 9.
10 Potra 1985, p. 113.
11 Potra 1985, p.114.
12 Potra 1975, p. 492, doc. 430.
5
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1843 cu Xavier Villacrosse, arhitect al capitalei între anii 1840 și 1848. În document se
preciza că în locul unei cafenele mici a fost ridicată o prăvălie mare, închiriată librarului
și tipografului Friedrich Walbaum, și care împreună cu o parte din curte era dăruită
tinerilor căsătoriți. După moartea dragomanului, hanul a fost împărțit între fiicele sale
Polixenia, măritată Xavier Villacrosse, și Anastasia, măritată cu Mihalache Macca13. În
anul 1891 aici a fost ridicat, după planurile arhitectului Filip Xenopol primul pasaj
comercial acoperit denumit Macca-Villacrosse14.
Pe planul Borroczyn din anul 1852 clădirea aflată în strada Doamnei la nr. 4
apare în proprietatea familiei „Mavru” (Pl. XIX/64). Este vorba de generalul Nicolae
Mavros, inspector general al carantinelor de pe malul Dunării și un important
colecționar de antichități. O parte din impresionanta colecție compusă din 4000 de
monede din diferite perioade, statui, statuete, basoreliefuri, ceramică etruscă și elenă,
ceramică autohtonă, antichități egiptene, obeliscuri și pietre de hotar, ce a stat la baza
realizării Muzeului Național de Antichități, a fost păstrată în reședința de pe strada
Doamnei până la donarea acestora către stat în anul 186415. Trei ani mai târziu, Nicolae
Mavros și soția acestuia, Sevastia (născută Suțu) au donat proprietatea fiicei lor, Maria
Cantacuzino,16. Aceasta, împreună cu soțul său, cunoscutul om politic Ion C.
Cantacuzino, și-au stabilit domiciliul aici17.
Corpul principal al construcției avea cel mai probabil etaj, după cum apare
figurat în planul realizat în anul 1871 de maiorul Dimitrie Papazoglu (Pl. XIX/65). În
anul 1896, Maria Cantacuzino a vândut terenul Camerei de Comerț și Industrie18, în a
cărei proprietate apare consemnat și pe Planul cadastral al Bucureștilor din anul 1911.
Planurile topografice de la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX descriu
importante modificări ale țesutului urban (Pl. XX/66). Putem constata faptul că parcelele de
pe strada Doamnei au fost ocupate aproape integral. Pe lângă casele cu caracter comercial
sau rezidențial apar și clădiri publice, precum: Societatea Financiară a României (situată pe
strada Doamnei colț cu strada Academiei); Creditul Financiar Urban (la colțul cu strada
Vestei19), Societatea de Asigurări Națională (la colțul cu strada Smârdan)20.
În intervalul anilor 191221-1922 a fost construit, în strada Doamnei la nr. 4-6,
Palatul Băncii Marmorosch-Blank după planurile întocmite de arhitectul Petre
Antonescu22. Corpurile de clădire ale băncii au fost construite în mai multe etape
începând cu anul 1912 conform autorizației de construire eliberate în data de 27
septembrie 1912, „pentru clădirea subsol, parter și trei etaje, cu înălțimea de 18 m până

13

Crutzescu 2011, p. 97.
Monument înscris în Lista Monumentelor Istorice 2015 cu codul B-II-a-A-19837.
15 Vulpe 1930, 134.
16 Arhivele Naționale (Serviciul Arhivelor Istorice Centrale), Inventarul fondului Ion C. Cantacuzino 16281906, inv. 1288, X/10.
17 Arhivele Naționale (Serviciul Arhivelor Istorice Centrale), Inventarul fondului Ion C. Cantacuzino 16281906, inv. 1288, VI/36.
18 Act autentificat Trib.If.S.Not. nr.12420/896, transcris nr.30/897 apud Preda 2018, p. 11.
19 Actuala stradă Ion Ghica.
20 Mucenic 2000, p. 81-82.
21 Conform Autorizației de construire eliberate în data de 27 septembrie 1912 apud Preda 2018, p. 6.
22 Cîrjan 2012, p. 80.
14
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deasupra balustradei terasei de la care cu ultimul etaj se va retrage cu 2 m spre
proprietate, iar corpul central se va face cu înălțimea prevăzută în plan”23 (Pl. XX/67).
A doua etapă este reprezentată de un nivel de birouri (etaj IV), construit în anul
1920 peste întreaga parte posterioară a clădirii, ulterior adăugându-se un nivel pe zona
din dreapta părții posterioare, autorizarea unui corp de clădire24 .
Între 1921-1923 a fost realizată o nouă extindere a edificiului prin achiziționarea
terenurilor din str. Doamnei nr. 2 și Calea Victoriei nr. 26, unde a fost ridicat un corp
de clădire compus din două subsoluri, parter și cinci etaje25.
Rezultatele cercetărilor arheologice (2019-2020)
Cercetările arheologice preventive realizate în curtea și în fosta clădire a băncii
Marmorosch Blank s-au realizat în mai multe etape, în funcție de derularea proiectului
investițional. Articolul de față prezintă rezultatele cercetării efectuate pe latura de sud a
clădirii, unde a fost investigată o suprafață de 185 mp în trei secțiuni denumite
convențional S1, S2 și S3. Pentru coerența informațiilor, vom prezenta rezultatele
săpăturii ca pe un tot unitar și nu împărțite pe secțiuni. Astfel, în cursul cercetărilor
noastre, au fost identificate 29 de structuri de zid (Pl. VII) ce au aparținut a cel puțin trei
imobile din perioade diferite, care au funcționat pe parcursul secolelor XVIII-XIX.
Toate complexele și structurile de zid au fost măsurate cu stația totală Leica TS
06 Plus R pentru a putea întocmi cu acuratețe planul cercetărilor (Pl. VII), dar și pentru
a putea relaționa rezultatele cu vechile hărți ale Bucureștiului. Toate cotele au fost
raportate la cota 0 a proiectului.
În capătul estic au fost descoperite două ziduri alipite (Z1 și Z7), orientate N-S,
realizate din cărămidă legată cu mortar de var (Pl. I/1). Din cauza condițiilor precare de
conservare, a unor amenajări realizate în cursul secolului XX și a limitelor impuse
cercetării26, nu există suficiente date pentru a atribui aceste ziduri unor construcții
individualizate, anterioare clădirii băncii Marmorosch Blank.
Casa 1
La vest de cele două fundații descrise mai sus au fost identificate cinci ziduri
(denumite convențional Z2, Z3, Z4, Z5 și Z6), realizate din cărămidă legată cu mortar
de var ce făceau parte dintr-o clădire care se dezvolta spre sud (Pl. VIII). Structurile,
aflate într-o stare precară de conservare, se păstrau pe o înălțime cuprinsă între 0,42 și
0,78 m. Stadiul actual al cercetării, limitat de proiectul de investiții, a permis o
investigare parțială a acestei construcții.
Zidul estic (Z2) și cel vestic (Z6), ce au o lățime de 0,60-0,65 m, au fost
surprinse pe cca 2,00-2,10 m lungime (Pl. I/2, 5). În colțul NE se observă faptul că
zidurile perimetrale sunt țesute. La 1,15 m față de latura nordică a Casei 1 a fost
identificat un fragment de zid (Z4), aflat într-o stare avansată de degradare, ce pare să
provină de la un zid de compartimentare (Pl. I/3).
23

Preda 2018, p. 6.
Dosar 54 PMB 1920/ Aut.No. 150P/14 iulie 1920 apud Preda 2018, p. 6-7.
25 Dosar 190 PMB 1921/Seria 5/Mapa 42/1921, Aut.No. 95P/20 maiu 1921 apud Preda 2018, p. 7.
26 Au fost cercetate doar spațiile afectate de proiectul de investiții.
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Frontul nordic (Z3, Z5), ce măsura 11,75 m, a fost grav afectat de amenajări
realizate în cursul secolului XX (Pl. I/2, 4). La 3,35 m vest față de fundația estică a clădirii,
zidul a fost demantelat pe o lungime de 3,90 m pentru a face loc unei camere tehnice.
Capătul vestic a fost distrus probabil la ridicarea actualei clădiri a băncii. Sistemul de
construcție al laturii nordice este diferit pe parcursul traseului său. Pe un prim tronson (Z3)
fundația zidită în groapă prezintă la partea inferioară o talpă cu lățime inegală, iar pe al doilea
tronson (Z5) este prezentă o plintă lată de 11 cm ce pare a marca începutul elevației.
Colțul nord-vestic al Casei 1 (Z5 și Z6) suprapunea traseul unei conducte de apă
potabilă din secolele XVIII-XIX (Pl. II). În acest punct s-a putut constata că nivelul de
fundare (Z5 și Z6) era mai ridicat decât în restul zonelor cercetate (Pl. II/7-8). Această
situație sugerează că în momentul edificării Casei 1 conducta de apă era încă
funcțională, iar constructorii au preferat să o suprapună în loc să o dezafecteze.
Conducta, orientată NE-SV, a putut fi cercetată pe o lungime păstrată de 4,50 m și
era realizată din tuburi ceramice circulare, având la exterior o protecție din cărămizi
(23×12/13,5×4/4,5 cm), dispuse în două ape și legate cu un mortar dur (Pl. II/7). În capătul
de est conducta era secționată și a fost identificat un olan din ceramică (Pl. II/11-12).
Segmentele de tub ceramic aveau 38 cm lungime. Cele două capete au diametre
diferite pentru a permite îmbinarea lor. La unul dintre capete are diametrul de 9 cm, iar la
capătul opus de 14 cm. Pentru etanșeizare s-a folosit o pastă pe bază de var (Pl. XVII). Întreaga
structură a fost ridicată pe un nivel de pământ negricios, omogen. Tronsoane asemănătoare
din sistemul de alimentare cu apă potabilă au fost descoperite în mai multe puncte din Centrul
Istoric al Bucureștiului: Curtea Veche27, Lipscani28, Șelari29 și Universitate.
În apropierea traseului conductei, într-un sol negricios, au fost descoperite o
pipă fragmentară și un număr redus de fragmente ceramice și faianță caracteristice
secolului al XIX-lea (Pl. XIV/37-38). Acestea nu pot fi puse în legătură cu momentul
de instalare al acesteia, ci sunt rezultatul unor intervenții ulterioare.
Materialul ceramic este fragmentar, în general părți din corpul vaselor, fără
elemente de decor. Dintre formele ceramice modelate din pastă de lut fină și lucrate la
roată menționăm: urcioare, străchini și oale cu toartă. Repertoriul de motive decorative
este redus, fiind utilizate motivele geometrice și abstracte pictate. O parte din fragmente
au fost acoperite la interior cu smalț verde închis. Au mai fost descoperite patru
fragmente de farfurie din faianță și o pipă fragmentară (Pl. XIV/38). Aceasta din urmă
a fost lucrată dintr-o pasta fină, de culoare cărămizie și decorată cu rotița dințată. Pipa
are găvanul rotund și gamba scurtă terminată cu un inel festonat. Pe gambă a fost
aplicată o ștampilă rotundă, cu numele meșterului redat în limba turcă cu caractere
arabe, ce poate fi citit Yekta (?) (Pl. XIV/38a). Piese asemănătoare au fost descoperite
în timpul cercetărilor arheologice realizate la mânăstirea Mihai Vodă30 și în Corint31.

27

Rosetti 1959, p. 159
Moței et alii 2018; Mănucu-Adameşteanu et alii 2010, p. 90.
29 Mănucu-Adameşteanu et alii 2012, p. 184.
30 Morintz, Rosetti 1959, pl. XCV/3.
31 Robinson 1985, p. 187-188, pl. 56/C100.
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Casa 2
La 13,60 m V de Casa 1 au fost scoase la lumină vestigii aparținând unei clădiri a
cărei configurație nu poate fi reconstituită și care a fost suprapusă parțial de Hanul Serafim
(Z13, Z25, Z27) (Pl. IV/19-21, 23). Două ziduri țesute (Z8 și Z9) mărgineau o încăpere ce
se dezvolta spre sud și care comunica cu un spațiu aflat la nord printr-un gol de acces (Pl.
III; Pl. IX). Construcția, realizată din cărămidă cu dimensiuni variabile (26,5×14×4 cm;
26,5×13,5×6 cm; 25×13,5×3 cm; 28×13×3 cm; 25×13×5 cm; 27×13×5 cm; 27×13,5×5 cm)
legată cu mortar de var și rosturi pline de 2,5-3 cm avea zidurile late de cca 0,60 m.
În spațiul dintre Z8 și Z9, între cotele -1,49 m și -1,80 m, s-a săpat într-un nivel
de umplutură negricios, omogen, compact ce conținea și materiale arheologice
(fragmente ceramice, din sticlă, faianță și cahlă). Acestea sunt fragmentare, reduse
cantitativ și pot fi încadrate cronologic în secolele XVIII- XIX.
Se remarcă diversitatea formelor ceramice modelate din pastă de lut fină și
lucrate la roată: urcioare, oale cu toartă, oale de noapte, farfurii și străchini. O parte din
vase au fost acoperite cu smalț incolor, cafeniu sau verde închis (Pl. XIV/39, 42, 43).
Repertoriul de motive decorative este limitat, fiind utilizate inciziile circulare și
motivele geometrice (Pl. XIV/40, 41), florale și abstracte pictate. Toarta unui urcior
smălțuit are marginile alveolate (Pl. XIV/39), în timp ce pe un alt exemplar se observă
aplicarea unei pastile în relief pe care este imprimat un motiv cruciform înconjurat de
mici granule (Pl. XIV/42).
Cu excepția ceramicii de producție locală, au mai fost descoperite fragmente de
farfurii/platouri și castroane de import, din faianță și porțelan. Farfuriile au fost decorate
prin tehnica transferului32 cu motive ornamentale des folosite în secolul al XIX-lea. Din
cauza gradului ridicat de fragmentare modelul a putut fi identificat în puține cazuri. A
fost găsit un fragment din marginea unei farfurii cu popularul model „Willow”33 realizat
cu albastru închis (Pl. XIV/46), precum și fragmente din farfuriile model „Blue Feather”
(Pl. XIV/49) și „Green Feather” (Pl. XIV/48). Un singur fragment de farfurie/platou,
cu un model floral, păstrează pe bază, imprimată cu albastru, o parte din marca
producătorului din care distingem „VIOLA” (Pl. XIV/50b).
***
Casa 2 (Z27) suprapunea parțial două ziduri țesute (Z28 și Z31), realizate din
cărămidă legată cu mortar de var, ce se conservă pe o înălțime de 0,75/0,93 m (Pl. IV/25;
Pl. IX). Mai multe intervenții moderne (cabluri electrice și cămine de canalizare/apă) au
afectat parțial structurile de zid identificate. Distrugerile provocate în timpul ridicării
Casei 2 și a Hanului Serafim, precum și limitele impuse cercetării34, fac imposibilă în
acest moment atribuirea acestor ziduri unor construcții individualizate.
***
Hanul Serafim
Spre est (S2 și S3) săpăturile arheologice au reperat o serie de ziduri din
cărămidă, legată cu mortar de var, care conturează un număr de patru încăperi ce
32

Fleming, Honour 1977, p. 800.
Lanone 2010; Zeller 2008, p. 18-22.
34 Au fost cercetate doar spațiile afectate de proiectul de investiții.
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aparțineau aceleași clădiri (Pl. IX-X). Prin raportarea structurilor descoperite la
reprezentările din planurile realizate de maiorului Borroczyn (1847 și 1852) putem
sugera că acestea făceau parte din Hanul Serafim (Pl. XI). Au fost observate mai multe
etape de edificare și reconfigurare a acestui ansamblu.
Camera 135 (delimitată de Z16, Z17, Z18, Z19, Z20) avea o suprafață interioară de
15,8 mp. La interior zidurile sunt tencuite cu un mortar de var (Pl. IV/24). Podeaua, ce se
afla la cota de -3,25 m față de cota 0 a proiectului, a fost realizată, cel mai probabil, din bârne
de lemn așezate pe un pat de amenajare din spărtură de cărămidă legată cu mortar.
Într-o primă fază intrarea se făcea prin colțul de SE pe o scară de acces din lemn.
Au fost surprinse amprentele (în forma semnului √‾) unor bârne de lemn, încastrate în
zidurile laterale (Z15 și Z30) la momentul construirii, care alcătuiau treptele (Pl. VI).
Aceste urme se prezintă sub forma unor goluri lăsate în ambele ziduri (Pl. VI/32-34).
Astfel, în partea tronconică ar fi fost introdus un element din lemn pus pe cant, iar la
partea superioară s-ar fi regăsit treapta pusă în poziție orizontală. Această configurație
ar fi asigurat o rezistență mai mare treptelor. Baza scărilor se sprijinea pe un mic zid de
cărămidă (Z22) (Pl. IV/22). Urmele de pe pereți indică o coborâre abruptă pe cel puțin
patru trepte cu o diferență de nivel de circa 20 cm între ele (PL. VI/32). Deschiderea
intrării era de 1,45 m și se făcea între capătul de sud al Z16 și Z18. În a doua etapă de
funcționare, intrarea a fost obturată prin construirea Z17 (PL. IV/22) a cărui tencuială
de pe fața de vest se continuă și pe Z16. După momentul obturării, amprentele scărilor
de pe zidul Z15 au fost astupate cu cărămizi de dimensiuni mai mari, specifice perioadei
de final a secolului XIX și începutul secolului XX (Pl. VI/35-36).
La est de camera 1 clădirea a fost extinsă prin adăugarea unei încăperi ample
delimitată de Z26, Z23, Z16, Z30 și Z21. În interior, prin ridicarea zidurilor de
compartimentare Z14 și Z15 și prin refolosirea Z13, au fost obținute două spații
distincte, denumite convențional camerele 2 și 3 (Pl. IX).
Camera 2 (încadrată de Z26, Z21, Z30, Z15, Z14, Z13 și Z23) avea o suprafață
de cca 25 mp. La momentul edificării au fost întâlnite zidurile Z13, Z25 și Z27, ziduri
ce au fost refolosite la amenajarea acestei camere (Pl. IV/19). Astfel, zidurile Z25 și
Z27 au fost desfăcute într-un mod controlat după cum urmează. La desfacerea lui Z25
s-a păstrat o pantă dinspre vest spre est, iar la desfacerea lui Z27 s-a păstrat o pantă de
la sud spre nord (Pl. IV/20-21). În camera 2 a fost amenajată o podea din două asize de
cărămizi peste care s-a turnat o peliculă „cimentuită”, care suprapune inclusiv partea
superioară a zidurilor desfăcute Z25 și Z27 (Pl. IX-X).
Această podea cu pat de amenajare din cărămidă are înclinație dinspre zidurile
Z23 (spre sud), Z26 (spre vest), Z21 (spre nord) Z13 și Z14 (spre est). Pantele dinspre
cei cinci pereți converg spre centrul camerei unde este și cel mai jos nivel, într-un jgheab
cu o lățime 0,60 m care direcționa apele spre un sistem de canalizare (Pl. V). Destinația
acestei camere este la acest moment incertă, dar diferența de nivel între zona cea mai
înaltă a podelei și cea din fața canalizării, de circa 0,3 m, indică faptul că s-a dorit o
evacuare rapidă a apelor uzate.

Cele patru camere și zidurile ce le formau au primit denumiri convenționale în funcție de momentul
descoperirii.
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Camera 3 (delimitată de Z16, Z14, Z15, Z13 și Z23) avea o suprafață mai mică,
de doar 10,5 mp și se afla între camera 1 la vest și camera 2 la est (Pl. IV/19). În interior
nu a fost identificat un nivel de podea. Pe niciunul dintre ziduri nu există indicii cu
privire la poziționarea intrării, dar există posibilitatea ca aceasta să fi fost o anexă a
Camerei 2. Astfel, putem deduce că intrarea s-ar fi făcut pe latura marcată de zidurile
13 și 14 (Pl. IX).
Camera 4 (mărginită de Z20, Z18 și Z19) nu a putut fi cercetată integral din
cauza spațiului limitat36, a unor amenajări realizate în cursul secolului XX37 și a limitelor
impuse cercetării38 (Pl. IX-X). Suprafața aproximativă a acestei camere este de 15,9 mp,
fiind foarte apropiată de cea a camerei 1 cu care se învecinează. Zidul care desparte
Camera 4 de Camera 1 (Z19) se adosează la zidurile de N și S. S-a putut constata că
pereții încăperii erau acoperiți cu o tencuială pe bază de var.
În spațiul delimitat de Z21 la sud, Z15 la nord, Z27 la est și marginea de sud a
S3 a fost identificat traseul unui canal boltit, orientat și înclinat NE-SV, ce aparținea cel
mai probabil unui sistem de canalizare (Pl. V). Spațiul boltit, cu deschidere mică 1,20
m și o înălțime de 1,07 m, a fost surprins pe o lungime de 3,80 metri.
Sistemul de canalizare este construit din cărămizi (cu dimensiunile de
26,5×13×4; 26×12,5×3; 27×14×3 cm) legate cu mortar și cinci segmente din piatră (cu
dimensiunile 51×19×32,5 cm) ce au rol de cheie de boltă a capătului de N-E al
canalizării (Pl. V/31). La un anumit moment, scurgerea a fost obturată cu cărămizi,
marcând astfel finalul unei etape în funcționarea Camerei 2.
La exterior, sistemul a fost realizat din cărămizi acoperite cu mortar dur, alb, cu
pietre în compoziție. La interior, aspectul cărămizilor este ordonat, cu rosturi goale late
de 3 cm (Pl. V/29).
Sistemul de canalizare a fost afectat de o intervenție modernă realizată din
cărămizi (cu dimensiunile de 30×13×6 cm), legate cu ciment (Pl. V/26). O parte din
latura de NE a sistemului de canalizare era fisurată. Sistemul a fost cercetat în interior
pe o lungime de 0,71 m fiind identificată baza compusă dintr-un nivel de cărămizi (cu
dimensiunile de 27×12,5×5 cm) legate cu mortar (Pl. V/29). La interior, lățimea
canalului este de 0,6 m. Baza canalului se află la -1,98 m față de cota 0 a proiectului.
Pavajul canalului boltit avea o înclinare dinspre NE spre SV, asigurând astfel
scurgerea apelor uzate din interiorul Camerei 2.
Materialele arheologice recuperate din apropierea și din interiorul sistemului de
canalizare provin din secolul al XIX-lea și sunt reprezentate din fragmente de ceramică,
faianță și porțelan. Printre formele ceramice modelate din pastă de lut fină și lucrată la
roată remarcăm prezența mai multor farfurii (Pl. XVI/59, 60), castroane (Pl. XVI/61),
urcioare, oale cu toartă (Pl. XVI/57, 58), căni și tigăi. Repertoriul de motive decorative
este redus, în general fiind pictate cu humă albă sau smalț colorat, elemente geometrice
sau abstracte. În afara ceramicii de producție locală au fost descoperite numeroase
fragmente din sticlă, faianță și porțelan de import. Menționăm câteva fragmente din
popularele modele „Willow” (Pl. XV/53) și „Blue Feather”, dar și piese nedecorate. În
Existența în apropiere a unei clădiri de secol XX.
Camera este traversată de patru cabluri electrice de medie tensiune.
38 Au fost cercetate doar spațiile afectate de proiectul de investiții.
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această ultimă categorie este inclusă și o farfurie (Pl. XV/51) marcată cu sigla fabricii
Altrohlau din vestul Boemiei39 (Pl. XV/51a). Marca incizată Augustin Nawotny in
ALTROHLAU bei Karlsbad indică faptul că piesa a fost produsă între 1824 și 1884 când
fabrica era proprietatea familiei Nawotny40.
Printre fragmentele de faianță ne atrage atenția un capac rectangular fragmentar
provenind de la un recipient de pastă de dinți (Pl. XV/52). Pe piesă erau trecute numele
și o serie de informații despre produs, imprimate prin tehnica transferului. „Odontine”
era realizată după o rețetă lansată în prima jumătate a secolului al XIX-lea de către
chimistul Joseph Pelletier41, membru al Academiei Regale de Medicină din Franța.
Adresa trecută pe capac „Rue Jacob 19” nu era a farmaciei Pelletier42, ce avea sediul pe
aceeași stradă, ci a unei societăți specializate în producerea și comercializarea de
produse chimice și farmaceutice43 care a exportat acest tip de produse începând cu a
doua jumătate a secolului al XIX-lea. Un recipient asemănător se află în Colecția de
Istorie a Farmaciei din cadrul Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei.
Fragmentele de sticlă provin în special de la recipiente farmaceutice (Pl. XV/54)
și cosmetice (Pl. XV/55). Din această ultimă categorie se remarcă o sticlă cu numele și
monograma în relief a casei de parfumuri Roger Galet din Paris. Istoria acestei mărci
este strâns legată de numele lui Johann Maria Farina, cel care a inventat la începutul
secolului al XVIII-lea „Eau de Cologne”. La aproape un secol distanță, moștenitorul
rețetei originale, Jean Marie Farina, a deschis la Paris o parfumerie44 în care au fost
create parfumuri celebre folosite între alții de Napoleon I și soția sa Joséphine45. În anul
1862 firma redenumită Roger & Gallet era condusă de Armand Roger și Charles Martial
Gallet, care au ajuns în scurt timp furnizori ai unor mari case regale46. La sfârșitul
secolului fabrica, situată în Levallois-Peret, avea 600 de angajați47 și exporta mare parte
din produse în sticle special create și etichetate. Un astfel de recipient de parfum este și
cel descoperit în timpul cercetărilor din anul 2019 și care poate fi datat la sfârșitul
secolului al XIX-lea sau la începutul secolului XX.
Discuții
Pentru a putea identifica din ce clădiri fac parte zidurile descoperite în timpul
cercetărilor de la Marmorosch Blank am apelat la hărțile și planurile istorice disponibile
pentru București. Cel mai important izvor cartografic îl reprezintă planurile întocmite
de Maiorul Baron Rudolf Artur Borroczyn în 1847 (Pl. XI). Harta, ce se găsește în
colecțiile Muzeului Municipiului București, este un instrument de lucru esențial pentru
studierea țesutului urban bucureștean de la mijlocul secolului XIX, fiind primul plan
în prezent Cehia.
Hânceanu et alii 2019, p. 28.
41 Dillemann 1989.
42 Warolin 1989.
43 Bonnemain 2007, p. 313.
44 Pierre 1990, p. 101.
45 Vasse 1969, p. 497-499.
46 Farina 1867, p. 9.
47 Briot 2011, p. 280.
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topografic întocmit pe baza unor măsurători precise. Asta face ca planul Borroczyn să
fie apropiat de actuala planimetrie a orașului București.
Având drept reper clădiri istorice precum Biserica Doamnei, Biserica Zlătari,
Biserica Colțea și Biserica Sf. Nicolae, am reușit să georeferențiem planșa nr. 39 a
Planului Borroczyn (Pl. XI) folosind un soft dedicat freeware (QGis), cu o transformare
de tip Thin Plate Spline și metodă de recompunere Nearest Neighbour.
A fost georeferențiată și planșa cu seria XIV, Coloana B a planului
Bucureștiului de la 1895-1899 (Pl. XII), folosind de data asta o transformare de tip
Helmert și metodă de recompunere Nearest Neighbour, întrucât acuratețea de întocmire
inițială a planului este mai bună decât cea a planului Borroczyn.
De asemenea, a fost georeferențiat și folosit și Planul cadastral al Bucureștiului din
anul 1911(Pl. XIII) cu o metodologie asemănătoare planului realizat între anii 1895-1899.
În urma acestui proces de suprapuneri, am ajuns la concluzia că zidurile clădirii,
compusă din Camerele 1, 2, 3 și 4, aparțin fostei clădiri a Hanului Serafim figurată pe
planul Borroczyn (Pl. IX). Mai exact, fac parte din latura nordică a hanului. Având însă
în vedere precizia planului am putea sugera că reprezintă colțul de nord-est.
Suprapunerea cu planul de la 1895 ne arată că pe locul pe care era Hanul
Serafim funcționa atunci, la sfârșit de secol XIX, o clădire aflată în proprietatea
Ministerului de Domenii (Pl. XII).
În privința clădirii suprapuse de Hanul Serafim, compusă din zidurile Z13, Z25,
Z27, Z8, Z9 și Z10, avem un indiciu indirect. Documentele arată că marele vornic
Scarlat Câmpineanu (c. 1750-1808)48 a cumpărat proprietatea de la Lamba Scutara
(menționat ca proprietar al parcelei la 1759) și transformă casele existente pe proprietate
într-un han. Observațiile noastre privind refolosirea zidurilor Z13, Z25 și Z27 par să fie
în concordanță cu această informație. Aceste clădiri erau așadar deja dispărute la
mijlocul secolului al XIX-lea atunci când a fost întocmit planul Borroczyn.
Cea de-a doua fază de evoluție a hanului, surprinsă arheologic prin prezența
Zidului Z17 și astuparea golurilor de trepte ce coborau în Camera 1, ar putea fi pusă în
legătură cu demersurile dragomanului Petros Serafim. La jumătatea secolului al XIXlea acesta a adus modificări hanului, după cum aflăm din foaia de zestre a fiicei sale,
Polixenia49, măritată în anul 1843 cu Xavier Villacrosse. În document se preciza că în
locul unei cafenele mici a fost ridicată o prăvălie mare, închiriată librarului și
tipografului Friedrich Walbaum, și care, împreună cu o parte din curte, era dăruită
tinerilor căsătoriți. Informația cu privire la modificările aduse hanului de la jumătatea
secolului al XIX-lea pare să fie confirmată arheologic prin materialele descoperite în
umplutura sistemului de canalizare care pornea din Camera 2. Sticluța de parfum Roger
Galet din Paris (Pl. XV/55), împreună cu recipientul de pastă de dinți Odontine (Pl.
XV/52) se încadrează cronologic în această perioadă, semnalizând o încetare și
schimbare de funcționalitate a Camerei 2, cândva după jumătatea secolului al XIX-lea.
Suprapunerea planului cercetărilor arheologice cu planșa 39 a planului
Borroczyn ne oferă mai multe date cu privire la Hanul Serafim. Edificiul este figurat ca
o clădire de formă rectangulară, cu o curte interioară și cu un front de 27 de metri pe
48
49

Potra 1985, p. 113.
Potra 1975, p. 492, doc. 430.
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Podul Mogoșoaiei50. Dimensiunile clădirii erau de 27×40 m, cu o amprentă la sol de
aproximativ 900 mp și o curte interioară cu o suprafață generoasă, de circa 180 mp
(19,5×7,5 m). Lățimea unei laturi a hanului este cuprinsă între 8,5 și 9,5 m.
Camera 1 și Camera 4 reprezintă de fapt două pivnițe al căror nivel de podea se
situa 2,5 m mai jos față de nivelul din Camera 2, aceasta putând fi considerată o încăpere
ce a funcționat la parter. Pivnițele ocupau astfel doar o parte din amprenta hanului,
întrucât sub camera 2 nu a fost identificată o astfel de încăpere.
Clădirile mai vechi, Casa 1 și Casa 2 (Pl. XVIII), împreună cu sistemul de aducțiune
a apei pot fi încadrate cronologic în secolul al XVIII-lea. Zona era locuită încă din a doua
jumătate a secolului al XVII-lea, odată cu ridicarea Bisericii Doamnei (1683). Strada
Doamnei are azi aproximativ aceeași configurație ca cea inițială. Considerăm, așadar, că
cele două clădiri ce nu sunt figurate pe planul Borroczyn ar fi aparținut cel mai probabil
mahalalei Doamnei, având în vedere că se găsesc la circa 100 de metri spre sud.
***
Cercetarea arheologică preventivă a fost realizată pe spațiile afectate de
proiectul de investiții și a fost limitată de numeroase amenajări realizate în cursul
secolului XX, astfel încât nu a putut fi obținută o imagine completă a structurilor
arheologice descoperite. Informațiile documentare lacunare au făcut dificilă atribuirea
anumitor ziduri unor construcții individualizate.
Cercetările arheologice din 2019–2020 desfășurate în perimetrul fostei clădiri a
băncii Marmorosch Blank au avut ca rezultat descoperirea unor structuri și materiale
arheologice din secolele XVIII-XIX. Astfel, informațiile obținute au adus date noi
privitoare la Hanul Serafim, dar și legate de construcții anterioare acestui edificiu sau
de diferite elemente de infrastructură – conductă de apă potabilă și un tronson dintr-un
sistem de canalizare.
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DESCOPERIRI DE SEMNE MONETARE ÎN URMA CERCETĂRILOR
ARHEOLOGICE DIN TOMIS (1968-2001)
Gabriel Mircea Talmațchi*
Cuvinte cheie: semne monetare, Tomis, secolele VI-V a.Chr., cercetări arheologice.
Keywords: monetary signs, Tomis, VI-V centuries BC, archaeological research.
Rezumat: Cele 31 de semne monetare și o monedă histriană din tipul „cu
roata” au fost descoperite în urma cercetărilor arheologice desfășurate între anii 1968
și 2001 în peninsula anticului Tomis. Se analizează detaliat următoarele: un număr de
5 semne monetare și o monedă „cu roata” care provin din inventarul uitat al unui
complex funerar închis, de o deosebită importanță în ceea ce privește asocierea lor ca
simboluri monetare folosite la plata lui Charon pentru trecerea râului Styx; 3 semne
monetare descoperite pe str. Sulmona nr. 7; 8 semne monetare descoperite pe str.
Constantin Brâncoveanu nr. 4; și 12 semne monetare descoperite pe strada
Arhiepiscopiei nr. 23. Toate aceste descoperiri izolate provenite în urma cercetărilor
arheologice dovedesc încă o dată stabilirea relațiilor cu valențe economice și
comerciale între cele două prezențe demografice etnice de la Tomis încă din faza
incipientă a venirii populației colonizatoare, într-un mediu greco-autohton maleabil.
Abstract: The 31 monetary signs and a Histrian coin of the "wheeled" type
were discovered following archaeological research carried out between 1968 and 2001
in the peninsula of ancient Tomis. The following are analyzed in detail: a number of 5
monetary signs and a "wheeled" coin coming from the forgotten inventory of a closed
funerary complex, of particular importance in terms of their association as monetary
symbols used to pay Charon to cross the Styx River; 3 monetary signs discovered on
Sulmona street no. 7; 8 monetary signs discovered on Constantin Brâncoveanu street
no. 4; and 12 monetary signs discovered on Arhiepiscopiei street no. 23. All these
isolated findings from archaeological research prove once again the establishment of
relations with economic and trade values established between the two demographic
ethnic presences from Tomis in the early stages of the arrival of the colonizing
population, in a malleable Greek-indigenous environment.
Întemeierea coloniei Tomis se înscrie în linia tradiției milesiene a fondării de
noi așezări și s-a desfășurat pe parcursul secolului VI a.Chr.1. Colonizarea s-a efectuat
în câteva etape succesive, mai întâi sub forma unui emporium, ca un stabiliment
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.
Sunt cunoscute propuneri pentru mai multe momente din desfășurarea secolului VI a.Chr.; vezi în acest
sens Stoian 1961, p. 238-239; Stoian 1962, p. 17; Preda 2000, p. 113; Buzoianu, Bărbulescu 2007, p. 290;
Buzoianu, Bărbulescu 2012, p. 14-15.
*
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comercial de origine ionică, probabil aflat în sfera de influenţă a Histriei. Ulterior se va
ajunge la statutul de polis odată cu mijlocul secolului III a.Chr.2
În prima sa fază, aşezarea era destul de redusă ca suprafaţă, cu un nivel modest
de dezvoltare şi cu o populație greacă și nativă redusă numeric3. Prezența ceramicii
indigene în asociere cu cea de factură greacă exprimă relațiile stabilite între cele două
prezențe etnice la Tomis încă din faza incipientă a apariției populației colonizatoare,
într-un mediu greco-autohton maleabil4. Cele mai semnificative descoperiri de până în
acest moment aparțin zonei aflate în capătul dinspre actualul Cazino, la sud și vest de
Piața Ovidiu. Conform indiciilor sugerate de prezența materialului amforic descoperit
la Tomis, activitatea comercială incipientă se manifestă din secolul al VI-lea a.Chr., dar
abia din secolul al V-lea a.Chr. și pe parcursul celui următor se constată o viaţă
economică intensă5. În general, în această perioadă, s-a observat o dezvoltare a relaţiilor
economice și comerciale cu centre aflate în zonele micro-asiatice și egeene6.
Cercetările arheologice desfășurate după anul 1990 în peninsula tomitană au
creat premisele realizării a numeroase descoperiri relevante pentru cunoașterea istoriei
urbei greco-romane de la malul Pontului Euxin. Printre aceste cercetări, trei dintre
acestea, la care am participat personal, ne-au oferit posibilitatea descoperirii de semne
monetare din categoria celor identificate de-a lungul timpului ca vârfuri de săgeți/de
lauri/de măslin sau boabe de grâu vest-pontice7. La acestea adăugăm o foarte importantă
descoperire funerară realizată încă din anul 1968, rămasă inedită și care este poziționată
la aproximativ 2 km în linie dreaptă față de actuala piață Ovidiu.
1.

Str. Productelor

Inventarul deosebit de minuțios care se desfășoară în acest moment la
Depozitele de arheologie ale Muzeului de Istorie Națională și Arheologie a prilejuit
„redescoperirea” unei piese arheologice mai vechi, care din rațiuni necunoscute nu a
fost nici inventariată la patrimoniul arheologic, nu a ajuns nici la Cabinetul Numismatic
și nu a fost menționată măcar tangențial în vreun articol de specialitate din anii 60-70
din secolul trecut sau ulterior8. Astfel, la 27 ianuarie 1968 a fost cercetat un mormânt
2

Vulpe 1968, p. 153-155; Avram, Poenaru Bordea 2010, p. 570.
Buzoianu, Bărbulescu 2007, p. 293.
4 Rădulescu, Scorpan 1975, p. 46-47.
5 Buzoianu 1984, p. 51-59; Buzoianu 1985, p. 71; Buzoianu 1991, p. 92; Talmațchi 2017a, p. 108.
6 Buzoianu, Bărbulescu 2007, p. 294.
7 Exemplarele de la punctele 2-4 (piesele cu nr. 7-32 din catalog) au fost comunicate alături de alte
descoperiri de același tip în cadrul Simpozionului „Cercetări Arheologice și Numismatice”, ediția a V-a,
București, 19-20 septembrie 2019, organizat de Muzeul Municipiului București și Institutul de Arheologie
„Vasile Pârvan” al Academiei Române la București (cf. G. Talmațchi, Noi date de interes privind semnele
monetare prin prisma cercetărilor recente).
8 Mulțumesc și pe această cale colegului conservator I dr. Liviu Lungu, responsabilul depozitelor de
arheologie din incinta Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, care ne-a adus la Cabinetul
Numismatic respectiva descoperire pentru ca piesele să fie înregistrate în sectorul numismatic.
Descoperirile arheologice din aria necropolelor aflate în zona anticului Tomis și în general din orașul
modern Constanța din anii 60 și debutul anilor 70 ai secolului trecut au fost efectuate de Vasile Barbu.
Plecarea sa intempestivă din cadrul instituției a bulversat materialul rezultat din săpături, ca și informațiile
adiacente.
3
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de incinerație în Constanța, pe strada Productelor9, „în fața depozitului M.I.A.”, zona
Obor. Plicul care s-a păstrat de la momentul descoperirii (Pl. I) nu menționează în
bilețelul adiacent o listă exactă a pieselor arheologice descoperite ca inventar funerar.
În interiorul său au fost găsite asociate cinci semne monetare din categoria celor special
turnate cu scop de schimb și o monedă histriană din tipul „cu roata”, piese componente
certe ale inventarului respectiv10.
CATALOG
Grupa a II-a (special turnate)
1.AE; 2,32 g; 39,5 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; unul din capete tăiat; (Pl. I, nr. 1).
Inv. MINA Constanța nr. 84.249
2.AE; 2,84 g; 43 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; (Pl. I, nr. 2).
Inv. MINA Constanța nr. 84.250
3.AE; 3,69 g; 39,5 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; (Pl. I, nr. 3).
Inv. MINA Constanța nr. 84.251
4.AE; 3,93 g; 42 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; (Pl. I, nr. 4).
Inv. MINA Constanța nr. 84.252
5.AE; 4,66 g; 36,5 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; (Pl. I, nr. 5).
Inv. MINA Constanța nr. 84.253
6.Monedă histriană din tipul „cu roata”
AE; 0,92 g; 12,5 mm
Av: Roată cu patru spițe imprimată în câmpul monedei; un foarte mic rest de
metal pe o laterală a flanului de la turnare.
Rv: legenda IΣT.
Catalog: Pick 1898, p. 182, nr. 531.
Inv. MINA Constanța nr. 84.250; Pl. I, nr. 6.

Nu se precizează pe bilețelul original exact numărul cadastral.
Nu știm și nu putem afla dacă inventarul respectiv mai conținea și alte artefacte arheologice. Nu știm nici
dacă mormântul a fost descoperit întreg sau parțial. Plicul cu bilețelul păstrat oricum nu ar fi avut cum să
susțină piese mai grele (vase etc.) din cauza dimensiunilor sale reduse.
9

10
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Cele șase exemplare fac parte dintr-un complex închis, un mormânt posibil de
incinerație11. Nu dorim să facem precizări detaliate din punct de vedere cronologic atâta
timp cât nu cunoaștem totalitatea inventarului descoperit. Totuși, orientativ, el poate fi
datat măcar în prima jumătate a secolului V a.Chr. Credem că în lipsa unor informații
complete, având în vedere faptul că în micul depozit nu sunt prezente exemplare de
semne monetare din categoria I (cea a vârfurilor de săgeți de luptă transformate fie prin
tăierea voluntară a vârfului sau/și umplerea cu plumb a tubului component), datarea
parțială propusă poate fi unica soluție posibilă astăzi. O primă mare însemnătate a
acestei „redescoperiri” este prezența unui asemenea mormânt pentru secolul V a.Chr. în
zona Tomis-ului sau, mai exact, în împrejurimile sale. Până în acest moment necropolele
tomitane nu ajutau în constatarea unei posibile cronologii timpurii a așezării de la
Tomis, întrucât, din ceea ce s-a publicat din cercetările arheologice, nu existau morminte
anterioare secolului IV a.Chr.12 Istoria de 12 secole a coloniei grecești și orașului roman
și romano-bizantin Tomis a creat premiza formării şi întinderii pe largi zone a mai
multor necropole în afara zidurilor de incintă (care au fost „mobile”, în funcție de
prosperitatea sau non-prosperitatea vremurilor și demografia locală), pentru perioadele
greacă, romană şi romano-bizantină. Cercetările arheologice din necropolele tomitane
preromane au prilejuit descoperirea a numeroase morminte cu depozite funerare care
aveau în compoziția inventarului și monede13.
În al doilea rând, subliniem semnificația lor de plată în context funerar pentru
trecerea peste râul Styx, în lumea morţilor, fiind asociate semnele monetare cu moneda
propriu-zisă de bronz histriană din tipul „cu roata”. În speță, pentru plata unui tribut
către Charon ca luntraș al lui Hades, au fost folosite ca monede piese recunoscute în
comunitatea respectivă, servindu-i decedatului/ei în trecerea către lumea de dincolo.
Charon conduce doar sufletele celor care sunt îngropați corespunzător în timpul
funeraliilor, cu forme de plată pentru simbria luntrașului. În acest sens, atât semnele
monetare vest-pontice, cât și moneda histriană din tipul „cu roata”, sunt reunite cu scop
monetar spiritual religios. Prezența lor este un mesaj eshatologic, în strânsă legătură cu
tradiția obolului lui Χάρων și modul de a privi viața de după moarte14.
Cele cinci semne monetare fac parte din categoria celor special turnate cu rol
de schimb comercial. Imediat după descoperirea acestora, probabil și din cauza stării
precare de conservare, ele au fost acoperite cu o peliculă subțire de rășină care era una
din puținele metode folosite în astfel de situații în laboratorul local în prima parte a celei
de a doua jumătăți a secolului trecut la Constanța15. Astfel că și greutatea lor este în mod
firesc ușor ridicată față de cea pe care o are doar partea metalică. Moneda histriană din
tipul „cu roata”, după dimensiuni și alte caracteristici deja prezentate de noi, face parte
din cea de-a doua serie de turnare a acestor emisiuni16. Aceasta cuprinde piese monetare
Pe bilețelul original al descoperirii din anul 1968 nu se menționează tipul mormântului. Dar având în vedere
perioada aproximativă a datării celor șase piese constitutive ale inventarului înclinăm spre ritul incinerației.
12 Bucovală 1967, p. 7, 9-22.
13 Bucovală 1967, passim.
14 Alföldy-Găzdac 2009, p. 49-78.
15 Informație primită de la Dan Ionescu, expert conservator în cadrul laboratorului de conservare-restaurare
al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, angajat încă din anul 1974, căruia îi mulțumim
și pe această cale. Rășina folosită este un amestec dintre compușii dimox și etilen diamină.
16 Talmațchi 2017, p. 396.
11
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care au flanul curățat (în cea mai mare parte), existând doar mici resturi ale peduncului,
iar legenda de pe revers este relativ centrată corect în interiorul câmpului.
Considerăm că această asociere, prezentă într-un complex închis, este o dovadă
indubitabilă repertoriată acum și arheologic privind semnificația curentă a semnelor
monetare în cadrul comunităților grecești și greco-autohtone de la sfârșitul secolului VI
a.Chr. și la începutul secolului V a.Chr. Nu este cunoscută până în acest moment
descoperirea în asociere, într-un complex închis „securizat”, a semnelor monetare cu alte
monede din zonă sau din alte areale geografice, cel puțin în vestul Pontului Euxin. Sigur că
până în acest moment au existat și alte repere arheologice mai mult sau mai puțin directe. Și
avem în vedere locul descoperirii lor împreună (semn monetar/monede „cu roata” spre
exemplu) în factorii comerciale din teritoriul său agricol (chora)17, în cartierul economicocomercial de la Histria (sector X)18, în niveluri arheologice alături de alte materiale specifice
secolelor VI-V a.Chr. Această asociere indirectă o putem găsi și într-un spațiu geografic
unde ne puteam aștepta mai puțin și anume în viitoarea chora callatiană. La Albești (jud.
Constanța), în punctul „Pădurea Hagieni” sau „La pădure”, sunt descoperite în asociere
semne monetare vest-pontice și monede cu roata histriene. Punctul respectiv se află la
aproximativ 3,5 km nord-est, în linie dreaptă față de fortificația doriană și în marginea de
sud-est a localității Albești. De asemenea, punctul se află la aproximativ 1 km nord-vest de
localitatea Hagieni (com. Albești, jud. Constanța). În total sunt cunoscute 27 de semne
aparţinând ambelor grupe cronologice şi tipologice cunoscute și se poate întrevede structura
unui posibil depozit care credem că nici acum nu este recuperat în totalitate19. În aceeași
ordine de idei, pentru a completa tabloul descoperirilor de semne monetare din zonă,
amintim și una anterior publicată făcută în zona localității Cotu Văii (com. Albești, jud.
Constanța), care se află la aproximativ 5 km în linie dreaptă față de satul Albești20.
Menționăm și descoperirea a opt monede histriene de bronz din tipul „cu roata”.
Concentrarea acestor descoperiri sugerează prezenţa unor elemente histriene în mediul
autohton, anterioare fondării coloniei callatiene şi a construirii fortificaţiei greco-autohtone
de la Albeşti. Acest fapt poate fi interpretat ca încercarea stabilirii unei factorii comerciale
histriene stabilită vremelnic în aceste locuri. Sunt indicii privind prezența unei legături
directe pe apă dintre Marea Neagră și zona respectivă pe văile existente care, în secolele VIV a.Chr., este foarte posibil să fi fost navigabile21.
Deși semnele monetare puteau fi turnate și la Tomis (dar lipsa unor dovezi
sigure nu ne încurajează încă să afirmăm acest lucru indubitabil), având în vedere faptul
că unul dintre centrele cu cele mai mari șanse de producere a lor este Histria (la care
adăugăm prezența în inventar a monedei histriene), îndrăznim să ne gândim la
posibilitatea ca personajul incinerat să fi avut o origine histriană. Sau familia
acestuia/eia să fi avut bune relații de colaborare cu cei din polis-ul histrian. Dar, dacă
ne gândim la clamata influență a Histriei în contextul statutului de emporium al
Tomisului, și ca urmare semnele monetare și monedele de bronz histriene din tipul „cu
roata” sunt impuse și în relațiile comerciale pe plan local, tot atât de bine persoana
Avram 1996, p. 243-244 cu bibliografia corespunzătoare.
Preda, Nubar 1973, p. 90-103; Talmațchi 2002, p. 17-28.
19 Talmaţchi 2009, p. 86-87, nr. 25-39; Talmațchi 2018, p. 82-84, nr. 1-19.
20 Talmațchi, Băjenaru 2009, p. 187, nr. 4.
21 Talmațchi 2018, p. 93-94.
17
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decedată putea fi și de origine tomitană. Este posibil ca și Tomisul, după modelul
Histriei să fi putut turna semne monetare. Așezarea incipientă putea avea ateliere de
prelucrat metalul (bronzul respectiv), forje și posibilități de creare a matrițelor. Cert este
faptul că acest proces tehnologic, ca anvergură și posibilități, nu putea avea loc ca la
Histria, dar la o scară redusă pare perfect posibil. Și datorită înmulțirii exemplarelor de
semne monetare care, în acest moment sunt mult mai multe descoperite în mod izolat
decât cele de până în prezent semnalate la Histria. Turnarea lor în matrițe pare să fie o
acțiune privată încurajată în schimb de autoritatea locală.
2.

Str. Sulmona nr. 7

În perioada august - noiembrie 1994 au fost efectuate cercetări arheologice de
salvare la adresa menționată, pe o suprafață de aproximativ 90 m2, poziționată în partea
de est a peninsulei tomitane, pe o pantă ce coboară spre mare către portul de agrement
și pescari Tomis22. Activitatea s-a desfășurat în interiorul a trei careuri (A-C) ajungânduse aleatoriu la o adâncime de aproximativ 4 m. În general materialul arheologic
recuperat din perimetrul cercetat este variat și bogat cantitativ și este descoperit în
contextul unor fragmente de edificii romane târzii și a unei străzi cu un canal masiv de
scurgere și pavaje interioare. Pe lângă materialul ceramic elenistic au fost descoperite
și trei semne monetare în careul B, la aproximativ 2,95 m adâncime, care au fost
considerate de M. Bucovală ca obișnuite vârfuri de săgeți militare.
CATALOG
Grupa I-a (vârfuri de săgeți de luptă transformate)
7.AE; 2,68 g; 31,5 mm
Vârf de săgeată de luptă, semn monetar; trei muchii, vârf tăiat, spin și manșon
gol; spre capăt apare pe ambele fețe un fel de bulb; (Pl. II, nr. 7).
Inv. MINA Constanța nr. 84.238
8.AE; 3,82 g; 43 mm
Vârf de săgeată de luptă, semn monetar; trei muchii, vârf tăiat, spin și manșon
umplut parțial cu plumb; (Pl. II, nr. 8).
Inv. MINA Constanța nr. 84.239
9.Categoria a II-a (special turnate)
AE; 5,03 g; 33 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; (Pl. II, nr. 9).
Inv. MINA Constanța nr. 84.240
3.

Str. Constantin Brâncoveanu nr. 4

În cursul lunilor mai-iunie din 1999 au fost efectuate cercetări arheologice
preventive pe strada Constantin Brâncoveanu nr. 4 cu prilejul construirii unui imobil
Bucovală 1998, p. 171-200; la aceste cercetări a participat și autorul prezentului articol la care au și rămas
cele trei semne monetare (vezi și nota 1 de la p. 171).
22
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privat. Au fost trasate trei secțiuni (SI, SII, SIII) cu dimensiunile de 14×3 m. Din punct
de vedere stratigrafic au fost descoperite trei niveluri arheologice. Primul constă în
depuneri de până la 1,80 m din perioadele modernă și contemporană. Acesta cuprinde
un număr de șase gropi în conținutul cărora au apărut resturi de țigle, cărămizi, bucăți
de tencuială, resturi de ciment etc. Tot din gropi, în poziții secundare, au fost salvate și
două baze de coloană fragmentare (cu dimensiunile de 50×35×20 cm, respectiv
30×25×15 cm). În S II, la -1,90 m a fost descoperită o alee de perioadă romană și
romano-bizantină compusă din dale de piatră tăiate ordonat de formă aproximativ
dreptunghiulară (30×20 cm, 40×30 cm etc.) și cu o uzură evidentă la suprafață din cauza
folosirii sale îndelungate. De asemenea a fost strânsă o cantitate importantă de ceramică
fragmentară de perioadă romano-bizantină fină și grosieră, respectiv de factură
autohtonă. În SII, respectiv în S III, la -2,20/2,25 m a apărut un nivel ce deține un strat
compact de culoare maronie deschisă compactă ca o posibilă nivelare preromană în
interiorul căreia au apărut sporadic fragmente ceramice din perioadele arhaică, clasică
și elenistică, alături de câteva semne monetare. Semnele monetare provenite din S III
este foarte posibil să fi provenit dintr-un bordei de la care s-au mai păstrat doar mici
resturi către colțul de sud-est al capătului secțiunii.
CATALOG
Grupa a II-a (special turnate)
10.AE; 2,15 g; 33 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; (Pl. II, nr. 10).
Context arheologic: 1999, SIII, caroul 13, -2,25 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.241
11.AE; 2,71 g, 39 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; pe una din fețe, sub nervura centrală apare imprimată
litera A; (Pl. II, nr. 11).
Context arheologic: 1999, S II, caroul 6, -2,20/2,25 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.242
12.AE, 2,80 g; 33 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; (Pl. II, nr. 12).
Context arheologic: 1999, SIII, caroul 13, -2,25 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.243
13.AE; 3,02 g; 27 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; se mai păstrează doar 2/3 din exemplar restul fiind
rupt; (Pl. II, nr. 13).
Context arheologic: 1999, S II, caroul 7, -2,20 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.244
14.AE; 3,21 g; 28 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; (Pl. II, nr. 14).
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Context arheologic: 1999, S II, caroul 13, -2,35 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.245
15.AE; 4,06 g, 32 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată pe o singură față; una dintre fețe este complet netedă;
(Pl. II, nr. 15).
Context arheologic: 1999, S III, caroul 13, -2,25 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.246
16.AE, 4,06 g; 44 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală pronunțată; pe una din fețe, de o parte și de alta a nervurii centrale,
sunt reprezentate simbolic ramurile unui brad; (Pl. II, nr. 16).
Context arheologic: 1999, S II, caroul 6, -2,30 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.247
17.AE; 4,29 g; 42 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; pe ambele fețe, sub nervura centrală apare imprimată
litera A; piesa nu a fost „curățată” de materialul în plus rămas după finalizarea
procesului de turnare.
Context arheologic: 1999, S II, caroul 5, -2,35 m; (Pl. II, nr. 17).
Inv. MINA Constanța nr. 84.248
4.

Str. Arhiepiscopiei nr. 23

În perioada octombrie-decembrie 2001 au fost efectuate cercetări arheologice
de salvare lângă sediul Arhiepiscopiei Tomisului cu prilejul realizării unui garaj
subteran23. Terenul analizat avea o suprafață de aproximativ 450 m2, fiind încadrat de
străzile Revoluţiei din 22 decembrie 1989, Arhiepiscopiei, Catedrala Sfinţii Petru şi
Pavel şi Palatul Episcopal. El urma o pantă accentuată și din cauza unor intervenții din
perioada modernă au fost distruse nivelurile arheologice superioare din zona centrală.
Au fost trasate șase secţiuni, orientate E-V, care ne-au relevat din punct de vedere
stratigrafic 11-12 niveluri arheologice datate din secolul VI a.Chr. până în secolele VVI p.Chr.
De o importanță aparte, având în vedere tema articolului de față, sunt nivelurile
numite N0 - N1 (din a doua jumătate a secolului VI a.Chr.) și N 2 (din secolul V a.Chr.).
Primul a fost surprins în toate secțiunile executate și este foarte bine databil prin
ceramică grecească arhaică, ceramică autohtonă lucrată la mână şi semne monetare. De
asemenea, cuprinde două bordeie adâncite în pământul viu. Acestea au apărut în S IV,
carourile 3-4, în S V, caroul 8 și dețin refaceri succesive cu urmele a cel puţin două
incendii puternice. Al doilea nivel prezintă mai multe podele de lut cu urme de arsură,
o locuință și elemente de cultură materială reprezentate de semne monetare, monede
histriene din tipul „cu roata” și ceramică attică. În S II, în carourile 2-3 a apărut la -1,60

23

Papuc et alii 2002, p. 108.
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m o porţiune de pavaj realizat din pietre mijlocii, fapt care se constituie în dovezi certe
că reţeaua stradală a Tomisului îşi are originile încă din perioada greacă.
CATALOG
Grupa I-a (vârfuri de săgeți de luptă transformate)
30.AE; 5,16 g; 37 mm
Vârf de săgeată de luptă, semn monetar; trei muchii, vârf tăiat, spin și manșon
gol; (Pl. III, nr. 30).
Context arheologic: 2001, S V, caroul 8, -1,70 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.267
31.AE; 5,97 g; 38 mm
Vârf de săgeată de luptă, semn monetar; trei muchii, vârf tăiat, spin și manșon
umplut cu plumb; (Pl. III, nr. 31).
Context arheologic: 2001, S V, caroul 8, -1,50/1,70 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.268
32.AE; 6,85 g; 39,5 mm
Vârf de săgeată de luptă, semn monetar; trei muchii, vârf tăiat, spin și manșon
umplut parțial cu plumb; (Pl. III, nr. 32).
Context arheologic: 2001, S V, caroul 8, -1,60 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.269
Grupa a II-a (special turnate)
18.AE; 1,17 g; 37,5 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală pronunțată; (Pl. III, nr. 18).
Context arheologic: 2001, S V, caroul 6-7, -0,45/0,60 m, cu ceramică greacă
cu firnis.
Inv. MINA Constanța nr. 84.254
19.AE; 1,32 g; 30 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; (Pl. III, nr. 19).
Context arheologic: 2001, S V, caroul 6-7, -0,45/0,60 m, cu ceramică greacă
cu firnis.
Inv. MINA Constanța nr. 84.255
20.AE; 2,12 g; 26 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; (Pl. III, nr. 20).
Context arheologic: 2001, S III, caroul 6, -0,70 m (lângă zid)
Inv. MINA Constanța nr. 84.256
21.AE; 2,57 g; 27,5 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; (Pl. III, nr. 21).
Context arheologic: 2001, S IV, caroul 13, -1,45 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.257
22.AE; 2,62 g, 33 mm
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Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; pe ambele fețe, de o parte și de alta a nervurii
centrale, sunt reprezentate simbolic ramurile unui brad; (Pl. III, nr. 22).
Context arheologic: 2001, S V, caroul 7, -0,65 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.258
23.AE; 3,10 g; 35,5 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; (Pl. III, nr. 23).
Context arheologic: 2001, S III, caroul 6-7, -0,75 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.260
24.AE; 3,36 g; 35,5 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală foarte ușor pronunțată; (Pl. III, nr. 24).
Context arheologic: 2001, S V, caroul 7, -0,65 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.261
25.AE; 3,39 g; 35 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; (Pl. III, nr. 25).
Context arheologic: 2001, S IV, caroul 12, -1,35 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.262
26.AE; 3,41 g; 40,5 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; pe una din fețe, de o parte și de alta a nervurii
centrale, sunt reprezentate simbolic ramurile unui brad; (Pl. III, nr. 26).
Context arheologic: 2001, S IV, carourile 14-15, (pe zid)
Inv. MINA Constanța nr. 84.263
27.AE; 3,60 g; 38,5 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; (Pl. III, nr. 27).
Context arheologic: 2001, S V, caroul 5, -1,30 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.264
28.AE; 3,93 g; 39 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante
fără a mai avea ușor supraînălțată pe cea centrală; (Pl. III, nr. 28).
Context arheologic: 2001, S V, caroul 6, -1,10/1,40 m, ultimul nivel.
Inv. MINA Constanța nr. 84.265
29.AE; 4,70 g; 37,5 mm
Semn monetar, turnat în tipar bivalv; prezintă două muchii laterale pregnante și
o nervură centrală ușor pronunțată; (Pl. III, nr. 29).
Context arheologic: 2001, 2001, S V, caroul 6-7, -0,70 m
Inv. MINA Constanța nr. 84.266
*
Pe litoralul vest‐pontic este cunoscută o singură referire istorică la un emporion
și anume Tomis, conform lui Memnon, când Tomisul a fost cauza războiului din jurul
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anului 260 a.Chr. sau 256/255-254 a.Chr., purtat între Callatis, aliată cu Histria, pe de o
parte, şi Byzantion, pe de altă parte24. De asemenea, pornind de la datele de ordin
arheologic, centrul de la Orgame a fost considerat ca fiind, pentru o anumită perioadă,
un emporium25. După cum se cunoaşte, termenul de emporion/emporium (sau factorie)
are anumite semnificații, sugerate mai ales de izvoarele scrise, el regăsindu-se în multe
relatări privind colonizarea greacă. În general acest termen este folosit cu sensurile de
„loc de comerț”, „port comercial”, „centru de redistribuire”, „piață secundară” etc., fiind
asimilat adesea cu port de schimb26.
Ca o expresie a statului său de emporium, Tomisul este singurul centru colonial
de asemenea anvergură în care s-au descoperit până în prezent tezaure de semne
monetare pentru coasta litorală apuseană a Pontului Euxin. Mai exact sunt repertoriate
trei tezaure de semne monetare:
în condiţii necunoscute a fost găsit un prim tezaur compus din 58 vârfuri
de săgeţi-semne monetare și doi pești olbieni (iniţial a fost semnalat eronat cu 51+2)27.
După unele informaţii recente se pare că acesta provenea din zona peninsulară, fiind
descoperit în anii `50 ai secolului trecut.
al doilea a fost descoperit cu ocazia săpăturilor arheologice din anul
1987 desfășurate pe fostul bulevard Carpaţi (actuala str. Arhiepiscopiei), la aproximativ
50 de metri de punctul „Parcul Catedralei”28. El era compus din 140 semne monetare
depuse într-un vas grecesc (olpe).
al treilea a fost descoperit întâmplător în zona portului turistic Tomis la
o dată neprecizată și era compus din 12 semne monetare (opt special turnate în scop de
semn monetar și patru transformate din săgeţi de luptă)29.
La Tomis, piese publicate până în prezent ca izolate au fost descoperite în urma
săpăturilor sistematice în anii 1971-1974 și 1992. La acestea se adaugă altele apărute
întâmplător cu ocazia efectuării unor lucrări edilitare. Cele 54 (sau mai precis 61, dar
restul erau deteriorate) de semne monetare din anii 1971-1974 au fost descoperite în
punctul „Parcul Catedralei”, în nivelurile IX, X, XI și XII care aparțineau secolelor VI
și V a.Chr.30 Clar este faptul că odată cu cea de a doua jumătate a secolului V a.Chr. ele
devin din ce în ce mai rare. Tot cu prilejul săpăturilor arheologice din anii 1971-1974
au apărut și 28 de monede histriene din tipul „cu roata”, dintre care jumătate sunt
descoperite în nivelul din prima jumătate a secolului V a.Chr., iar restul din ultima
jumătate a aceluiași secol. Pentru nivelul specific secolului VI a.Chr. nu se înregistrează
niciun exemplar din tipul monetar amintit. De asemenea, pentru monedele din tipul „cu
roata”, mai poate fi adăugat ca informație relevantă și descoperirea lor pe podelele unor
bordeie, asociate cu „ceramică clasică”31. De asemenea, la sfârșitul anilor `50 ai
secolului XX, au fost descoperite, în urma săpăturilor făcute pentru introducerea
Memnon, FGHist III B, p. 434 F 13; Vulpe 1938, p. 85‐86.
Alexandrescu 1990, p. 63.
26 Marcu 1998, p. 40‐45, cu bibliografia.
27 Aricescu 1975, p. 21, nota 14; Talmaţchi 2003, p. 32-40.
28 Custurea, Dima, Talmațchi, Velter 2007, p. 11-35.
29 Talmațchi 2010, p. 82, nr. 4.III.
30 Scorpan 1980, p. 25.
31 Scorpan 1980, p. 32.
24
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canalizării pe străzile Muzeelor și Nicolae Titulescu, două semne monetare din cele
două categorii principale32. În cursul anului 1992 a fost descoperit în mod arheologic,
tot pe strada Arhiepiscopiei, la BRD (colț bancă și blocuri), un semn monetar turnat cu
scop comercial33.
În total sunt cunoscute din bibliografie aproximativ 65 de semne monetare
publicate ca provenind din zona peninsulară a Tomisului din descoperiri izolate. Astăzi,
prin exemplarele publicate acum, ajungem la un număr total de aproximativ 96
exemplare (adăugându-le la general și pe cele cinci din depozitul funerar). Suntem
încredințați că numărul lor va crește prin publicațiile care vor apărea de pe urma altor
investigații arheologice preventive efectuate deja după anul 2001 în aria Tomisului
preroman. O parte a lor apare în contexte clare datând din secolele VI-V a.Chr., uneori
în bordeie, alteori sunt surprinse în poziții secundare, în niveluri cu amestecuri de
materiale antice. Acest fapt nu înseamnă rămânerea și folosirea lor și în perioada
elenistică sau în perioadă romană. Din timp în timp, odată cu refacerea unor clădiri sau
construcția unor noi cartiere se folosea pământ extras din niveluri anterioare istorice,
sau era adus din zone interne, sau din afara incintelor cetății respective care cunoscuse
locuiri specifice perioadei secolelor VI-V a.Chr. Astfel, semnele monetare erau
amestecate alături de alte materiale odată cu realizarea unor nivelări de suprafețe, cu
prilejul realizării unui „pat” solid pentru noile fundații etc. Și aici descoperirea lor este
în niveluri mult posterioare perioadei de folosire pentru scopul pentru care au fost create.
Reținem cele două semne monetare ce prezintă imprimată litera A (exemplarele cu
nr. 11 și 17 din catalog din str. Constantin Brâncoveanu). Unul prezintă respectivul semn pe
una din fețe, iar cel de al doilea pe ambele. Litera respectivă, ca și simbolul ancorei, au fost
asociate cu colonia Apollonia Pontica34. Cele două simboluri menționate sunt caracteristice
emisiunilor de argint şi bronz ale cetăţii, ele putând fi interpretate şi ca un atribut al zeului
Apollo35, fiind descoperite atât împreună pe unele semne monetare36, cât şi separat. A se vedea
în acest sens prezenţa literei A ca decor în descoperirile izolate din Dobrogea37, în tezaurul de
la Tomis (fie pe o faţă, fie pe ambele feţe ale piesei) sau în alte areale38, respectiv doar ancora39.
Litera A poate să apară, avându-se în vedere totalitatea semnelor monetare din această
variantă, în diverse părţi ale câmpului respectivelor exemplare, pe una din feţe, fie în zona
centrală, sub nervură, fie spre partea dreaptă, fie spre cea stângă. Acest fapt ar indica realizarea
respectivelor semne monetare de către meșteri diferiți, cu matrițe diferite. De asemenea,
atelierul monetar de la Atyia a fost legat de activitatea Apolloniei, întrucât prima denumire a
Apolloniei a fost Anthion, din aceasta derivând numele actual de Atyia (peninsula). Cu alte
cuvinte atelierul de la Atyia ar fi depins de colonia Apollonia Pontica, explicându-se astfel
apariţia tiparului în acel mediu40. S-a avansat şi ipoteza conform căreia această literă ar putea
Ocheșeanu, Dicu 1983, p. 441, nr. 1-2.
Talmațchi, Cliante 2006-2007, p. 13, nr. 1.
34 Karayotov 1995, p. 397-398; Karayotov 2005, p. 62.
35 Hind 1985, p. 89-104; Konova 2004-2005, p. 12.
36 Karayotov 2005, p. 48, 62 (două exemplare); Topalov 2007, p. 735.
37 Talmaţchi 2000, p. 11, nr. 6; Preda 2003, p. 20; Stambuliu 2004, p. 62, nr. 265-266; Karayotov 2005, p. 62.
38 Topalov 2007, p. 152, nr. 30, p. 153, nr. 33.
39 Topalov 2007, p. 735.
40 Karayotov 1995, p. 398.
32
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să fie şi iniţiala zeului Apollo, nefiind posibilă la acel moment imprimarea portretului zeităţii41.
Legăturile dintre Apollonia şi cetăţile vest-pontice sunt reliefate cu precădere din a doua
jumătate a secolului al IV-lea a.Chr., mai clar cu Tomisul42. Ancora şi litera A apar asociate
pe semne monetare descoperite în general în jurul Apolloniei, în imediata sa vecinătate43 şi la
distanţe mai mari (la sud de Dionysopolis-Balcic, Bulgaria, pe valea râului Batovo44). În total,
de la Tomis (din descoperiri sigure izolate și din tezaurul apărut în anul 1987) însumăm cinci
exemplare din respectiva variantă cu litera A.
Pe exemplarele cu numerele de catalog 16, 25 și 29 (provenind din străzile
Constantin Brâncoveanu și Arhiepiscopiei) apare schematic reprezentarea crengilor
unui brad sau oricum a unui copac (cu frunze sau ace). Respectiva reprezentare apare în
tezaurul de la Vişina (două exemplare)45 şi în alte descoperiri, probabil izolate46, dar şi
în tezaurul de la Kamena (raion Izmail, regiunea Odessa, Ukraina)47. Ea se constituie
într-o prezenţă relativ rară pe semnele monetare, ramurile apărând ca nişte linii drepte
laterale, aşezate în unghi ascendent sau descendent spre exteriorul semnului, ce pornesc
de la „tulpină”, ce se identifică cu linia centrală (nervura) înălţată a semnului48 sau
aproximativ perpendiculare spre linia de mijloc a piesei49. Liniile drepte laterale
ascendente sau descendente pot fi câte trei sau câte patru50, respectiv câte una sau câte
cinci, dar doar pe o parte a „tulpinii”51. De asemenea, ele pot să apară pe ambele feţe
ale exemplarelor sau doar pe una singură52. Iarăși este posibil să fi fost realizate de către
meșteri diferiți, cu matrițe diferite.
Exemplarul cu nr. 15, care provine din săpăturile arheologice efectuate pe str.
Constantin Brâncoveanu, prezintă una din fețe complet netedă, ceea ce este un fapt
nefiresc de realizare dacă ne raportăm la 99 % din semnele monetare cunoscute. Astfel
de piese par a fi foarte rare în descoperiri53. În măsura în care vor mai apărea astfel de
piese am putea să le propunem ca fiind turnate în aria coloniilor Histria-Tomis.
Revenind la semnele monetare în general prezente în catalog în mod izolat, nu
înseamnă automat că au făcut parte inițial din depozite gata constituite. Există această
posibilitate cu o probabilitate importantă, dar ea nu trebuie absolutizată întrucât nu știm
nici astăzi exact modul lor concret de folosire (la piesă sau la grup, sau ambele în funcție
de o anumită perioadă cronologică distinctă).
Unicul depozit funerar care conține în asociere semne monetare și monede (în
cazul nostru o monedă histriană din tipul „cu roata”) aduce o nouă lumină asupra
41

Preda 2003, p. 20.
Popescu 1959, p. 235-258.
43 Lazarenko 2006, p. 6; Topalov 2007, p. 735.
44 Karayotov 2005, p. 48, 62 (două exemplare).
45 Mănucu-Adameşteanu 1984, p. 20.
46 Stambuliu 2004, p. 61, nr. 263, p. 62, nr. 264; Lazarenko 2006, p. 6.
47 Zaginajlo 1982, pl. 2.
48 Stambuliu 2004, p. 61, nr. 264; Lazarenko 2006, p. 6.
49 Stambuliu 2004, p. 62, nr. 263.
50 Zaginajlo 1982, p. 23-24, pl. 2, nr. 11-14.
51 Zaginajlo 1982, p. 23-24, pl. 2, nr. 8 şi 10.
52 Zaginajlo 1982, p. 24, pl. 2, nr. 11-14.
53 În clasificarea semnelor monetare după mai multe criterii S. Topalov cuprinde și această variantă cf.
Topalov 2007, p. 577-578, nr. 26-28 (ca formă exemplarul nostru se apropie cel mai mult de nr. 27).
42
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identificării acestor piese cu elementul de schimb, cu un etalon comercial. După cum se
poate constata, semnele monetare servesc ca plată pentru transportul sufletului
decedatului cu bine în lumea de apoi, iar sensul lor monetar în acest context este
indubitabil din punctul nostru de vedere. Și foarte important pentru semnificație și
cronologie, niciunul dintre semne nu aparține categoriei celor provenind din vârfuri de
săgeți de luptă militare sau pentru vânătoare adaptate prin tăierea capului ascuțit și (de
la caz la caz) umplerea manșonului cu plumb. Acest mormânt, cel mai timpuriu de până
acum din zona Tomis-ului, aduce o dovadă și în ceea ce privește atestarea arheologică
a sfârșitului de secol VI și începutului de secol V a.Chr. din punct de vedere funerar.
Este adevărat și faptul că mormântul este descoperit la aproape 2 km în linie dreaptă de
centrul peninsulei tomitane. Dar mici nuclee de locuire la momentul cronologic
menționat nu trebuie căutate expres doar în jumătatea dinspre Cazinoul de astăzi din
peninsulă. Este posibil ca de-a lungul coastei maritime (unde sunt cunoscute Porțile 36 ale portului modern de astăzi de la marginea Constanței) să existe mici puncte de
ancorare și poate de schimb comercial și chiar locuire, iar în apropierea lor să se
dezvolte, pentru scurte perioade, mici arii funerare timpurii (vezi situația constatată cu
așezările aflate în apropierea Histrie arhaice în zona golfului).
Semnele monetare prezente în articol, provenind majoritar din emporium-ul
primordial de la Tomis, sunt creaţii ale mediului grecesc specifice întregii zone de vest
şi nord-vest a Pontului Euxin. Ele aparțin unei etape de început a relațiilor desfășurate
între etniile majoritare reprezentate de greci și geți, probabil principalii actori etnici
prezenți fizic în Dobrogea secolelor VI-V a.Chr., de asigurare a unor beneficii
economice şi comerciale.
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DESPRE UN POSIBIL TEZAUR DE MONEDE HISTRIENE TIMPURII
DE ARGINT DISPERSAT ÎN COMERȚUL DE ANTICHITĂȚI
Mihai Dima*
Cuvinte cheie: Istros, monede de argint, Marea Neagră.
Keywords: Istros, silver coins, Black Sea.
Rezumat: Autorul prezintă 10 stateri de argint bătuți la Istros, provenind, cel mai
probabil, dintr-un tezaur descoperit în nord-vestul Mării Negre. Toate monedele aparțin
Grupei II de emisiuni a acestui oraș, datată în primele decenii ale secolului al IV-lea a.Chr.
Acestea au fost oferite spre vânzare pe eBay, de către un singur utilizator, sub forma a trei
loturi, de câte două, trei și cinci piese, în perioada 31 octombrie - 11 noiembrie 2020.
Abstract: The author presents a batch consisting of 10 silver staters of Istros,
coming, most probably, from a hoard discovered in the northwest of the Black Sea. The
coins belong to the second group of issues of this city, dated in the first decades of the
4th century B.C. These were offered for sale on eBay, by a single user, in the form of
three lots (two, three and five pieces), between October 31 and November 11, 2020.
La data de 31 octombrie 2020 au fost oferite spre vânzare, pe eBay, de către un
singur utilizator, două monede histriene de argint de nominal mare din Grupa II de
emisiuni a cetății Istros. Cele două piese erau localizate în Willoughby (Ohio, Statele
Unite ale Americii). În momentul în care s-a încheiat licitația, același vânzător a postat
alte trei monede din aceeași categorie, iar după câteva zile, încă cinci.
În mod evident, cele zece monede reprezintă un lot omogen, dispersat dintr-un
tezaur, și nu o parte a unei colecții alcătuite din piese acumulate în timp. De altfel, doar
câteva dintre acestea au fost curățate complet, majoritatea păstrând, în zonele mai adânci
ale reliefului și nu numai, urme ale unor compuși metalici, dovadă a faptului că au fost
depozitate în aceleași condiții.
Pentru toate monedele se precizează greutatea (cu o zecimală) și dimensiunile,
normale pentru staterii de argint din Grupa II. Piesele cântăresc între c. 6,6 și c. 7 g,
oferind o medie de 6,82 g, foarte apropiată de cele calculate anterior1.
Datorită fotografiilor de bună calitate am putut identifica ștanțele folosite, toate fiind
deja cunoscute2. Este vorba despre câte cinci matrițe de avers (Z.2 - 1 exemplar; Z.3 - 4
exemplare; Z.10 - 2 exemplare; Z.12 - 2 exemplare; Z.14 - 1 exemplar) și de revers (Z.I - 1
exemplar; Z.III - 4 exemplare; Z.XIII - 1 exemplar; Z.XIV - 2 exemplare; Z.XV - 2
exemplare). Patru piese au fost bătute cu aceleași ștanțe (Z.3 - Z.III), celelalte provenind din
perechi diferite, majoritatea legate între ele (Z.2 - Z.I; Z.10 - Z.XIII; Z.10 - Z.XIV; Z.12 Banca Națională a României.
Poenaru Bordea 2001, p. 14; Dima 2017, p. 259; Dima 2019, p. 272.
2 Zaginaylo 1967, p. 68 și 72-73. Litera „Z” care precede numărul ștanței face referire la clasificarea lui
A.G. Zaginaylo.
*
1
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Z.XIV; Z.12 - Z.XV; Z.14 - Z.XV). Consemnăm o asociere necunoscută anterior, între aversul
Z.14 și reversul Z.XV.
Conform clasificării lui A.G. Zaginaylo, tezaurul prezentat cu această ocazie
cuprinde monede din primele trei subgrupe ale Grupei II, lipsind doar piesele din cea
de-a patra și ultima subgrupă, care sunt printre cele mai rare3. În acest moment nu
dispunem de informații privind ponderea lotului de față în cadrul tezaurului și nici nu
putem spune dacă avem de-a face cu o descoperire nouă sau cu un fragment inedit dintrun depozit monetar cunoscut.
În ultimii ani a crescut simțitor numărul staterilor histrieni de argint din Grupa
II accesibili studiului, datorită introducerii în circuitul științific a pieselor identificate pe
diferite site-uri destinate colecționarilor din spațiul ex-sovietic, postate în primul rând
în scopul comercializării4. Între acestea se regăsesc două loturi care provin cu siguranță
din tezaure, descoperite în anul 2014, în Basarabia5, respectiv în anul 2017, în regiunea
Herson din Ucraina6. Anterior se cunoșteau doar trei depozite monetare cu stateri din
Grupa II, găsite la Orgame (com. Jurilovca, jud. Tulcea)7, Mahmudia (jud. Tulcea)8 și
Vysuntzi (reg. Herson, Ucraina)9.
Având în vedere, pe de o parte, aria de circulație a monedelor histriene timpurii de
argint, care se întinde din nordul Dobrogei până la Nipru, iar pe de altă parte, proveniența
staterilor din Grupa II apăruți în ultimii ani în comerțul de antichități, putem presupune că și
în acest caz avem de-a face cu o descoperire din nord-vestul Mării Negre.
Pe parcursul anului 2020 am identificat, în mediul on-line, pe lângă cele 10 piese
analizate în acest articol, doar doi stateri de argint din Grupa II despre care nu avem cunoștință
să mai fi fost tranzacționați până acum. Primul, pe o platformă de licitații din Europa
occidentală10, iar al doilea pe un forum specializat din Ucraina11, și acesta fiind ulterior oferit
spre vânzare12. Aparent, niciuna dintre cele două piese nu are legătură cu lotul prezentat.
Istros
(Grupa II)
Stateri de argint
Av. Două capete masculine, dintre care cel din dreapta inversat.
Rv. IΣTPI; vultur pe delfin spre stânga; pătrat incus.
Pick 1898, p. 159, nr. 405.
Av. Z.2 - Rv. Z.I
1. AR c. 6,8 g 17 mm; https://www.ebay.com/itm/303753614058
Av. Z.3 - Rv. Z.III
3

Zaginaylo 1967, p. 74-75.
Dima 2017, p. 264-265; Dima 2019, p. 273-276.
5 Probabil în partea de sud a Basarabiei, aflată pe teritoriul Ucrainei; Dima 2019, p. 274.
6 Dima 2019, p. 271.
7 Lungu, Poenaru Bordea 2000.
8 Canarache 1954, p. 186; Canarache 1968, p. 143;
9 Zaginaylo 1967, cu bibliografia anterioară.
10https://www.catawiki.com/l/39627939-greece-ancient-moesia-istros-ar-drachm-late-5th-4th-centuries-bc
11 https://forum.violity.com/viewtopic.php?t=2192172
12 https://auction.violity.com/106413928-drahma-istriya
4
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2. AR c. 7 g 16x17,6 mm; https://www.ebay.com/itm/303758988104
3. AR c. 6,9 g 17,9x18,6 mm; https://www.ebay.com/itm/324355060494
4. AR c. 6,9 g 17,2x17,7 mm; https://www.ebay.com/itm/303758992800
5. AR c. 6,7 g 16,1x17,2 mm; https://www.ebay.com/itm/324366398954
Av. Z.10 - Rv. Z.XIII
6. AR c. 6,9 g 17,1x17,7 mm; https://www.ebay.com/itm/303758991309
Av. Z.10 - Rv. Z.XIV
7. AR c. 6,6 g 16,7x18,1 mm; https://www.ebay.com/itm/303753614876
Av. Z.12 - Rv. Z.XIV
8. AR c. 6,7 g 17,3x17,5 mm; https://www.ebay.com/itm/303758986279
Av. Z.12 - Rv. Z.XV
9. AR c. 6,8 g 18,4x18,8 mm; https://www.ebay.com/itm/324361518538
Av. Z.14 - Rv. Z.XV
10. AR c. 6,9 g 18 mm; https://www.ebay.com/itm/324355061241
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WHO’S WHO? URANOPOLIS AND LAMPSAKOS.
AGAIN ABOUT SYMBOLIC ELEMENTS ON EARLY
LYSIMACHUS TYPE STATERS
Emanuel Petac*

Keywords: Lysimachus, Uranopolis, stater, spear, Pyrrhus, Lampsakos.
Cuvinte cheie: Lysimach, Uranopolis, stater, lance, Pyrrhus, Lampsacos.

Abstract: Founded by Alexarchos, brother of Macedonian king Cassandros, as
a Greek free city in the Macedonian kingdom, Uranopolis struck initially silver coins
(didrachms) and also bronze samples of autonomous type, having on the obverse the
Sun and Aphrodite Urania with a star in inner left field, respectively a star on crescent
on the obverse and again Aphrodite Urania on the reverse. They were followed by a
relevant amount of Alexander the Great type tetradrachms having as symbol a star on
a cone and various monograms. We notice the sudden passage to a new type, speaking
about silver issues of Lysimachus type coins, rare today. The existence of a series of
Lysimachus type staters and tetadrachms having as symbol a star on the reverse,
considered to belong to Uranopolis by L. Müller and to Lampsakos by M. Thompson,
still generates serious confusions. A specific obverse die-link between two Lysimachus
type tetradrachms together with other different iconographical elements (position of the
star on the reverse, left figure, outside left or under the throne) suggests a relative
succession, better defined considering also some elements from the Lysimachus type
staters with star on the reverse. This one include two variants: the standard one (having
on the reverse Athena seated left with shield and spear) and a particular one (similar
but the goddess is without spear). We still haven’t found a similar situation on similar
type silver coins, but because of their rarity there is not a perfect typological overlap
between them and the gold Lysimachus. The introduction of a new monetary type
(Lysimachus one, on Uranopolis tetradrachms) must be probably linked with the war
between Lysimachus and Pyrrhus for the Macedonian kingdom (285-284 BC).
Lysimachus’ victory was the reason of this significant change, the city adopting the
winner’s currency. The series of Lysimachus type staters and tetradrachms having the
star on the reverse (in the left field or under throne) seems to belong rather to
Lampsakos than to Uranopolis and the presence or the absence of a very particular and
specific attribute of Athena (the spear) was probably related to a certain attitude of the
city during the desperate and failed attack of Demetrios Poliorcetes against Lysimachus
provinces from Minor Asia. We have the same situation half a century later, on the
Lysimachus type stater of the West Pontic Greek cities (Tomis, Odessos, Mesembria)
until Byzantion also. Polybius (IV, 52) speaks about the direct link between the war and
the symbolic value of the spear.
*

Numismatic Departrment from the Library of the Romanian Academy.
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Rezumat: Întemeiat de Alexarchos, fratele lui Cassandros, ca un oraş liber
grecesc în regatul macedonean, Uranopolis începe prin a emite monede de argint şi de
metal comun de tip autonom, didrahme şi monede de bronz, având pe avers Soarele, iar
pe revers pe Afrodita Urania şi o stea în câmp stânga, respectiv semilună surmontată
de stea pe avers şi Afrodita Urania pe revers. Acestea au fost urmate de tetradrahme
de tip Alexandru cel Mare, în cantitate apreciabilă, având ca simbol o stea pe un con şi
diferite monograme. Observăm la un moment dat renunţarea bruscă la emiterea de
tetradrahme de tip Alexandru în favoarea celor de tip Lysimach, mai ales ultimele fiind
astăzi rarităţi. Existenţa unor serii de stateri şi tetradrahme de tip Lysimach având ca
simbol steaua, atribuite oraşului Uranopolis de L. Müller respectiv Lampsacos de către
M. Thompson, generează încă serioase confuzii. Existenţa unei legături de ştanţe de
avers între două tetradrahme de tip Lysimach, asociată cu alte elemente iconografice
specifice (poziţia simbolului stelar de pe revers) sugerează o succesiune tipologică
relativă. Aceasta este mai bine precizată de introducerea în discuţie a staterilor de tip
Lysimach cu stea în câmp. Constatăm că între aceştia există două tipuri de exemplare,
unele standard, pe al căror revers zeiţa Atena are toate atributele sale tipice (scut,
lance), dar şi altele, pe care Atena apare fără lance. Nu constatăm aceeaşi situaţie pe
tetradrahmele de tip Lysimach, acest fapt nefiind relevant câtă vreme nu există o
suprapunere perfectă cu staterii de acelaşi tip. Adoptarea unui nou tip monetar (cel de
tip Lysimach, pe tetradrahme) de către Uranopolis este legată de războiul dintre
Lysimach şi Pyrrhus pentru stăpânirea regatului macedonean (anii 285-284). Victoria
celui dintâi generează adoptarea tipului monetar al învingătorului. Seria de stateri şi
tetradrahme cu stea pe revers (în câmp sau sub tron) pare a aparţine mai degrabă
oraşului Lampsakos, iar prezenţa respectiv absenţa unui atribut esenţial al Atenei
(lancea) de pe reversul staterilor este legată foarte probabil de atitudinea concretă a
acestui oraş grecesc din Asia Mică în timpul atacului disperat şi eşuat în final al lui
Demetrios Poliorcetes împotriva posesiunilor lui Lysimach din Asia Mică. Aceeaşi
situaţie o vom constata jumătate de secol mai târziu pe staterii de tip Lysimach din
cetăţile vest-pontice (Tomis, Odessos, Mesembria), ba chiar şi la Byzantion, iar un
pasaj din Polybius (IV, 52) vorbeşte explicit despre legătura dintre opţiunea războiului
şi simbolistica lăncii.

The monetary issues from Uranopolis and Lampsakos at the beginning of the
3rd c. BC give us an opportunity to observe even during Lysimachus’ lifetime some
symbolic realities noticed until now only in the West Pontic cities (Tomis, Odessos,
Mesembria) at the middle at the 3rd c. BC and referring to the normal presence but also
unexpected repeated absence of one of the most significant attributes of Athena: the
transverse spear kept by the goddess on the reverse of the Lysimachus type staters1.
Founded by Alexarchos, Cassandros’ brother, nearby Akanthos, but outside the
territory of this city, Uranopolis had a special status. It was founded not as a Macedonian
city for Macedonians, but the land was granted to the Greeks to build a free Greek city,

1

Petac 2019, p. 299-307.
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having all its attributes, including the right to strike coins2. This means that the city must
be very attentive and pragmatic toward the holder of power in the Macedonian kingdom,
to conserve its freedom and status. So, we notice that the city began to strike
autonomous type coins, having on obverse the Sun and Aphrodite Urania with a star in
inner left field on the reverse (cat. no. 1) respectively star on crescent on obverse and
again Aphrodite Urania on the reverse (cat. no. 2), followed by a relevant amount of
Alexander the Great type tetradrachms having as symbol a star on a cone and various
monograms (Price 509-511, 513-523), all of them without royal title, a detail not at all
insignificant. Having the experience of the particular situations noticed in the West
Pontic Greek cities, where it seems that at least at Odessos, the Alexander type
tetradrachms without royal title were contemporary with the gold Alexanders, while the
silver Alexanders with royal title seem to be contemporary with gold Lysimachus from
the same city3, we can assume that the silver Alexanders without royal title were the
first Macedonian types of the city, despite the fact that until now we have not a single
gold Alexander from Uranopolis (Price 509-523). It becomes obvious when we notice
the adoption very soon of a new Macedonian silver type, not Alexander type
tetradrachm with royal title, but the Lysimachus type tetradrachm (cat. no. 6). As we
already saw on the West Pontic Greek colonies at the middle of the 3 rdc. BC (where a
quick transition from Alexanders to Lysimachus gold is visible, even during the time of
the same magistrate / engraver / mintmaster)4, here also we notice a dramatic and sudden
change from Alexander type coins (until now only tetradrachms) to Lysimachus type
tetradrachms (see cat. nos. 3-6). The most significant are the tetradrachms Price
521-522, all of them having on the reverse star on a cone (left figure) and letters or
monograms Θ, Π and Θ, . The signature Θ appears also on the next Lysimachus type
tetradrachms, underlining the sudden change from one type to another. By the opposite,
the samples with star on cone and star and Χ (Price 509-511) seem to belong to the first
series of silver Alexanders from Uranopolis. All these happened, of course, in a direct
relation with the political evolution of the region.
Thus, in 288 BC, Lysimachus from Thrace and Pyrrhus from Epirus attacked
the Macedonian kingdom of Demetrios Poliorcetes. Victorious against Lysimachus near
Amphipolis, Demetrios was defeated by Pyrrhus and expelled from Macedonia, Pyrrhus
becoming for several months king of the Macedonians after he was acclaimed by the
Macedonian levy in 288 BC, Lysimachus taking the region of Nestus river and the
Nestian Macedonians, closely to his Thracian kingdom, a region situated more probably
outside the Macedonian borders5. It is too far away from Uranopolis, situated in
Chalkidian Peninsula, to suppose a certain influence of these political events. After a
period of refuge in the city of Cassandreia, another Greek city in the Macedonian
kingdom, Demetrios tried and failed to conquer Athens, crossing the sea after this new
defeat in Asia Minor, to attack Lysimachus’ possessions. After varying successes, the

2

Hatzopoulos 1996, p. 201.
Petac, Vîlcu 2013, p. 314, 316 and especially p. 318.
4 Petac 2010, p. 370, nos. 1-3; Petac 2011, p. 12; Petac, Vîlcu 2013, p. 319.
5 Hatzopoulos 1996, p. 185, note 6.
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hostilities with Seleucos I of Syria broke out and Demetrios, forsaken by his troops,
surrendered to Seleucos in 286 BC6. He died after three years, in 283 BC.
After the surrender of Demetrios to Seleucos I, as the problems from Asia Minor
have disappeared, Lysimachus attacked Antigonos (Demetrios’ son) and also Pyrrhus
in Macedonia, defeating them, the latter retreating in Epirus (285-284 BC). Lysimachus’
victory offers him the greatest part of the Macedonian kingdom and this was very
probably the context involving the city of Uranopolis and causing his decision to adopt
Lysimachus coin type on silver. It was a political decision of a free Greek city in a
kingdom having a new ruler to adopt his coin type.
There was a long and inconclusive discussion concerning the attribution of
several coins, staters and tetradrachms, having a star on the reverse (Müller, Lysimachus
387-340; Thompson, Lysimachus 44-51, but also some recent Lysimachus type staters
– cat. nos. 7-11 – and tetradrachams – cat. no. 6 and nos. 12-15 – from the commerce)
to a city or another (Uranopolis or Lampsakos), from L. Müller (considering some of
them, already known at the middle of the 19th c., as Uranopolis issues7) to P. Lederer8
(considering them fakes), N. Breitenstein9 (considering from Uranopolis the issues with
obelisk and star especially because of the proximity of some important silver mines10),
M. Thompson11 (making the most of them coins from Lampsacus), Matthissen12
(attributing to Uranopolis a part of the coins) and M. J. Price13 (analyzing especially
gold and silver Alexanders and considering some of them from Uranopolis but not
relevant for Lampsakos because Lysimachus type coins were not included in M. J. Price
research). We know certainly that Uranopolis struck initially autonomous type coins
(didrachms – having on the obverse the sun and on the reverse Aphrodite Urania with a
tiara surmounted by a star and another star outer left – cat. no. 1 – and bronze coins,
some of them having on the obverse an eight rays star in crescent and Aphrodite Urania
on the reverse – cat. no. 2). They were followed by silver Alexanders having as symbol
on the reverse the star on a cone and different monograms (Price 509-523; cat. nos.
3-5) and even Lysimachus tetradrachms (no. 7) with the same symbol (star on cone) and
the same monogram (Θ) as the last Alexanders of the city. We know also that we have
certainly from Lampsacus (and not from Uranopolis) Alexander drachms with star in
the reverse left field struck under Kalas or Demarchus (328/5-323 BC)14 and a lot of
other coins, especially tetradrachms (Thompson, Lysimachus 44-51) with star on the
reverse, but also several other symbols (aplustre, forepart of Pegasus, crescent) and
different monograms, considered also to be struck in Lampsakos between 297-281 BC.
We know today few more Lysimachus type staters with star in reverse field as
symbol than there were known at the middle of the 19th century when L. Müller wrote
his catalogue. All of them came from the commerce and where considered from
6

Ussher 2003, p. 347-349.
Müller 1858, p. 69 and pl. VII, nos. 337-340.
8 Lederer 1931, p. 47-54.
9 Breitenstein 1942, p. 248-251.
10 Mathisen 1981, p. 115.
11 Thompson 1967, p. 170-171.
12 Mathisen 1981, p. 107-108 and p. 114-118.
13 Price 1991, no. 1350.
14 Price 1991, nos. 509-523.
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Uranopolis (cat. nos. 7-11). Despite their reduced number, their features suggest a
possible arrangement. So, we are able to propose this model based on the place of the
compositional elements: position of the star (left figure, outer left or under throne),
presence or absence of some monograms etc, comparing everything with the situation
of the similar already known tetradrachms. The same as we have already saw in the case
of Lysimachus type staters from Mesembria15, equally rare as those from “Uranopolis”
/ Lampsakos, maybe because of their highly degree rarity we have not a single obverse
or reverse die-link between none of the last ones. Moreover, there is a single common
monogram ( ) between gold and silver Lysimachus type coins from this city (pl. II, 10
for gold and pl. II, 13-15 for silver). This situation is not encountered neither in Odessos
(from where we have large series of staters and tetradrachms)16, nor in Mesembria (from
where we have very few staters, but many tetradrachms). We emphasize the existence
of a remarkable succession of obverse die-links (already noticed by M. Thompson)
between several Lysimachus type tetradrachms from M. Thompson Lampsakos, having
most of them on the reverse the same monogram : 45 ( in inner left field, star or
crescent on throne)-46 ( in inner left field, star in outer left), 46 (the same)-47 ( in
inner left, crescent in the exergue), 48 ( inner left, aplustre outer left)-49 ( inner left,
crescent in exergue), 49 (the same)-50 ( inner left, herm outer left)-51 ( inner left,
Pegasus forepart outer left)17. According to this situation, it became obvious that the
tetradrachms having on the reverse a star inner left, outer left, on throne or monogram
and crescent in the exergue) were struck in the same mint – Lampsakos – with those
having on the reverse monogram and crescent in the exergue or herm outer left or
especially Pegasus forepart outer left (very specific for Lampsakos). Also it became
evident now that all the Lysimachus type staters having the star inner left or outer left,
monogram
and star on throne or monogram
and crescent in the exergue (cat. nos.
7-11) come from the same mint, Lampsakos and not from Uranopolis. Thompson’s
proposals for the relative arrangement of Lysimachus type tetradrachms from
Lampsakos gave a relevant idea about the sequence of these samples based on the coins
known at that moment18: so, Thompson 44 ( on star inner left) seems to be correctly
considered the first; this statement is confirmed by the Lysimachus type tetradrachm
having
on star inner left (cat. no. 12), this one being even a little earlier than the
tetradrachm Thompson 44, but belonging to the same group; 45-47 are linked all
together by obverse die-links, having on the reverse
in inner left and star or crescent
on throne (45),
in inner left and star outer left (46) and
in inner left and crescent
in the exergue (47). Having the same obverse die the order of these issues could be
different and it must be controlled through other samples and here begins the very
important role of the Lysimachus type staters from Lampsakos. We notice that we have
in fact almost the same situations on the gold issues as on the tetradrachms. By chance
or not, the most relevant gold issues are those having a star in different places (as we
15

Petac 2011, p. 7-14.
Petac, Vîlcu 2013, p. 309-326.
17 Thompson 1967, p. 170-171.
18 Thompson 1967, p. 170-171.
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already saw for tetradrachms). There are two samples having the star in inner left field
(cat. nos. 7-8 and pl. II, 7-8), one having star outside left field (no. 9 and pl. II, no. 9)
and finally another one having the same symbol under the throne of Athens (no. 11 and
pl. II, no. 11). Moreover, we have today even a stater with monogram
and crescent
in the exergue (no. 10 and pl. II, no. 10). Decisive in this discussion is in fact another
iconographic element: the spear of the goddess. We saw that in the first group (coins
with star in inner left field) there are two staters, one of them having on the reverse the
goddess keeping a transversal spear (no. 7; pl. II, no. 7), while another shows a goddess
without spear (cat. no. 8; pl. II, no. 8). The same situation must be noticed on the next
group, consisting of a single stater having the star in the outer left field, corresponding
to the second group of tetradrachms (Thompson 46, but these having monogram
in
inner left field). On the reverse of this coin the spear of Athena is again absent (cat. no.
9; pl. II, no. 9), suggesting a direct connection with the same type stater from the first
group, considering also that as in the first case, we have no monogram. The next one
seems to be the sample with
in inner left and crescent in the exergue, showing the
goddess with spear (cat. no. 10; pl. II, no. 10) and corresponding to Thompson 47
tetradrachm. Finally and formally the last one (consisting again of a single stater having
the star on the throne and showing again the spear as attribute of Athena, but having a
different monogram,
in inner left – cat. no. 11; pl. II, no. 11 – , unknown until now
on tetradrachms), corresponds also to a generic group of silver coins (Thompson 45,
having also crescent on throne, but monogram
in inner left). So, it must be placed
somewhere after Thompson 47’s silver group. The criterion of the presence or the
absence of the spear in the arrangement of these coins is of course relative, because they
belong (except those having star in inner left field) to different groups of staters having
a specific correspondent in different series of tetradrachms.
Concerning the most iconic element – presence or absence of the spear between
Athena’s attributes – although surprising, it was not a singular example. Recently a
study was published regarding exactly the same symbolic behavior at Tomis,
Mesembria, Odessos and even Byzantium at the middle of the 3rd century BC19, an
iconic ancient text being also identified (Polybius, IV, 52) refferencing the significance
of the spear as an option of war. In the same way, remembering that most of these gold
and silver Lysimachus coins from Lampsakos were struck somewhere between 287-286
BC, in the context of the war between Lysimachus and Demetrios Poliorcetes in Minor
Asia (287-286 BC), it looks that they correspond to a specific political behavior of the
city faced with the war. It is exactly the same political behavior as we noticed at the
middle of the 3rd century BC, when we saw cities like Tomis, Odessos, Mesembria not
only adopting and striking Lysimachus type staters, but showing an alternation between
the presence and the absence of Athena’s spear on the reverse. Concerning the presence
or absence of the spear of Athena, this is linked probably to some events and specific
involvements and attitudes of Lampsakos toward the the war between Lysimachus and
Demetrios Poliorcetes in Minor Asia (287-286 BC). Concerning the adoption of
Lysimachus type coin, on silver, at Uranopolis, this is also the effect of the political
19

Petac 2019, p. 299-307.
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behavior of this city (probably in 285-284 BC) faced by the new ruler, Lysimachus,
after the victory against Antigonos and Pyrrhus.
We will try to propose firstly a sequence of the successive generic (not
exhaustive) types from Uranopolis (autonomous, Alexanders and Lysimachus) and
secondly, a sequence especially of the Lysimachus type staters (because in this case
there are significant news) and also tetradrachms from Lampsakos, both denominations
having the star and sometime crescent as symbols:
URANOPOLIS
Autonomous type
Didrachm
O. The sun encircled by rays.
R. [O]ΥΡΑΝΙΔΩΝ
Aphrodite Urania seated on globe to left, having on head a tiara surmounted
by a star, holding a scepter in right hand; star on left, M on right.
1. AR 7.51 g; 20 mm (pl. I, 1).
AMNG III, p. 132, no. 1,
BMC Greek, Macedonia, p. 133, no. 1 var., time of Cassander.
McClean 3148.
Baldwin’s Auctions Ltd, Dmitry Markov Coins and Medals, M&M
Numismatics Ltd, The New York Sale XXVII, 4 January 2012, lot 290, around 300 BC.
Ex Giessener Munzhandlung, Auction 48, 2 April 1990, lot 212; ex
Giessener Munzhandlung, Auction 55, 14 May 1991, lot 151
Bronze
O. The sun and moon (eight rays star within crescent); border of dots.
R. OYPANIΔΩ / ΠΟΛΕΟΣ
Aphrodite Urania, seated left on globe, holding scepter.
2. AE 1,61 g; 11 mm (pl. I, 2).
AMNG, III, 2.
BMC Greek, Macedonia, p. 134, no. 5, time of Cassander.
Savoka Numismatik Gmbh & Co.KG. Online auction 26, 14 oct. 2018,
Silver, lot 93, 300-290 BC.
Alexander type
Tetradrachms20
O. Head of Herakles right, wearing lion skin.
R. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

20

Price 509-523; not all of them included, of special interest for our discussion Price 518, 519, 522,
Classical Numismatic Group Mail Bid Sale 81.
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Zeus seated left on throne, with eagle and scepter; star on cone over Θ;
monograms on throne
(A – Price 518, Π – Price 519,
- Price 522) or star on cone and Θ in the
exergue (CNG Mail Bid Sale 81, 20 May 2009, lot 255).
3. AR 17.22 g; 27 mm (pl. I, 3).
Price 518, Uranopolis, years 300-290 BC.
Numismatik Naumann, Auction 87, 1 March 2015, no. 60.
4. AR 1 h; 16.82 g; 27 mm (pl. I, 4).
Price 519, Uranopolis, years 300-290 BC.
Classical Numismatic Group, Electronic Auction 363, 11 November 2015,
no. 57.
5. AR 4 h; 17.10 g; 29 mm (pl. I, 5).
Price 522, Uranopolis, years 300-290 BC.
Classical Numismatic Group, Triton XVII Sessions 1&2, 7 January 2014,
no. 159,
Uranopolis, Cassander time, years 305-298 BC.
Lysimachus type
Tetradrachm
O1. Head of deified Alexander, diademed, right, with horn of Ammon.
R1. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ
Athena Nikephoros seated left on throne, left arm resting on shield,
transverse spear behind; star on cone in inner left, monogram Θ in the exergue.
6. AR 3 h; 17.22 g; 28 mm (pl. I, 6).
Müller, Lysimachus, - .
Thompson, Lysimachus, - .
Classical Numismatic Group, Mail Bid Sale 81, 20 May 2009, lot 255.
LAMPSAKOS
Lysimachus type
Staters
O1. Head of deified Alexander the Great, right, wearing the horn of Ammon.
R1. ΒΑΣΙΛΕΩΣΛΥΣΙΜΑΧΟΥ.
Athena Nikephoros, seated left, resting left elbow on shield; transverse
spear in background; star left of the figure.
7. AV 8.47 g; 18 mm (pl.II, 7; 1.5:1).
Müller 337 (Uranopolis).
Thompson, Lysimachus, - .
Classical Numismatic Group, Numismatica Ars Classica, Freeman & Sear,
Triton III, 30
November 1999, lot 415, uncertain mint, around 250 BC.
O2. Head of deified Alexander the Great, right, wearing the horn of Ammon.
R2. ΒΑΣΙΛΕΩΣΛΥΣΙΜΑΧΟΥ
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Athena Nikephoros, seated left, resting left elbow on shield; no transverse
spear in
background; star left of the figure.
8. AV 8.58 g; 18 mm (pl.II, 8; 1.5:1)
Müller 337 (Uranopolis).
Thompson, Lysimachus, - .
Numismatica Ars Clasica, Auction 88, 8 October 2015, lot 585, Uranopolis
(?), years 286/5- 282/1 BC.
O3. Head of deified Alexander the Great, right, wearing the horn of Ammon.
R3. ΒΑΣΙΛΕΩΣΛΥΣΙΜΑΧΟΥ
Athena Nikephoros, seated left, resting left elbow on shield; no transverse
spear in
background; star to outer left.
9. AV 12 h; 8.51 g; 18 mm (pl. II, 9; 1.5:1).
Müller 337 (Uranopolis).
Thompson, Lysimachus, - .
Classical Numismatic Group, Triton XXIII, 14 January 2020, lot 178,
uncertain mint, 3rd century BC.
O4. Head of deified Alexander the Great, right, wearing the horn of Ammon.
R4. ΒΑΣΙΛΕΩΣΛΥΣΙΜΑΧΟΥ
Athena enthroned left, holding Nike in her extended right hand and resting
left elbow on shield; transverse spear in background; monogram
in inner left field;
crescent in exergue.
10. AV 12 h; 8.55 g; 18 mm (pl. II, 10; 1.5:1).
Cf. Thompson, Lysimachus, 47 (tetradrachm), Lampsakos, years 297/6-281 BC.
Classical Numismatic Group Mail Bid Sale 72, 14 June 2006, lot 215,
Lampsakos, years 297/6-281 BC.
O5. Head of deified Alexander the Great, right, wearing the horn of Ammon.
R5. ΒΑΣΙΛΕΩΣΛΥΣΙΜΑΧΟΥ
Athena enthroned left, holding Nike in her extended right hand and resting
left elbow on shield; transverse spear in background; monogram
in inner left field;
star on throne.
11. AV 7 h; 8.47 g; 21 mm (pl. II, 11; 1.5:1).
Müller 338, Uranopolis.
Thompson, Lysimachus, - .
Bertolemi Fine Arts-ACR Auctions, Auction 44, 20 April 2018, lot 146,
Uranopolis, years 286-281 BC.
Tetradrachms
O2. Head of deified Alexander, diademed, right, with horn of Ammon.
R2. ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ
Athena Nikephoros seated left on throne, left arm resting on shield,
transverse spear behind; in inner left, monogram
and star below.
12. AR 16.77 g; 28 mm (pl. II, 12).
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Müller, Lysimachus, 340 (Uranopolis)
Thompson, Lysimachus, 61 (considered from Lampsacus).
Gorny and Mosch Giessener Münzhandlung, Auction 107, 2 April 2001, lot 99.
O3. Head of deified Alexander, diademed, right, with horn of Ammon.
R3. Athena Nikephoros seated left on throne, left arm resting on shield,
transverse spear behind; far outside left, star; inner left monogram .
13. AR 17.18 g; 28 mm (pl. II, 13).
Müller, Lysimachus, 339 (Uranopolis).
Thompson, Lysimachus, 46 (Lampsacus).
Stack’s Bowers Galleries (&Ponterio) January 2019 NYINC Auction, 11
January 2019, lot 42051.
O4. Head of deified Alexander, diademed, right, with horn of Ammon.
R4. Athena Nikephoros seated left on throne, left arm resting on shield,
transverse spear behind; far outside left, star; inner left monogram .
14. AR 17.11 g; 28 mm (pl. II, 14).
Müller, Lysimachus, 339 (Uranopolis).
Thompson, Lysimachus, 46 (Lampsacus).
Gorny and Mosch Giessener Münzhandlung, Auction 229, 10 March 2015,
lot 1161.
O4. Head of deified Alexander, diademed, right, with horn of Ammon.
R5. Athena Nikephoros seated left on throne, left arm resting on shield,
transverse spear behind; in inner left monogram ; on throne, star.
15. AR 12 h; 16.68 g; 28.50 mm (pl. II, 15).
Müller, Lysimachus, - .
Thompson, Lysimachus, 45 (Lampsacus).
iNumis, Mail Bid Sale 37, 7 June 2017, lot 11.
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AU FOST EMISE MONEDE LA TOMIS ÎN TIMPUL DOMNIEI
ÎMPĂRATULUI AUGUSTUS?
Mihai Dima*

Cuvinte cheie: Tomis, Augustus, Nero, Domitian, Homonoia, Concordia,
Eueteria, Euthenia, Abundantia, monede pseudo-autonome.
Keywords: Tomis, Augustus, Nero, Domitian, Homonoia, Concordia, Eueteria,
Euthenia, Abundantia, pseudo-autonomous coins.
Rezumat: Autorul analizează cele două tipuri monetare tomitane atribuite lui
Augustus (Regling 2576; RPC, S-1823A), demonstrând că niciunul dintre ele nu a fost
emis, de fapt, în timpul domniei acestui împărat. Primul prezintă similitudini evidente
cu monedele lui Titus și, mai ales, cu cele bătute la începutul domniei lui Domitian. Cel
de-al doilea este un tip mai rar, din vremea lui Nero, înregistrat în corpus, dar neilustrat
(Regling 2589).
Abstract: The author analyzes the two Tomitan coin types attributed to Augustus
(Regling 2576; PRC, S-1823A), showing that neither of them was actually issued during
this emperor’s reign. The first shows obvious similarities with the coins of Titus and,
especially, with those struck at the beginning of Domitian's reign. The second one is a rarer
type of Nero, recorded in the corpus, but not illustrated (Regling 2589).
În anul 1881, M.C. Sutzu a publicat o monedă tomitană de bronz cu două busturi
acolate pe avers, pe care le identifică, păstrând anumite rezerve, cu Augustus și Livia1.
Întrucât piesa era destul de uzată, câteva elemente definitorii pentru emisiunea din care
face parte, precum legenda de avers sau unele detalii ale reprezentărilor de pe revers, nu
erau lizibile. Acestea au ieșit la iveală treptat, pe măsură ce numărul exemplarelor
cunoscute a început să crească (Pl. I, nr. 1 și Pl. II, nr. 2 a-b).
Până la apariția corpus-ului monedelor tomitane, în 1910, a fost identificat
corect tipul de revers, care s-a dovedit a fi un corn al abundenței și nu un pește, cum
presupunea M.C. Sutzu, și a fost descifrată jumătate din legenda aversului
(ЄYЄTHPIA)2. Chiar dacă fragmentul citit din legendă nu avea nicio legătură cu
numele vreunui împărat, ipotetica identificare a bustului din plan îndepărtat cu Augustus
l-a determinat pe K. Regling să deschidă cu acest tip monetar secțiunea dedicată
emisiunilor cu efigie imperială din corpus. Anumite rezerve față de atribuirea acestor
monede lui Augustus au fost manifestate însă și acum.
Banca Națională a României.
Sutzu 1881, p. 298, nr. 1. Având în vedere că în text rezervele dispar atunci când se afirmă că la Tomis
au fost bătute monede între domniile lui Augustus și Filip Arabul, probabil că nesiguranța autorului se
referea doar la posibilitatea ca unul dintre busturi să fie al Liviei.
2 Regling 1910, p. 673, nr. 2576. Posibilitatea ca bustul din prim-plan să aparțină Liviei a fost trecută în subsidiar.
*
1
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Câțiva ani mai târziu, M.C. Sutzu a publicat încă o piesă similară, mai bine
păstrată, întregind legenda de avers (...ONOIA ЄYЄTHPIA) și identificând de această
dată corect cele două busturi, cu personificările concordiei și abundenței. Deși
precizează că „este la fel cu piesa Regling 2576, dar cu legenda completă”, nu mai face
nicio referire la domnia lui Augustus, incluzând-o printre seriile pseudo-autonome3.
Descrierea acestui tip monetar va fi completată ulterior de către Mina Paucker,
care a observat că pe revers, la baza cornului abundenței, se găsește un spic (în realitate
sunt două spice)4.
Așadar, avem de-a face cu o emisiune pseudo-autonomă de dimensiuni mici
(16/17 mm; 2,50-3,00 g), care prezintă, pe avers, două busturi feminine acolate și
legenda OMONOIA - ЄYЄTHPIA, iar pe revers, legenda TO / MI - TꞶ / N, dispusă pe
două coloane, de o parte și de alta a unui corn al abundenței, alături de care, în partea
stângă, jos, sunt redate două spice5. Datorită asocierii făcute de M.C. Sutzu între
busturile de pe avers și primul cuplu imperial, această emisiune a rămas legată de
numele lui Augustus și după ce s-a dovedit că niciuna dintre cele două efigii nu îi
aparținea. Chiar dacă întotdeauna a existat o anumită doză de incertitudine în ceea ce
privește atribuirea ei, cu timpul, precauțiile de la început s-au estompat, dreptul de a
bate monedă fiind invocat adesea ca argument în favoarea unui nivel superior de
dezvoltare a orașului Tomis în timpul lui Augustus.
Am putea spune, mai degrabă, că s-au căutat noi argumente pentru menținerea
încadrării inițiale, relegarea lui Ovidiu la Tomis dovedind că ar fi existat premisele
necesare emiterii de monedă proprie, cu sau fără efigie imperială, începând din primii
ani ai mileniului I. Printre acestea, asocierea Concordiei și Abundantiei cu personaje
feminine reale din epoca augustană, cum ar fi Livia și Iulia6.
În anul 1998 a intrat în circuitul științific încă o monedă susceptibilă de a fi fost
emisă la Tomis în timpul lui Augustus, apărută în comerțul de antichități cu un an
înainte7. Aceasta a devenit foarte cunoscută un deceniu mai târziu, după ce a fost oferită
din nou spre vânzare, inclusiv online8 (Pl. I, nr. 7 și Pl. II, nr. 7).
Este vorba despre o monedă măruntă de bronz, având greutate apropiată de a
pieselor cu efigie dublă (2,77 g), dar un diametru ceva mai mare (19 mm), ceea ce indică
un nominal superior. Pe avers, aceasta prezintă un cap laureat spre dreapta și legenda
parțial păstrată ... - KAICAPOC, iar pe revers un templu tetrastil, în interiorul căruia se
vede un vultur stând pe un altar, și litrele MI, din legenda TO - MI. Atribuirea a fost
făcută pe baza portretului, care este foarte convingător, și a aspectului general, de
monedă tomitană timpurie. Așa cum era de așteptat, această piesă a fost văzută ca o
confirmare a faptului că la Tomis au fost emise monede pentru Augustus9.

3

Sutzu 1913, p. 375, nr. 75.
Paucker 1938, p. 23.
5 Piesele recenzate au fost bătute cu două ștanțe de avers și cu trei ștanțe de revers.
6 RPC, Consolidated supplement I-III, p. 93.
7 RPC, Supplement I, p. 25, nr. S-1823A, cu trimitere la Krank L. Kovacs, Fixed Price List, 1997, lot 29.
8 Classical Numismatic Group, Auction 78 (2008), lot 1173.
9 Iacob 2003, p. 292.
4
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În contextul exploziei de informație din ultimele decenii, am considerat că se
impune reexaminarea celor două emisiuni tomitane atribuite cu rezerve lui Augustus,
iar surprizele nu au întârziat să apară.
Pentru identificarea corectă a piesei cu portret imperial, soluția se găsește chiar
în corpus, dar trebuie căutată între emisiunile lui Nero. La nr. 2589, K. Regling descrie
o monedă similară celei prezentate mai sus, cu diferența că, pe revers, în exergă, apare
începutul unui nume, probabil de magistrat: [E]ΠIΣTP...
Datorită faptului că în baza de date dezvoltată în cadrul proiectului Corpus
Nummorum Online, care utilizează, în primul rând, resursele Münzkabinett Berlin, se
găsesc fotografii ale mulajelor acestei piese10 (Pl. II, nr. 8), putem afirma că este vorba
despre același tip monetar și că, foarte probabil, ambele exemplare cunoscute în prezent
provin din aceeași pereche de ștanțe. Chiar dacă nici în cel de-al doilea caz nu este lizibil
numele împăratului, cel din exergă nu apare pe monede cu efigie imperială decât în
timpul lui Nero11, ceea ce elimină posibilele rezerve privind identitatea emitentului. Mai
mult decât atât, templul, ca tip de revers, este folosit pentru prima dată la Tomis pe
monedele Agrippinei Junior12, bătute sub Claudius I, între anii 50-54 (Pl. II, nr. 6), și va
fi principalul tip monetar al lui Nero.
Revenind la emisiunea pseudo-autonomă atribuită de M.C. Sutzu lui Augustus,
simpla comparație cu celelalte monede tomitane bătute în timpul principilor IulioClaudieni ne arată că aceasta nu se încadrează în tiparele epocii.
Aversul este atipic, dar nu numai pentru perioada care ne interesează. Pe de o
parte, nicio altă emisiune tomitană nu înfățișează două busturi acolate13, iar pe de altă
parte, aceasta este singura care prezintă legendă de avers înainte de mijlocul sec. al IIlea, când își fac apariția seriile cu efigia întemeietorului legendar al orașului14. Busturi
afrontate, în schimb, se regăsesc pe monedele lui Vespasian15, pe aversul seriei bătute
pentru Caracalla și Plautilla16, iar începând cu domnia lui Gordian al III-lea, acestea
devin element distinctiv pentru emisiunile de 4½ assaria.
Divinitățile înfățișate pe aversul monedelor pseudo-autonome emise la Tomis
înainte de perioada Flaviană nu sunt foarte numeroase și, în unele cazuri, pot fi asociate
cu anumite nominaluri. Pe piesele medii (18/19 mm) și mari (21/22 mm) regăsim efigia
Marelui Zeu, bustul Demetrei, cu voal și cunună de spice, precedat de un șarpe, respectiv
un bust feminin turelat (Tyche?). Pe monedele mărunte (14/15 mm) apar de regulă
Demetra și Hermes, mai rar Apollo. Singura personificare care și-a făcut loc pe aversul
emisiunilor tomitane pseudo-autonome timpurii este Roma17.
O caracteristică a monedelor emise la Tomis în timpul dinastiei Iulia-Claudia
este prezența unor nume (de magistrați?), întregi sau prescurtate, pe revers. Acestea
10

https://www.corpus-nummorum.eu/coins?id=29396
Regling 1910, p. 677, nr. 2588-2589.
12 Regling 1910, p. 676, nr. 2586.
13 Monede cu două busturi acolate pe avers au fost bătute la Tomis în epoca elenistică; Regling 1910,
p. 646, nr. 2460.
14 Poate cu o singură excepție, tot din sec. al II-lea; Regling 1910, p. 667, nr. 2546.
15 Este vorba despre busturile celor doi cezari, Titus și Domitian; Regling 1910, p. 677, nr. 2590.
16 Regling 1910, p. 760, nr. 2941.
17 Regling 1910, p. 661, nr. 2515.
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contribuie la încadrarea mai exactă a emisiunilor pseudo-autonome, majoritatea
numelor fiind comune celor două categorii de numerar, cu și fără efigie imperială.
Pentru monedele bătute în numele împăraților sau al membrilor familiei
imperiale, tipologia este limitată la câteva reprezentări principale: legenda în cunună
sau în jurul acesteia (Tiberius), Nike pe glob (Tiberius, Claudius I), Nike pe o bază
(Claudius I), Dioscurii călare (Caligula), spice sau vultur între bonetele Dioscurilor
(Caligula), caduceu înaripat (Caligula), spice între torțe (Antonia, Britannicus), templu
(Agrippina Junior, Nero).
Un simbol întâlnit în mod frecvent pe reversul emisiunilor pseudo-autonome
timpurii îl reprezintă bonetele Dioscurilor, care încadrează de regulă un vultur, un spic,
un altar sau un scut. Dioscurii călare, torțe și/sau spice, un caduceu înaripat, un trepied
sau o liră sunt alte tipuri pe care le regăsim pe reversul monedelor fără portret imperial
în această perioadă.
Stilul de gravare a ștanțelor nu este cel mai bun, elementele sunt de obicei foarte
înghesuite și rămân de multe ori în afara flanului, care se dovedește a fi subdimensionat.
Legendele de revers sunt fragmentate în mod frecvent și nu pare să se dea mare atenție
„caligrafiei”. Pastilele monetare folosite sub Tiberius și Caligula au un profil convex,
asemănător cu al pieselor de nominal mare din perioada elenistică.
Dacă nu are aproape nimic în comun cu monedele iulio-claudiene, emisiunea
pseudo-autonomă tomitană atribuită lui Augustus prezintă, în schimb, numeroase
similitudini cu cele bătute în timpul dinastiei Flaviilor.
Aceeași organizare a reversului, cu dispunerea legendei pe două coloane, TO /
MI, respectiv TꞶ / N, despărțite de elementul central, o întâlnim la monedele lui Titus
(Pl. I, nr. 8) și la cele din seria cu fațadă de templu, bătută pentru Domitian (Pl. I, nr. 9
și Pl. II, nr. 4). Forma etniconului ca și cea a literei omega sunt identice, iar legenda de
avers are aceeași dispunere, începând din dreapta, jos. Nici pe monedele împăraților
Flavieni nu apar nume care să poată fi atribuite unor magistrați. Mai mult decât atât,
stilul de gravare a ștanțelor este comun cu cel al primelor emisiuni din timpul lui
Domitian, iar caracteristicile tehnice corespund cu ale unuia dintre cele două nominaluri
cu efigie imperială produse în timpul acestui împărat (Pl. I, nr. 10).
Similitudini întâlnim și la unele dintre emisiunile pseudo-autonome datate în ultimele
decenii ale sec. I p.Chr. pe baza etniconului sau a faptului că sunt frecvent contramarcate sub
Traian (Pl. I, nr. 3-6 și Pl. II, nr. 1a-b, 3a-b). În acest caz, gravorul și-a permis anumite artificii
stilistice pe care nu le putea folosi pe piesele cu efigie imperială, cum ar fi modalitatea de
redare a părului personajelor de pe avers. Acestea au, deasupra frunții, o buclă proeminentă,
indiferent dacă îl reprezintă pe Zeus, pe Apollo sau cele două personificări feminine parțial
suprapuse de pe monedele atribuite lui Augustus18. De asemenea, reversul este organizat
identic cu al unei emisiuni de tip Hermes, diferența fiind că locul cornului abundenței este luat
de caduceu (Pl. I, nr. 2 și Pl. II, nr. 5)19.
Prin urmare, cele mai bune analogii pentru tipul Regling 2576 le găsim între
monedele lui Domitian, respectiv între seriile pseudo-autonome datate spre sfârșitul sec.
În cazul celor două personificări am putea avea de-a face cu un aranjament mai complex, dar niciunul
dintre exemplarele cunoscute nu este suficient de bine păstrat încât să fie vizibile toate detaliile coafurii.
19 Această emisiune a fost datată recent “in the time of Vespasian, maybe Titus, but no later than Domitian”;
Marin, Ioniță 2019, p. 67.
18
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I p.Chr. Similaritățile sunt însă de natură tehnică, din punct de vedere tipologic și,
implicit, al mesajului, emisiunea păstrându-și caracterul excepțional. Elementele care
ne-au ajutat să o încadrăm cronologic ne dovedesc totodată că aceasta nu este izolată, ci
face parte dintr-un grup de emisiuni20.
Unul dintre principalele argumente invocate pentru datarea mai multor serii
pseudo-autonome tomitane spre sfârșitul sec. I p.Chr. este etniconul, care pe o parte a
monedelor lui Domitian și pe cele ale lui Nerva are forma TOMЄITꞶN. Dat fiind că
această variantă de legendă de revers este utilizată sistematic sub Nerva, logica ne
îndeamnă să considerăm că piesele cu efigia lui Domitian pe care apare sunt mai târzii
decât cele care prezintă forma TOMITꞶN.
Un alt element important de datare sugerează însă că formele diferite ale
etniconului, ca și cele două variante ale numelui împăratului (ΔOMЄTIANOC sau
ΔOMITIANOC) puteau fi folosite alternativ sau chiar simultan (în cazul pieselor de
valori diferite) și nu neapărat succesiv. Ne referim la titlul Germanicus, pe care
Domitian îl ia în urma campaniei de la Rin, împotriva Chatti-lor, din anii 82/8321.
Se cunosc două emisiuni cu titlul Germanicus în legenda de avers (Pl. I, nr. 1314), care au fost realizate cel devreme în anul 84, când împăratul a început să folosească
toate mijloacele clasice de propagandă pentru a poza în cuceritor al Germaniei22. Alte
două nu prezintă acest titlu și dacă una dintre ele nu ridică probleme deosebite de datare,
datorită numeroaselor similitudini cu monedele din vremea lui Titus, cea de-a doua ar
putea fi mai târzie (Pl. I, nr. 11-12)23.
Prima dintre emisiunile bătute la Tomis pentru Domitian este singura care
cuprinde două nominaluri (Pl. I, nr. 9-10). Cel mai mare copiază din toate punctele de
vedere monedele bătute în timpul lui Titus. Portretul lui Domitian este timpuriu, iar
legenda de avers, din care lipsește titlul Germanicus, are aceeași alcătuire, fiind înlocuit
doar numele împăratului. Tipul de revers, fațadă de templu, este același, cu mici
diferențe de detaliu, așa cum și legenda este dispusă la fel. Cel de-al doilea nominal,
care reprezintă jumătatea primului, reia un tip întâlnit mai întâi în vremea lui Tiberius
și anume, legenda în cunună. Efigia lui Domitian pare o miniatură a portretului fratelui
său, având inclusiv o trunchere identică a bustului. Reducerea dimensiunilor a adus după
sine și o ajustare a celor două legende.
Toate indiciile converg spre o datare în intervalul 81-83 a primei emisiuni bătute
pentru Domitian la Tomis și a seriilor de monede pseudo-autonome cu care aceasta
poate fi asociată, inclusiv a celei de tip Regling 2576.
Mesajul transmis de acest tip monetar pare a fi de încredere într-un „viitor
luminos”, definit prin consens și prosperitate24, care va veni ca urmare a unor decizii
Prin grup de emisiuni înțelegem mai multe emisiuni care prezintă caracteristici comune (în primul rând
stilistice) și nu neapărat un număr de serii bătute conform unui plan prestabilit.
21 Andrews 2020, p. 413.
22 Andrews 2020, p. 413.
23 Au fost înregistrate mai multe situații în care, pe monede datate după anul 84 și chiar după anul 90, nu
apare titlul Germanicus; RPC, II, p. 42.
24 În epoca Principatului, concordia / homonoia a fost considerată, de către unii intelectuali greci, ca fiind
un factor stabilizator, esențial pentru limitarea intervenției autorităților provinciale romane în treburile
interne ale cetăților grecești. Concordia cerea supunere față de conducătorii legitimi și conformare la
normele morale și culturale stabilite de aceștia; Sheppard 1986, p. 246 și 251.
20
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sau evenimente de dată recentă. Știut fiind faptul că în momentul schimbărilor de
domnie cetățile grecești încercau să obțină de la noul împărat reconfirmarea sau, după
caz, îmbunătățirea statutului juridic25, putem presupune că tomitanii au avut succes în
demersul lor, la începutul domniei lui Domitian.
Numărul destul de mare de emisiuni pseudo-autonome databile în ultimele două
decenii ale sec. I, reapariția unor nume (de magistrați?)26, după model iulio-claudian,
sau a unor simboluri27 pe reversul acestora, precum și extinderea ariei de circulație a
monedelor bătute la Tomis, atestate în mai multe puncte pe teritoriul Dobrogei, nu
numai în oraş sau în imediata sa apropiere28, pot fi interpretate ca indicii ale redobândirii
unor drepturi, respectiv ale unei perioade prospere, tulburată, probabil, doar de invazia
dacică din anii 85/86.
În Dobrogea au fost descoperite mai multe tezaure care au cele mai recente
monede de la Vespasian și Titus (Casicea, com. General Scărișoreanu, jud. Constanța29;
Dobrogea-passim30; Costinești-2007, jud. Constanța31; Belica, reg. Silistra32; Adamclisi,
jud. Constanța33; Tulcea, jud. Tulcea34), dar numai unul se încheie în timpul lui
Domitian (Agighiol, jud. Tulcea)35 și acesta are ultima piesă din anii 88/89. Dat fiind că
producția de denari din primii ani de domnie a lui Domitian a fost, în general, scăzută36,
nu este exclus ca unele dintre tezaurele încheiate spre sfârșitul domniei lui Vespasian
sau sub Titus să aibă legătură cu evenimentele din anii 85/86, dar nu putem vorbi despre
un orizont de tezaurizare în Dobrogea în vremea lui Domitian37.
În legătură cu tipul Regling 2576 s-a emis ipoteza că ar marca încheierea unui
tratat între Roma și Tomis38, dar acesta nu prezintă niciunul dintre elementele specifice
emisiunilor cunoscute sub denumirea de „alliance coins”39.
25

Matei-Popescu 2013, p. 205.
Două tipuri de monede pseudo-autonome prezintă același nume, ortografiat AΘANЄ pe piesele de
nominal mare și AΘ - ANE (ANE în ligatură) pe cele de nominal mic. Nu este la fel de sigur dacă și AΘA,
care apare în asociere cu legenda prescurtată TO / MI, pe reversul unei serii de tip Demetra, se referă la
aceeași persoană; Regling 1910, p. 612.
27 Pe reversul monedelor pseudo-autonome de nominal mare care se asociază, pe baze stilistice, cu
emisiunea atribuită lui Augustus întâlnim, la finalul legendei, litera Θ, care poate reprezenta inițiala unui
nume sau o cifră (cu semnificație cronologică sau de marcă de valoare). K. Regling considera că este vorba
despre un simbol cu semnificație necunoscută și nu de inițiala unui magistrat; Regling 1910, p. 609.
28 Vertan 2002, p. 53.
29 Papuc 1974.
30 Un tezaur alcătuit din cel puțin 118 denari republicani și unul de la Vespasian; Custurea, Talmaţchi 2011,
p. 395, nr. 186/XIII.
31 Talmaţchi 2007, p. 75-81.
32 Moisil 1944, p. 101-102.
33 Ocheşeanu 1988-1989.
34 Ocheşeanu 1998.
35 Oberländer-Târnoveanu 1980, p. 502, nr. 22.
36 Carradice 1983, p. 142-143.
37 Complexul de monumente comemorative de la Adamclisi, a cărui semnificație nu a fost descifrată pe
deplin, pare să indice zona în care a fost învins Oppius Sabinus, dar și în alte părți ale Moesiei au fost
identificate distrugeri ce pot fi puse în legătură cu demonstrația de forță a dacilor din anii 85/86; Petolescu
2000, p. 76; Wheeler 2010, p. 1208 și nota 52.
38 Ardevan 2010.
39 Cf. Thériault 1996, p. 78.
26
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În timpul dinastiei Iulia-Claudia se înregistrează doar câteva situații în care au
fost bătute monede cu ocazia stabilirii unui acord între două orașe, homonoia fiind
sugerată prin intermediul a două personaje față în față, care le reprezintă. Legenda
menționează de regulă numele ambelor părți, dar poate cuprinde doar etniconul orașului
emitent40. În perioada Flaviană au fost realizate emisiuni monetare pentru șase astfel de
„înțelegeri”, aproape toate din timpul domniei lui Domitian41. Tipul utilizat tinde să se
standardizeze, înfățișând două personaje care își strâng mâinile, iar cuvântul
OMONOIA este inclus în legenda de revers. În toate cazurile cunoscute de „alliance
coins” este implicat cel puțin un oraș din Asia Mică42.
Asociată persoanei împăratului încă din timpul lui Augustus43, Concordia /
Homonoia apare pe monedele din epoca Principatului abia după jumătatea sec. I
p.Chr.44, mai întâi pe câteva emisiuni de tetradrahme bătute la Alexandria, în Egipt, între
anii 56-6045, iar apoi pe aurei și denari produși la Roma, după reforma lui Nero46.
Întâlnită și pe diferite nominaluri emise în timpul războiului civil, în special de către
Galba și Vitellius, Concordia devine un tip comun pentru monetăria imperială începând
din vremea lui Vespasian.
La nivelul atelierelor locale situația se prezintă însă diferit, Homonoia nefiind
reprezentată pe nicio monedă provincială cu efigia lui Vespasian47. O regăsim în schimb
pe două serii de drahme cu legenda OMONOIA CЄBACTH bătute pentru Domitian
Caesar, la Caesarea Cappadociei48, în anii 72/7349 și 76/7750, cea de-a doua făcând
pereche cu o serie de tip EYΘHNIA CЄBACTH51.
În primul an de domnie a lui Titus, atelierul de la Alexandria va produce trei tipuri
de tetradrahme, dintre care unul va fi OMONOIA, iar altul EYΘHNIA52. În anul următor
(29 august 80 - 28 august 81) au fost bătute patru tipuri, toate în câte două variante, cu sau
fără o stea în câmp. Dintre acestea, două au fost OMONOIA și EYΘHNIA53.
Trebuie precizat că pe aversul seriei tomitane pseudo-autonome atribuite lui
Augustus apare singura reprezentare monetară a personificării care întruchipează belșugul
sub numele EYETHPIA. Mai des întâlnită este varianta EYΘHNIA, dar în sec. I p.Chr.
40

RPC, I, p. 48.
Majoritatea de către unul dintre orașe; RPC, II, p. 6-7 și 34-35.
42 Singura posibilă excepție se înregistrează spre sfârșitul perioadei elenistice, la Thessalonic, unde, în anul
37 a.Chr., a fost bătută o serie de monede de bronz cu legenda OMONOIA și bustul personificării pe avers,
respectiv cu legenda ΘEΣΣAΛON / PΩM și un cal în galop pe revers; RPC, I, p. 299, nr. 1553.
43 Thériault 1996, p. 146.
44 Pe un tip de sestert din timpul domniei lui Caligula, cele trei surori ale împăratului, Agrippina, Drusilla și Iulia
Livilla sunt înfățișate cu atribute specifice pentru Securitas, Concordia și Fortuna; RIC, I2, p. 110, nr. 33.
45 Tip general: OMONOIA, Homonoia șezând spre stânga, ținând o pateră în mâna dreaptă; RPC, I,
p. 706-708, nr. 5208, 5228, 5238, 5247 și 5258.
46 Tip general: CONCORDIA - AVGVSTA, Concordia șezând spre stânga, ținând o pateră și cornul
abundenței; RIC, I2, p. 153, nr. 48-49, anii 64/65.
47 Thériault 1996, p. 157.
48 Pe reversul monedelor de la Caesarea este reprezentată o divinitate feminină șezând spre stânga, ținând o pateră
și un sceptru, identificată cu Homonoia pe baza legendei, deși sceptrul nu este un atribut specific acesteia.
49 RPC, II, p. 240, nr. 1639.
50 RPC, II, p. 242, nr. 1657.
51 RPC, II, p. 242, nr. 1656.
52 RPC, II, p. 327, nr. 2462-2463.
53 RPC, II, p. 327, nr. 2465, 2467, 2469 și 2471.
41
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aceasta se regăsește numai la Caesarea, pe drahmele din anii 76/77, și la Alexandria, pe
câteva emisiuni de bronzuri bătute pentru Augustus54, Livia55, Agrippina Junior56 și
Domitian57, respectiv pe tetradrahmele din timpul domniei lui Titus menționate în
paragraful anterior. În monetăria imperială, primele reprezentări ale Abundantiei, asimilată
Annonei, datează, ca și cele ale Concordiei, din vremea lui Nero58.
Sub Domitian se accentuează diferența dintre personificarea în sine și atributul
asociat instituției imperiale sau direct împăratului. Mai multe emisiuni atribuite orașului
Prusias ad Hypium, din Bithynia, au legenda de revers OMONOIA ΣEBAΣTH, dar
înfățișează alte divinități feminine (Eirene, Demetra, Tyche)59. De asemenea, în Creta
au fost emise câteva serii cu legenda EYΘHNIA ΣEBAΣTH pe care este redat un
caduceu între două cornuri ale abundenței60. Pe de altă parte, Homonoia apare însoțită
de legende neutre la Alexandria (ETOYΣ ΔEYTEPOY)61 și Perinth, în Thracia
(ΠEPINΘIΩN)62.
Așadar, independent de similitudinile identificate între cele mai timpurii
monede bătute pentru Domitian și tipul Regling 2576, analiza tipologică plasează
această emisiune, atribuită inițial lui Augustus, tot în a doua jumătate a sec. I p.Chr., cel
mai devreme sub Nero, dar mai degrabă în timpul domniei lui Domitian.
Încadrarea cronologică diferită readuce în discuție posibilitatea ca
personificările de pe aversul monedei tomitane să fie întruchipări ale unor membri ai
familiei imperiale. Întrucât ambele busturi sunt în mod evident feminine, niciunul dintre
acestea nu poate fi pus în legătură directă cu persoana împăratului. În schimb, asimilarea
celor două personificări cu Domitia și Iulia Titi nu trebuie exclusă categoric, mai ales
că primirea titlului de Augusta de către Domitia, în anul 82, ar reprezenta un bun prilej
pentru o astfel de emisiune. De altfel, Domitia a mai fost înfățișată în chip de Euthenia
pe bronzuri bătute la Alexandria63.
Revenind la întrebarea din titlu, este posibil ca în viitor să apară monede
tomitane cu efigia lui Augustus, cum este posibil să se demonstreze că unele dintre
emisiunile pseudo-autonome au fost bătute la cumpăna dintre milenii. Pentru moment
însă, cele mai timpurii monede emise la Tomis în epoca romană rămân cele din timpul
domniei împăratului Tiberius.

RPC, I, p. 695, nr. 5039 și 5044, anii 9/10, nr. 5049, anii 10/11 și nr. 5060, anii 11/12.
RPC, I, p. 695, nr. 5053, anii 10/11 și p. 696, nr. 5063, anii 11/12.
56 RPC, I, p. 703, nr. 5188, anii 51/52 și p. 704, nr. 5194, anii 52/53.
57 RPC, II, p. 329, nr. 2500, anii 84/85 și p. 330, nr. 2527, anii 86/87.
58 RIC, I2, p. 159, nr. 98-99, anul c. 63.
59 RPC, II, p. 107-108, nr. 675-684.
60 RPC, II, p. 51, nr. 27-28. Aceeași legendă apare și pe două emisiuni pseudo-autonome datate cu rezerve
la sfârșitul sec. I p.Chr., care au ca tip de revers două sau trei spice; RPC, II, p. 52, nr. 43-44.
61 RPC, II, p. 328, nr. 2475, anii 82/83.
62 RPC, II, p. 78, nr. 361.
63 RPC, II, p. 333, nr. 2603, anii 91/92. Cf. și RPC, II, p. 159, nr. 1025, Smyrna, anii 94/95, unde Domitia
este reprezentată ținând un sceptru și cornul abundenței.
54
55
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REFLECTIONS ON A ROMAN IMPERIAL TYPE COIN DIE DISCOVERED
AT DOLJEȘTI VILLAGE (NEAMȚ COUNTY, ROMANIA)
Emanuel Petac
Vitalie Josanu
Andrei George Prichici
Keywords: coin die, denari, Marcus Aurelius, Doljești, Barbaricum.
Cuvinte cheie: matriță monetară, denar, Marcus Aurelius, Doljești, Barbaricum.

Abstract: A Roman imperial type fragmentary coin die was recently discovered on
the territory of Doljești village. Consisting only of part of the reverse, representing probably
Providentia, it also preserves a part of the legend (TRP XXI IMP…) suggesting the period
of Marcus Aurelius’ reign (RIC 170, years 166-167 A.D.). Until now, the single coins die of
Roman imperial type discovered in pre Roman Dacia was discovered at Sarmizegetusa
Regia, from Tiberius’ period for Divus Augustus. From the area we know of several
archaeological sites – the necropolis from Moldoveni (2nd-4th c. A.D.) or Podoleni-La Ruine
(Carpic settlement 2nd-3rd c. A.D.) and many others. This is the latest coins-die known until
now beyond the Roman frontier from Dacia, extending late in the 2nd c. A.D. the process of
local denarii production. It could be related to the need of currency in a period of deflation
specific for the monetary politics of Marcus Aurelius or even from Septimius Severus’ time,
after the monetary reform of the emperor.
Rezumat: Pe teritoriul satului Doljești a fost descoperit recent un fragment de
ștanță monetară de tip roman imperial. Deși a fost descoperită doar ștanța de revers,
aflată în stare fragmentară și având ca reprezentare o divinitate feminină, foarte
probabil Providentia, matrița păstrează și o parte esențială a legendei reversului (TRP
XXI IMP…), sugerând perioada de domnie a lui Marcus Aurelius respectiv anii
166-167 p.Chr. Până acum, singura matriță de tip roman imperial descoperită în Dacia
preromană data din vremea lui Tiberius (pentru Divus Augustus) și provenea de la
Sarmizegetusa Regia. Pentru prima dată avem atestată o descoperire de ștanță
monetară de factură locală datând din a doua jumătate a sec. II p.Chr., provenind din
Barbaricum și atestând un proces de emitere locală a unor denari de tip roman
imperial. Cunoaștem în zonă mai multe situri arheologice, ca necropola de la
Moldoveni, punctul Dealul Gabăra (sec. II-IV p.Chr.) respectiv așezarea de la
Podoleni, punctul La Ruine, unde avem atestată o așezare carpică din sec. II-III p.Chr.
și multe altele. E posibil ca apariția unei ștanțe locale de tip roman imperial să fie
legată de nevoia de numerar într-o perioadă în care politica deflaționistă reduce



Numismatic Department from the Library of the Romanian Academy.
Police Department of the Neamț County.
 Discoverer of the matrix; Police Department of the Neamț County.
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intrările de numerar nou, dar nu putem exclude nici plasarea ei după reforma monetară
a lui Septimius Severus.
Recently, in May 2020, a significant discovery was made with a metal detector
nearby the village of Doljești, Neamț county. Somewhere to the South-Eastern part of
the village, crossing a local forest road, after few hundred meters, in an area with many
red and grey ceramic fragments were found two different halfs of Roman denarii. At a
certain distance, in a meadow, was found at 15 cm depth a Roman type coin die. Only
the reverse was recovered by the discoverer, despite the fact that realizing the
importance of the discovery, the man tried to find the obverse too, but the latter one was
never found1 (Pl. I). The reverse matrix (the mobile die), made apparently out of bronze,
was in a fragmentary state of preservation, only a part (essential) of the legend and the
iconography being preserved from the original. The letters and the figure too are both
incuse as follows:
Reverse matrix (mobile die)
Rv. TRP XXI IMP… (circular, from right to left).
Providentia standing right, draped, keeping in her left hand a over a globe;
chlamys over her right hand keeping a long scepter only partially visible.
AE 22.35 g; 30×25 mm (pl. I, 2-4; for the “mirror” image, see pl. II, 1).
Diameter of the monetary imprint: 20 mm.
Height: 6-11 mm.
Depth of the incuse letters and figure: 1 mm.
RIC 170, Rome, years 166-167 A.D. (prototype).
It seems to be obvious that due to the diameter of the monetary imprint this
coin-die was made intending to strike silver denarii. Despite the absence of the fix die
(the obverse), we have enough significant elements on the reverse to identify the
prototype. The only Roman emperor having the title TRP XXI was Marcus Aurelius.
So, the prototype seems to be a silver denar (RIC 170) struck in Rome, years 166-167
A.D. as follows:
Marcus Aurelius
Obv. M ANTONINVS AVG – ARM PARTH MAX
Bust of Marcus Aurelius, laureate, to right.
Rv. TRP XXI IMP IIII COS III
Providentia standing left, scepter in the left hand
Denar; 3.21 g; 19 mm (pl. II, 2).
RIC, III, p. 227, nr. 170, Rome, years 166-167 A.D.
Münzen und Medaillen Deutschland Gmbh, Auction 46, February 15th 2018, lot
nr. 758.
1

Informations Andrei George Prichici.
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We have enough data about the discoveries of Roman coins-die in pre-Roman
Dacia. Until now, with a single significant exception, all of them consist of dies
designed to strike Roman Republican denarii, as we saw at Brașov (Brașov county), if
it is real2, Ludeștii de Jos (Orăștioara de Sus, Hunedoara county)3, Poiana (Galați
county)4, Tilișca (Sibiu county)5. There is a single exception: the matrix discovered in
1995 at Sarmizegetusa Regia6 (pl. II, 37). This was until now the only local coin-die of
Roman imperial type discovered in pre-Roman Dacia (exactly in the most important
political and religious center of the Dacians), designed to strike imitations of silver
imperial denarii (having as prototype Tiberius for Divus Augustus; RIC, I2, p. 93, nrs.
2, 4, Lugdunum, years 15-16 A.D.; pl. II, 4)8, corresponding to a period with only very
few data about the history of the region. In fact, after the death of Burebista at the middle
of the 40’s from the 1st century BC, we know only that the political authority of the
Dacian king from Sarmizegetusa Regia as primus inter pares disappeared and four
Dacian kingdoms were born. Later, during the reign of Augustus, a fifth kingdom
raised9, probably not without struggle, because we have from Dacia an entire horizon of
coin hoards from Augustan time, when Rome sent an army against them. Somehow, the
coin-die from Sarmizegetusa is located below the precedent dies from Roman
Republican period, reflecting the continuity of the phenomenon of local currency of
Roman type. It corresponds also to the moment in which we notice that the new entries
of Roman imperial denarii in Dacia become very rare until the end of the 1st century
A.D. – especially in its first half10.
We now have from Doljești a much more recent coin-die, dating from Marcus
Aurelius’ period (earliest possible moment), reflecting for the first time the existence of
a local Roman imperial coin-die and currency in Dacia beyond the Roman frontiers and
also after the conquest of Dacia by Trajan at the beginning of the 2 nd century A.D. As
we already saw on the coin-die from Sarmizegetusa Regia, there are several
iconographic details suggesting that the matrix is undoubtedly a local production: the
chiton and especially the long scepter, are unfinished and crude. This is an unusual
situation, reflecting the interest of local production of Roman imperial silver coins in
Barbaricum – Eastern Dacia, in a region where several archaeological sites are known.
So, we have from Moldoveni-Dealul Gabăra a necropolis from the 2nd to the 4th centuries
A.D.11 and from Podoleni-La Ruine12 a “Carpic” settlement from 2nd-3rd centuries A.D.,
2 Glodariu et alii 1992, p. 63, but the note 4 refers in fact to the Ludeștii de Jos matrix (Macrea 1933-1935,
p. 162); it is much more prudent to avoid the mention of the so-called Brașov coins-die.
3 Macrea 1933-1935, p. 162; Glodariu et alii, p. 63, note 4; Glodariu et alii, p. 63; Luca 2008, p. 106-107,
no. 230.
4 Vulpe 1950, p. 48, 50.
5 Lupu 1967, p. 102-121; Lupu 1989, p. 86-94.
6 Glodariu et alii 1992, p. 57-68.
7 Preluare de la Glodariu et alii 1992, pl. 5.
8 Glodariu et alii, p. 62, no. 3.
9 Strabo, VII, 3.11.
10 Rodewald 1976, p. 8, 10, 16; Petac 2010, p. 14.
11Cod Repertoriul Arheologic Național 123237.01, cf. http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=moldovenimoldoveni-neamt-situl-arheologic-de-la-moldoveni-dealul-gabara-cod-sit-ran-123237.01.
12 Cod Repertoriul Arheologic Național 123683.01; cf. http://ran.cimec.ro/sel.asp?descript=podolenipodoleni-neamt-situl-arheologic-de-la-podoleni-la-ruine-cod-sit-ran-123683.01.
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both in Neamț county and many others. Unfortunately, the reduced number of
archaeological researches in the area of Oriental Sub-Carpathians is not able to offer the
necessary importance to the observations concerning the settlements from the 2 nd-4th
century in the region. Although, we must notice that in Neamț county the number the
archaeological sites recorded by the National Archaeological Repertory is only 214
sites, but a fortunate situation by comparisony to the situation from Bacău county, from
where we know only 88 sites. Because of this situation we are far from having a relevant
and complete map of the settlements from the 2nd-4th centuries A.D.
The significant number and the importance of the coin hoards discovered in the
region apparently in “desert areas”, free of recorded archaeological sites, show that the
archaeological researches are not able to offer relevant data for an accurate image in
these cases. We must add also that one third of coin hoards buried in the East Carpathian
Dacia territory during Marcus Aurelius’ reign (more than 30, the first significant horizon
of coin hoards in the area) is directly connected to some settlements belonging to the
Poienești-Vârteșcoiu culture13.
It is impossible to say if this coin-die was indeed used, the samples of imitations
of Roman imperial denarii (local or not) being rare: 1 AR Marcus Antonius, 1 AR
Trajan, 1 AR Hadrian, 1 AR Antoninus Pius14. Recently, a much more appropriate
image of the presence of barbarized silver Roman coins in the monetary hoards from
Eastern Dacia in the second half of the 2nd century A.D. was made15. Thus, we know
today that there is 1 AR from Bârgăuani, Neamț county (prototype Antoninus Pius 16),
another one from Hertioana de Jos, Bacău county, having also as prototype a denarius
from Antoninus Pius17, 1 AR Marcus Antonius and 2 AR Faustina II from Muncelu de
Sus, Neamț county18, 1 AR 2nd century A.D. from Ocheni, Neamț county19, 2 AR
Antoninus Pius and 1 AR 2nd century A.D. from Târpești, Neamț county20, 1 AR from
Gârcina, Neamț county (obv. Marcus Aurelius, rv. Faustina II)21. In this context, it
appears not so unexpectedly that few of these samples are exactly from the time of
Antoninus Pius or Marcus Aurelius. Moreover, it seems obvious that these coin hoards,
closed all of them during Marcus Aurelius reign, especially in his first decade and rarely
in the second part, include the most part of the barbarized denarii from Moldavia
(9 ex.)22. It seems somehow normal now to have a coins-die exactly from this period. It
is unlikely that we will find a coin struck with this die. It is necessary to add that there
is indeed an obvious relation between these coin hoards, the phenomenon of local
imitations and the settlements belonging to Poienești-Vârteșcoiu culture23. Now, a new
Munteanu, Mihăilescu 2018, p. 222.
Mihăilescu Bîrliba 1980, p. 218.
15 Munteanu, Mihăilescu 2018, p. 213-258.
16 Mihăilescu Bîrliba 1969, p. 178, no. 256; Munteanu, Mihăilescu 2018, p. 225.
17 Mihăilescu Bîrliba, Mitrea 1975, p. 28, no. 76; Munteanu, Mihăilescu 2018, p. 225.
18 Sanie, Sanie, Cojocaru 1980, p. 262, nrs. 608-609 and p. 263; Ungureanu, Nicolae 2001, p. 17, nrs. 667669; Munteanu, Mihăilescu 2018, p. 225.
19 Vîlcu, Istina 2016, p. 35-36, no. 53; Munteanu, Mihăilescu 2018, p. 225.
20 Marinescu-Bîlcu, Chițescu, Mihăilescu-Bîrliba 1989, p. 51, nr. 135-137; Munteanu, Mihăilescu 2018, p. 225.
21 Munteanu, Mihăilescu 2018, p. 235, no. 84.
22 Munteanu, Mihăilescu 2018, p. 224 and p. 224, note 98.
23 Munteanu, Mihăilescu 2018, p. 224.
13
14
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document (our local coins-die from Marcus Aurelius) seems to confirm this situation. It
is possible that the burial of this series of hoards during Marcus Aurelius time to be
related to the end of the Poienești-Vârteșcoiu cultural group24.
We can’t ignore the strange coincidence consisting in this association between
a local imitation coin-die and a moment when the Roman currency was affected by the
deflationary policy of Marcus Aurelius25. So, the local need of currency of Roman type
could be a reasonable explanation for such a discovery. Observing the reduced
percentage of the imitations of Roman coins in the Eastern Dacia hoards, we consider
that the political prestige given by the capacity to have a local imitative coinage is
probably the most important reason for this “currency”. There are in fact more questions
than answers keeping permanently in mind that the archaeological investigations of the
area are far away from satisfactory.
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DATE NOI DESPRE EMISIUNILE DIVIZIONARE MOLDOVENEȘTI
BĂTUTE DE PETRU I (CCA 1375-1391/1392)
Lilia Dergaciova*

Cuvinte cheie: Principatul Moldovei, Cnezatul Podoliei, Regatul Ungar, Petru
I, Ludovic I Anjou, sistemul monetar moldovenesc, jumătăți de groși.
Keywords: The Principality of Moldova, Duchy of Podolia, Kingdom of
Hungary, Peter I, Louis I Anjou, The Moldovan Monetary System, Half Groats.
Rezumat: Subiectul acestui articol îl reprezintă emisiunile monetare
divizionare ale lui Petru I. Recent, în colecții private din Ucraina au fost identificate
două piese noi de acest gen (nr. 1-2). Ele completează lista exemplarelor deja introduse
în circuitul științific. Printre ele se regăsește o monedă provenită dintr-o colecție
bucovineană (nr. 4), două exemplare din tezaurul Buruienești (nr. 5-6) și o piesă din
așa-zisul „fond Moscova”, din vechea colecție a Cabinetului Numismatic al Bibliotecii
Academiei Române (nr. 3).
Pentru cele șase piese în discuție au fost elaborate criterii tipologice care s-au
dovedit a fi strâns legate de tipologia groșilor, nominal de bază al sistemului monetar
moldovenesc. Din datele obținute rezultă că pentru aversuri avem două tipuri
principale (I și III), cu două subtipuri (B și F), în timp ce reversurile reprezintă trei
subtipuri a două tipuri diferite (Ba al tipul I, Bb și Ea al tipului II). Monedele din
catalogul nostru au fost bătute cu șase perechi de matrițe, fără a avea o legătură între
ele. Analiza iconografică a pieselor, prezentată în planșa II, sugerează cronologia
relativă a emisiunilor monetare. Conform acesteia, emisiunile cu aversurile ce au șapte
flori de crin, de la tipul IB, pot fi considerate mai timpurii (nr. 1-5), iar cele cu cinci
flori de crin, de la tipul IIIF, mai târzii (nr. 6).
Analiza metrologică a pieselor indică o greutate medie a lor de 0,28 grame și
un diametru de 12,5 mm. Această greutate medie reprezintă circa o treime din greutatea
pieselor epigrafe cunoscute. Deocamdată, având datele incomplete, este dificil de
identificat standardul metrologic impus de stat pentru aceste emisiuni. Trebuie să
precizăm că echivalentul pieselor de acest gen se regăsește în sistemul metrologic
polono-maghiar, în perioada când cele două regate au intrat în uniunea personală a
lui Ludovic I, între 1370 și 1382.
Pentru datarea emisiunilor divizionare trebuie luate în considerare două
repere: limita cronologică inferioară, legată de crearea sistemului monetar
moldovenesc, între 1379-1380/1382 și limita superioară, fixată de ascunderea
tezaurului de la Buruienești, eveniment care ar putea fi plasat în jurul anilor 1385/1386.
De asemenea, credem că introducerea emisiunilor divizionare în sistemul monetar
moldovenesc s-ar fi petrecut înainte de anul 1382, în perioada când Principatul se mai
* Cabinetul Numismatic al Bibliotecii Academiei Române.
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afla sub puternica influență a regatului polono-maghiar, fiind antrenat în uniunea
monetară creată de Ludovic I.
Emiterea concomitentă a celor două valori nominale moldovenești – groși și
jumătăți de groși de același tip și executate de către aceiași gravori – trebuie să se fi
întins pe o perioadă de câțiva ani. Astfel că este posibil ca baterea pieselor divizionare
să se fi prelungit și în primul sau chiar primii ani de domnie ai Mariei de Anjou. În
stadiul actual al cercetării, folosind repere istorice pe care le avem la îndemână, optăm
pentru o perioadă mai largă de datare, ce poate fi situată în jurul anului 1382, respectiv
cu unul, maxim doi ani înainte și după data aceasta.
Abstract: The article at hand discusses the Moldovan divisional coins of Peter
I. Recently, two new pieces from Ukrainian private collections were identified (nos. 12). They complete the list of already published coins. Among them there is an item from
a private collection in Bucovina (no. 4); two pieces from Buruienești coin hoard (nos.
5-6) and one more coin from the so-called “Moscow fund”, kept in the old collections
of the Numismatic Department, The Library of the Romanian Academy (no. 3).
Data on six coins allow us to propose some typological criteria, which are closely
related to the typology of the Groats, basic currency of the Moldovan monetary system (see
plate I). According to them, for obvers there are known two types (I and III) with two
subtypes (B and F), for reverse – three subtypes of two major types (Ba of the type I, Bb and
Ea of the type II). Coins were struck with six pairs of dies, without any connection between
them. The iconographic analysis of the coins, expressed in plate II, shows the chronology of
the monetary issues. According to it, the earliest obverses are those with seven Fleur-de-lis
of IB type (no. 1-5), the latest one – with five Fleur-de-lis of IIIF type (no. 6).
According to the metrological data, the average weight of the coins is 0.28 gram
with an average diameter of 12.5 mm. This average weight represents about one-third
part of the Groats weight. These data support the idea that divisional items were minted
following a certain metrological standard. At the moment, it’s hard to identify the
standard set by the state, due to the incomplete data we have at hand. The equivalent of
the coins of this kind can be found in the Polish-Hungarian monetary system under the
reign of Louis I between 1370 and 1382.
To solve the problem in dating our coins two important marks can be taken into
consideration: the lower chronological limit, related to the creation of the Moldovan
monetary system in the period 1379-1382 and the upper one, set by the date of hiding
of the Buruienești hoard, placed around 1385/1386. In our opinion, the introduction of
divisional specimen took place before 1382, during the period when the Principality
was still under the strong influence of the Polish-Hungarian union of Louis I.
Minting of Moldovan coins – groats and half groats, of the same type and same
iconographic execution, could have lasted for a period of several years. This allows us
to consider that the minting of the divisional coins continued in the first year or even
the first years of Maria Anjou’s reign. At the current stage of research, we opt for a
longer dating period, which can be set around 1382, respectively with one-two years
before and after this date.
Scopul acestui articol este semnalarea a două noi piese divizionare atribuite lui
Petru I (catalog, nr. 1-2). Piesele de acest tip sunt considerate rarități și, pentru a înțelege
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importanța lor, am dori să începem cu o notă bibliografică scurtă, reluând discuția
asupra exemplarelor deja publicate. Ele sunt patru la număr (catalog, nr. 3-6). Le vom
prezenta în ordinea cronologică în care ele au fost publicate, după care vom descrie și
cele două exemplare noi. În continuarea discuțiilor vom generaliza informațiile adunate,
propunând criterii tipologico-cronologice pentru cele șase exemplare cunoscute în
prezent, discutând spre finalul studiului nostru și despre perioada lor de emitere.
Descrierea primei monede introduse în circuitul științific a fost dată de Rudolf
Gassauer într-o revistă a liceului „Ștefan cel Mare” din Suceava1. La momentul semnării
articolului, în 1933, piesa se afla într-o posesie privată, fiind descoperită împreună cu
alte nouă exemplare moldovenești, cel mai probabil undeva în Bucovina. Autorul nu a
dat descrierea detaliată a monedei, trecând doar datele metrologice ale acesteia (0,24
grame, 12 mm). Din comentariu reieșea că piesa a fost bătută, împreună cu celelalte
exemplare divizionare, în timpul domniei lui Alexandru I. Totodată autorul a specificat
că unele asemănări cu piesele lui Petru I și Ștefan I lasă posibilitatea atribuirii ei nu
numai lui Alexandru I, ci și acestor domnitori. Prudența este explicabilă, deoarece la
momentul publicării articolului, autorul nu avea nicio analogie directă la care putea să
se raporteze. Informația despre moneda avută în vedere putea fi dată uitării dacă nu
exista și desenul ei, realizat de Silvia Bendas-Biesiadowski2 (pl. I.4b). Datorită acestui
desen, elaborat la un nivel artistic înalt, cu redarea foarte reușită a elementelor esențiale,
piesa a fost ulterior observată de Octavian Iliescu. Într-o notă din articolul semnat în
1957, el își exprimă opinia că piesa respectivă poate fi atribuită, evident până la o analiză
mai aprofundată, unui alt emitent decât acela menționat de R. Gassauer3. În lucrările
publicate în 19644 și 19705, atribuirea acesteia lui Petru I devine din ce în ce mai sigură,
fiind clar exprimată într-o lucrare semnată un deceniu mai târziu, părerea lui Octavian
Iliescu fiind definitivată, se pare și sub influența opiniei lui Octavian Luchian,
menționată în catalogul de monede moldovenești din 19776. În 1980, O. Iliescu reia
discuția asupra piesei publicate de R. Gassauer și o atribuie emisiunilor timpurii ale lui
Petru I7. Pe post de analogie, autorul citat se folosește de desenul unui groș al lui Petru,
ale cărui imagini au fost realizate cu concursul aceluiași gravor ce a contribuit și la
elaborarea matrițelor pentru piesa bucovineană. Se exprimă ideea că emiterea
monedelor divizionare a avut loc în perioada 1377-13808, ele făcând parte din
emisiunile timpurii ale lui Petru I, bătute la scurt timp după anul 13779. Echivalentul
acestei valori nominale putea fi un denar polonez cu greutatea medie de 0,24-0,25
grame, bătut de Cazimir al III-lea (1333-1370) între anii 1368-1370, sau cel emis de
Jadwiga (1384-1399) în perioada 1384-138610. Raritatea pieselor de acest fel, în opinia

1

Gassauer 1933, p. 8.
Gassauer 1933, p. 9, fig. 9.
3 Iliescu 1957, p. 234, nota 1.
4 Iliescu 1964, p. 85 și nota 3; vezi, de asemenea și Iliescu 1997, p. 77.
5 Iliescu 1970, p. 26.
6 MBR 1977, p. 43 într-o observație foarte succintă, fără implicarea desenului piesei publicate de R. Gassauer.
7 Iliescu 1980, p. 87-88.
8 Iliescu 1964, p. 85; vezi, de asemenea și Iliescu 1997, p. 77.
9 Iliescu 1980, p. 90.
10 Iliescu 1980, p. 88 și nota 18.
2
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lui O. Iliescu, se explică prin lipsa „unei nevoi stringente de numerar cu o valoare
nominală atât de redusă”11.
Următoarele două piese provin din tezaurul găsit la Buruienești, com. Doljești,
jud. Neamț, în anul 1985. Tezaurul nu este publicat în întregime, iar informațiile
preliminare asupra structurii lui, ale circumstanțelor de descoperire și unele observații
asupra pieselor mai relevante îi aparțin Elenei Petrișor, fiind semnalate într-un articol
din revista muzeului de la Piatra Neamț, „Memoria Antiquitatis”, în anii 1980-198212.
Conform investigațiilor mai recente, tezaurul conține 1825 de monede, 30 de
lingouri și cinci obiecte de podoabă. Din cele 1825 de piese, 1810 au fost emisiuni
moldovenești ale lui Petru I, altele provenind din sistemele monetare ale Țaratului
Bulgar, Țării Românești, Rusiei de Halici, Cnezatului Podoliei și Regatului Ungariei13.
Tezaurul a fost ascuns în jurul anilor 1385/1386. În susținerea acestei date vin emisiunile
monetare, dintre care cele mai recente sunt piesele maghiare ale Mariei I, bătute în 13821385, precum și o știre despre prădarea unor negustori bogați în Moldova, ce apare întro scrisoare din 1386 a lui Roman I14.
Despre cele două piese divizionare ale lui Petru I, Elena Petrișor menționează că
prima dintre ele, cu greutatea de 0,23 grame și diametrul de 12,8 mm (inv. 2993 F) este
similară cu cea publicată de Rudolf Gassauer în 1933 (cu descriere succintă, fără alte detalii
sau ilustrație), iar cealaltă, cu greutatea de 0,22 grame și diametrul de 13,5 mm (inv. 2994
F), prezintă un tip inedit. Piesa considerată de Elena Petrișor a fi de tip inedit apare ilustrată
într-una dintre planșe15. Ea se află într-o stare foarte proastă de conservare, ceea ce o
determină pe autoare s-o descrie ca având cinci flori de crin în cartierul II al scutului, un cap
de bour completat de o semilună aflată în partea dextră și o roză în senestră, ultima fiind
așezată mai spre ochi. În concluzie se exprimă ideea că monedele de acest gen „nu erau”
bătute „din necesități economice”, ci „au fost emise într-un număr restrâns, iar fragilitatea
le-a ajutat să se degradeze foarte repede în pământ” 16.
Ultima, a patra piesă, provine din vechea colecție a Cabinetului Numismatic al
Bibliotecii Academiei Române, din așa-zisul „fond Moscova” (pl. I.3a). Ea a făcut
obiectul unui studiu al Katiușei Pârvan în perioada când fondul se afla în custodie la
Muzeul Național de Istorie a României. Piesa a fost publicată cu o descriere amănunțită,
cu date metrologice, a fost analizată compoziția aliajului17. În baza investigațiilor
întreprinse, precum și a datelor despre piesele provenite din tezaurul de la Buruienești,
Katiușa Pârvan a exprimat opinia că baterea pieselor de acest gen nu s-a făcut „din
nevoia acută de numerar, Moldova fiind departe de a avea o economie monetară
generalizată”, ci mai degrabă „pentru scopuri de ceremonial” („mărunțiș” aruncat

11

Iliescu 1980, p. 90.
Pentru detalii vezi Petrişor 1980-1982, p. 171-183.
13 Pentru structura actualizată a tezaurului vezi: Dergaciova, Dumitroaia 2015, p. 12-13; Рябцева 2015, p.
14-17; Boldureanu 2015, p. 18-19.
14 Petrişor 1980-1982, p. 181.
15 Petrişor 1980-1982, p. 190, fig. 7.2.
16 Petrişor 1980-1982, p. 180.
17 Pârvan 2002,189-190, p. 192, 195, fig. 1.
12

392
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

„săracilor”)18. Pentru anii de emitere a fost propusă perioada 1382-1386, cu precizarea:
„mai aproape de anul 1386”19.
Datelor introduse în circuitul științific li se alătură și părerea lui Ernest
Oberländer-Târnoveanu, recent expusă într-o lucrare care prezintă foarte succint
evoluția sistemului monetar moldovenesc20. Conform acestei opinii, piesele divizionare
ale lui Petru I au fost emise înainte de 1383 și nu au jucat un rol real în circulația de
fiecare zi. Neavând un nominal echivalent în sistemul Rusiei Rutene (modelul căreia a
fost adoptat și de Moldova), monedele aflate în discuție corespundeau mai degrabă
denarului din sistemul monetar al Coroanei poloneze, valorând cca 1/6 de groș21.
Recent am reușit să identificăm alte două exemplare aflate în sursele Web
(catalog, nr. 1-2 și pl. I.1a-2a). Ele sunt păstrate în colecții private din Ucraina. Din
păcate, circumstanțele descoperirii nu ne sunt cunoscute, se știe doar că una dintre ele
provine din regiunea Odesa, deci este posibil să fi fost găsită în partea de sud a spațiului
pruto-nistrean. Pentru acest exemplar dispunem și de date metrologice, greutatea de
0,29 grame și diametrul de 12,5 mm (catalog, nr. 1). Pentru cealaltă piesă datele lipsesc.
Cu toate acestea, starea foarte bună de conservare a ambelor exemplare ne-a permis
descifrarea tuturor elementelor și elaborarea desenelor tehnice (pl. I.1b-2b). Aversurile
și reversurile sunt similare: pe avers se află un scut despicat ce are șapte flori de crin în
cartierul II, un subtip ce se definește prin câte o floare de crin plasată pe cele trei părți
laterale ale scutului; pe revers se află capul de bour cu roza în dextra și semiluna în
senestra. Piesele sunt elaborate cu două perechi de matrițe diferite. Confruntarea
iconografiei de pe monedele în discuție cu celelalte exemplare publicate anterior ne-a
îndemnat să elaborăm criterii tipologice care vor contribui la stabilirea unei cronologii
relative a celor șase exemplare analizate.
Înainte de a trece la discutarea acestor detalii se cuvin câteva precizări privind
credibilitatea informațiilor recuperate pentru primele patru monede. Pentru piesa găsită
în Bucovina este valabil doar desenul ei, publicat în anul 1933. În prezent nu se cunoaște
colecția în care se află piesa, ceea ce exclude fotografierea ei. În analiza de mai jos va
fi folosit doar desenul acesteia, elaborat de Silvia Bendas-Biesiadowski (pl. I.4b). În
privința monedelor provenite din tezaurul de la Buruienești menționăm că, în urma
acordului încheiat cu colaboratorii Muzeului Național de Istorie și Arheologie a
Complexului Muzeal Național Neamț, din Piatra-Neamț în vederea publicării acestui
tezaur22, am reușit să prelucrăm toate piesele din care este compus depozitul. În
rândurile de mai jos vor fi prezentate imaginile celor două piese anepigrafe (pl. I.5a-6a),
în baza cărora au fost realizate și desenele lor (pl. I.5b-6b). Într-o situație nefavorabilă
rămâne piesa din „fondul Moscova”, care se afla în custodie temporară la MNIR, unde
se păstrează și în prezent. Neavând acces la piesa respectivă, reproducem aici imaginea
ei preluată din articolul Katiușei Pârvan (pl. I.3a), în baza căreia am elaborat și un desen
(pl. I.3b). Prin urmare, cele șase piese în discuție au fost supuse unei analize tipologice.
Pârvan 2002, p. 190 și nota 12.
Pârvan 2002, p. 190 și nota 9.
20 Oberländer-Târnoveanu 2010, p. 411.
21 Oberländer-Târnoveanu 2010, p. 411.
22 Acordul a fost încheiat cu regretatul Gh. Dumitroaia, echipa fiind compusă din D. Nicola, D. Mihăilescu,
S. Reabțeva, A. Boldureanu și L. Dergaciova.
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Pe parcursul investigației am constatat însă că tipologia lor este strâns legată de cea a
groșilor, nominal de bază al sistemului monetar moldovenesc care, la rândul lui, este
unul foarte complex și nu poate fi prezentat aici în întregime 23. De aceea ne vom limita
la două criterii principale, definirea tipului și subtipului, care sunt utile pentru încadrarea
monedelor anepigrafe în tipologia generală a emisiunilor lui Petru I. Criteriile tipologice
au fost elaborate separat pentru avers și revers24.
Tipologia aversurilor este strâns legată de scutul despicat și numărul florilor de crin
ce apar în cartierul II al scutului. La emisiunile epigrafe, numărul lor variază de la șapte până
la două, respectiv tipul I – VI, cele mai timpurii fiind emisiunile cu șapte, iar cele mai târzii
– cele cu două flori de crin. Elementele ce apar deasupra și pe părțile laterale ale scutului
caracterizează subtipuri. Am reușit să identificăm nouă subtipuri care se prezintă în felul
următor: fără elemente heraldice deasupra, la dreapta și la stânga scutului (A), câte o floare
de crin deasupra, la dreapta şi la stânga scutului (B), câte un punct deasupra, la dreapta şi la
stânga scutului (C), mai multe linii la dreapta scutului (D), roza din cinci petale deasupra
scutului (E), o floare de crin deasupra scutului (F), o floare de crin deasupra scutului, la
dreapta scutului trei flori de crin plasate una sub alta (G), două liniuțe încrucișate înclinate
deasupra scutului (H), un punct deasupra scutului (I).
Tipologia reversurilor, la baza cărora se află capul de bour, în mare parte se
datorează mobilelor heraldice care se regăsesc la dextra și la senestra capului, sau
diferitelor combinații între ele. Pot fi distinse două tipuri principale, tipul I, în care capul
de bour este însoțit de o stea între coarne, cu diverse mobile în dextra și semiluna în
senestra; și tipul II – în care capul de bour însoțit de o stea între coarne are mobile
adiacente plasate inversat, cu semiluna în dextra și diverse mobile în senestra.
Subtipurile identificate pentru piesele epigrafe sunt șapte la număr (A-G): A – roza din
şase puncte sau petale alungite la dextra (Aa) sau senestra (Ab); B – roza din cinci
puncte sau petale alungite la dextra (Ba) sau senestra (Bb); C – roza din cinci puncte la
dextra, semiluna cu un punct la mijloc la senestra; D – o floare de crin la dextra (Da)
sau senestra (Db); E – un lujer terminat cu o floare de crin ce iese din botul bourului la
senestra (Ea), combinat cu trei puncte (Eb) sau un lujer terminat cu o floare de crin ce
iese din botul bourului la senestra și o roză la dextra (sub semiluna) (Ec); F – trei puncte
mari ce formează un triunghi la dextra (Fa) sau senestra (Fb); G – fără elemente (doar
un punct) la dextra.
Conform criteriilor întocmite pentru groși, tipologia emisiunilor divizionare
cunoscute în prezent se prezintă în felul următor, pentru aversuri:
Tip general:
I – șapte flori de crin;
III – cinci flori de crin.
Subtipuri:
B – câte o floare de crin deasupra, la dreapta şi la stânga scutului;
F – o floare de crin deasupra scutului.
Datele acestea urmează a fi publicate în primul volum dintr-o lucrare în patru volume dedicată monedei
moldovenești emise în secolele XIV-XVII.
24 Fața cu scutul despicat a fost considerată drept avers, iar fața cu capul de bour – drept revers. Pentru lista
bibliografică și discuțiile asupra problemei vezi Дергачева 2019, p. 108-122.
23
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pentru reversuri:
Tip general:
I – cap de bour însoțit de o stea între coarne; la dextra diverse mobile, la
senestra semiluna;
II – cap de bour însoțit de o stea între coarne; la dextra semiluna, la senestra
diverse mobile.
Subtipuri:
B – roza din cinci puncte sau petale alungite la dextra (Ba) sau senestra (Bb);
Ea – un lujer terminat cu floarea de crin ce iese din botul bourului la senestra.
Reieșind din tipologia de mai sus, cele șase exemplare din catalogul nostru se
repartizează în felul următor:
IB – IBa (nr. 1-2);
IB – IIBb (nr. 3-5);
IIIF – IIEa (nr. 6).
CATALOG
Petru I (cca 1375-1391/1392)
Jumătăți de groși
IB – IBa
Av. Scut despicat: I – trei fascii; II – șapte flori de crin, așezate în două rânduri
verticale 4/3; câte o floare de crin deasupra, la dreapta și la stânga scutului; cerc perlat.
Rv. Cap de bour, stea cu cinci raze între coarnele convergente, roza din cinci
puncte la dextra, semiluna la senestra; cerc perlat.
1. AR, 0,29 g, 12,5 mm, 6h, ruptă din margine; numărul punctelor din care este
formată roza de pe revers nu poate fi stabilit cu precizie.
Regiunea Odesa. Colecție privată, Ucraina.
http://oldstory.info/index.php?/topic/60866%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b3%d1%80%d0%be%d1%88-7%d0%bb%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b9/ (vizitat 1.09.2017, acest exemplar, nr. 1).
2. AR, ? g, cca 13 mm, ?h; imaginea aversului imprimată neclar.
Colecție privată, Ucraina.
http://oldstory.info/index.php?/topic/60866%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d0%b3%d1%80%d0%be%d1%88-7%d0%bb%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d0%b9/ (vizitat 1.09.2017, acest exemplar, nr. 2).
IB – IIBb
Av. Scut despicat: I – trei fascii; II – șapte flori de crin, așezate în două rânduri
verticale 4/3; câte o floare de crin deasupra, la dreapta și la stânga scutului; cerc perlat.
Rv. Cap de bour, stea cu cinci raze între coarnele convergente, semiluna la
dextra, roza din cinci puncte la senestra; cerc perlat.
3. AR (Ag 530‰, Cu 450‰, Au urme, Pb 70‰, Fe 80‰, Sb 2,4‰), 0,18 g,
12x8 mm, 10 h, fragmentată, cu lipsa unui fragment pe care trebuia să apară floarea de
crin plasată în dreapta scutului.
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„Fond Moscova”, CNBAR. MNIR, inv. Pv. 783/2711/78. Pârvan 2002, p. 192,
nr. 1; p. 195, nr. 1 publicată cu imaginea, descrierea amănunțită și date tehnice.
4. AR, 0,24 g, 12 mm, ?h; baterea descentrată a aversului, din cauza căreia nu
se vede partea inferioară a imaginei, rămânând în afara câmpului monetar cea de-a treia
fascie din cartierul I și cea de-a șaptea floare de crin din cartierul II al scutului, precum
și o floare de crin din stânga lui.
Bucovina, ante 1933. Gassauer 1933, p. 8 fără descriere, dar cu date tehnice;
piesa este reprodusă în desenul pe o planșa-anexă sub nr. 9.
5. AR, 0,27 g, 13x12,8 mm, ?h; imaginile ambelor fețe bine conservate cu
excepția câmpului II al scutului, în care nu se distinge foarte clar cea de-a treia floare
de crin din primul rând vertical.
Tezaur Buruienești, 1985. MIAPN, inv. 521.1494 (inv. vechi 2993 F). Petrişor
1980-1982, p. 180 cu date metrologice (0,23 g, 12,8 mm), dar fără descriere sau reproducere
vizuală, menționând doar că piesa seamănă cu cea publicată de R. Gassauer în 1933.
IIIF – IIEa
Av. Scut despicat: I – trei fascii, dintre care doar cea de-a treia poate fi clar
destinsă; II – cinci flori de crin, așezate în două rânduri verticale, 3/2; o floare de crin
deasupra scutului; cerc perlat.
Rv. Cap de bour, stea cu cinci raze între coarnele convergente, semiluna la
dextra, urma unui element floral care poate fi asociat cu un lujer terminat cu o floare de
crin ce iese din botul bourului la senestra; cerc perlat.
6. AR, 0,24 g, 13x12,8 mm, ?h; piesa prost conservată, cu lipsuri de metal din
mijlocul pastilei.
Tezaur Buruienești, 1985. MIAPN, inv. 521.1495 (inv. vechi 2994 F). Petrişor
1980-1982, p. 180 cu date metrologice și descrierea incompletă (0,22 g, 13,5 mm; fără
floarea de crin de deasupra scutului), menționând totodată că în senestra capului de bour
pe revers se află o roză așezată mai spre ochi; p. 190, fig. 7.2 cu imaginea piesei care
însă nu permite descifrarea tuturor elementelor.
Un groș ajustat la margine până la dimensiunea unei jumătăți de groș
Av. Scut despicat: I – trei fascii, II – două flori de crin, așezate în două rânduri
verticale, 1/1; cerc perlat. Urme ale legendei din cerc perlat exterior nu se văd.
Rv. Cap de bour, stea cu cinci raze între coarnele convergente, roza cu cinci
raze la dextra, semiluna la senestra; cerc perlat. Urme ale legendei din cerc perlat
exterior nu se văd.
Analogii pentru monede întregi de acest tip: MBR 1977, p. 53-54, cf. nr. 215-253.
7. AR 0,30 g, 10 mm, cu margini abrupte, de formă neregulată.
Bârlinți, satul dispărut aflat între localitățile Oprișeni și Stârcea, pe malul stâng
al râului Cotovăț, aproximativ la vreo 500 – 600 metri de la vărsarea acestuia în râul
Siret, r-nul Hliboca, reg. Cernăuți, Ucraina, 06.03.2015. MȘAEO. Boldureanu 2015,
p. 320; Bodnariuc et alii 2020, nr. 2.
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Din cele prezentate rezultă câteva observații importante, și anume că pentru un
număr de piese atât de mic avem o tipologie destul de diversificată. Pentru aversuri avem
două tipuri principale (I și III) cu două subtipuri (B și F), în timp ce reversurile țin de trei
subtipuri a două tipuri diferite (Ba al tipului I, Bb și Ea al tipului II). Mai mult decât atât,
cele șase piese au fost bătute cu șase perechi de matrițe, fără a avea o legătură între ele.
Tipologia destul de variată a acestor valori nominale, cu folosirea mai multor perechi de
matrițe, pledează pentru ideea că emiterea lor nu a fost una temporară, comandată ocazional
în scopuri de ceremonial, cum a presupus K. Pârvan, ci a ținut de o producție monetară
bătută în mod constant, fiind întinsă în timp și existând în paralel cu emisiunile epigrafe.
La această concluzie ne duce și analiza iconografică a monedelor cu pricina,
exprimată în planșa II, pentru care au fost folosite doar desene valabile pentru toate
piesele în discuție (fig. 1b-6b din pl. II). Acest lucru semnalează într-un mod evident
evoluția reprezentărilor artistice de redare a imaginilor de avers și revers, din care
rezultă implicarea câtorva meșteri-gravori. Cel mai probabil, ei au lucrat simultan sau
se aflau sub puternică influență reciprocă. Evident că nu s-au păstrat nici numele
gravorilor și nici măcar informații despre câte persoane au fost implicate în procesul
tehnologic de producere a monedelor. Însă unele detalii iconografice, redate într-un
anumit fel pe unele exemplare și executate complet altfel pe altele, ca semnătura a două
persoane diferite, ne ajută la stabilirea mai multor stiluri de elaborare a imaginilor și la
atribuirea lor unor meșteri diferiți. Din ceea ce am reușit să observăm pentru piesele
noastre, menționăm următoarele:
Aversurile au mai multe trăsături comune (vezi aversuri, fig. 1b-6b de pe pl. II).
O înrudire puternică se observă între piesele cu nr. 1-2, 4-5 pe care florile de crin sunt
executate într-un stil identic (mici, în formă de bentiță, cu petale lipite de talpă – ) (cf.
pl. II.1b-2b, 4b-5b), impresia generală de înrudire între ele fiind definitivată și de
trăsăturile scutului, foarte asemănătoare pe piesele cu nr. 1-2, 4-5 (cf. pl. II.1b-2b, 4b5b), ce pot fi puse pe seama scuturilor ușor rotunjite în partea de jos, de tip spaniol,
numit în germană breiter Dreieckschild25, echivalentul în franceză fiind Écu demicercle26. Redarea mai neglijentă a florilor de crin de pe piesa cu nr. 6, realizarea cărora
nu mai permite identificarea tuturor elementelor din care sunt formate florile, înmulțite
cu forma modificată a scutului, ce aparent ține de tipul scuturilor înguste de tip german
Dreieckschild27, în franceză numit Écu triangulaire28, semnalează un alt mod artistic de
elaborare (pl. II.6b). Cel mai probabil, meșterul care a lucrat la matrița de avers pentru
piesa aceasta a fost influențat de munca predecesorilor lui, reflectată și în iconografia
piesei cu nr. 5, pe care poate fi observată reducerea apăsată a formei scutului (pl. II.5b).
Modul mai rudimentar de executare a florilor de crin poate fi observat și la piesa cu nr.
3, considerată de noi a fi una dintre cele mai timpurii emisiuni de acest gen (pl. II.3b).
Acest mod de redare însă nu este caracteristic tuturor florilor care apar pe piesă, ci au
un aspect mixt – în formă de bentiță și într-o formă mai rudimentară a trei bețișoare
unite – ca și cum la elaborarea poansoanelor pentru aceste elemente au contribuit
25

Leonhard 1976, p. 124-125, nr. 8.
Neubecker, Harmignies 1977, p. 76.
27 Leonhard 1976, p. 124-125, nr. 2.
28 Neubecker, Harmignies 1977, p. 76.
26
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meșteri cu pregătire diferită sau gravorul se afla la începutul carierei, urmând să-și
dezvolte capacitățile profesionale. Inclusiv forma scutului diferă de celelalte, fiind de
tipul scuturilor late și ascuțite. Aversurile cu astfel de reprezentări se leagă de alte
aversuri ale groșilor timpurii cărora le este caracteristică forma arhaică a legendelor de
revers (vom preciza specificul lor în rândurile de mai jos).
Reversurile beneficiază de mai multe moduri de redare a capetelor de bovideu,
formând câteva grupe (vezi reversuri, fig. 1b-6b de pe pl. II). Un grup compact este
alcătuit din piesele cu nr. 1 și 2, cărora le este specifică redarea capului de bour cu botul
pronunțat ovoidal, pe care pot fi distinse și două nări mici, rotunde, ușor alungite (pl.
II.1b-2b). Următorul grup accentuat, în care intră imaginile de pe reversurile cu nr. 4 și
5 și care se leagă indirect de cel menționat mai sus, are capul de bour de aceleași
proporții mici și atent elaborate, cu botul pronunțat de formă ovoidală cu o modificare
esențială prin care partea de jos a acestuia este ușor ajustată din părțile opuse, procedeu
prin care pot fi sugerate nările alungite ale bourului, care însă în aparență dau impresia
unor boturi de formă trapezoidală (pl. II.5b) sau semi-trapezoidală (pl. II.4b). De acest
grup se leagă piesa cu nr. 6, considerată de noi a face parte dintre cele mai târzii
emisiuni, pe care capul de bour apare de aceleași proporții mici ca și înainte, însă
trăsăturile lui devin din ce în ce mai înguste (modul de redare observat și pentru avers,
specific acestui gravor). Inclusiv partea mai pronunțată a capului – botul bourului –
capătă dimensiuni mici, iar nările sunt redate prin două adâncituri alungite, înguste,
plasate opus una de alta, fiecare dintre ele formând un unghi de 45° (pl. II.6b). Atribuirea
acestei monede emisiunilor mai recente este susținută și de apariția elementului vegetal
la senestra capului, care poate fi identificat cu un fragment al florii de crin cu un lujer
lung prins în gura bourului. Ultima piesă rămasă, cea notată cu nr. 3 (pl. II.3b), atestă
trăsături similare cu reversurile notate cu 1 și 2, cu o singură abatere: capul bourului
este de proporții relativ mai mari și ocupă toată suprafața internă a cercului perlat
interior. Ca și în cazul aversurilor, modul iconografic de redare a imaginilor este mai
rudimentar, aflat în proces de formare și, cu foarte mare probabilitate, îl precedă pe cel
caracteristic reversurilor cu nr. 1-2 (cf. II.3b și II.1b-2b). Piesa divizionară aflată sub nr.
3 are analogii directe printre groșii care, la rândul lor, se leagă de emisiunile timpurii
ale lui Petru I, cărora le este specifică legenda arhaică a titulaturii emitentului ce apare
sub forma de WOITOS sau WOITOD (sau variantele ei), precum și folosirea în dextra
capului de bour a unei roze formată din șase petale.
Astfel, studiind stiluri de redare a imaginilor, descrise poate prea detaliat, avem
o imagine de ansamblu asupra pieselor divizionare cunoscute în prezent. Acestea arată
în mod evident succesiunea tipurilor monetare, cele mai timpurii fiind piesele cu
aversuri ce au șapte flori de crin în cartierul II al scutului de tip IB (nr. 1-5). Dintre ele,
piesa cu aversul IB, ce se leagă de reversul din subtipul IIBb elaborat într-un stil mai
neglijent, poate fi privită ca una dintre cele mai timpurii emisiuni din lotul respectiv (nr.
3). În schimb, celelalte aversuri ale tipului IB (nr. 1-2 și 4-5), realizate foarte bine, cu
elemente heraldice de proporții mici, executate cel mai probabil de unul și același
meșter, se leagă de reversurile ce țin de două subtipuri a două tipuri diferite, IBa și IIBb
(nr. 1-2 și, respectiv, 4-5), indicând astfel baterea lor în paralel sau la scurt timp una
după cealaltă. Piesa cu aversul IIIF, ce se cuplează cu reversul de subtipul IIEa, poate fi
considerată cea mai târzie din grupul analizat atât prin numărul redus al florilor de crin
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din cartierul II al scutului, cât și prin introducerea mobilelor noi plasate la senestra
capului (nr. 6). Toate acestea pledează pentru ideea că emisiunile au fost bătute într-o
perioadă mai îndelungată.
Metrologia pieselor analizate este valabilă numai pentru cinci exemplare din
cele șase aflate în catalogul nostru, deoarece pentru piesa provenită din colecția privată
ucraineană datele nu ne sunt cunoscute (nr. 2). Greutatea celor cinci exemplare se
prezintă în felul următor: piesa din colecția bucovineană are greutatea de 0,24 grame
(nr. 4), monedele atestate în tezaurul Buruienești – 0,27 și respectiv, 0,24 grame (nr. 56), exemplarele provenite din regiunea Odesa și „fond Moscova” – 0,29 și respectiv,
0,18 grame (nr. 1 și 3). Datele acestea, în opinia noastră, pot fi luate în calcul cu mai
multe rezerve, deoarece piesele din „fondul Moscova” și tezaurul Buruienești (cel de-al
doilea exemplar), au pastile cu marginile rupte sau subțiate în procesul baterii, cu lipsa
mai multor fragmente de metal (nr. 3 și respectiv, 6). Dar nici celelalte exemplare, aflate
într-o stare relativ mai bună de conservare, nu sunt întregi. Această observație este
valabilă pentru piesa provenită din regiunea Odesa cu marginea ruptă și cea din tezaurul
Buruienești (primul exemplar), care atestă subțierea pastilei monetare cu lipsuri minore
de metal. Este mai greu de precizat starea de conservare a piesei din colecția
bucovineană, însă analiza atentă a desenului ne sugerează că ea se află în aceeași
situație, având pastila monetară incompletă. Diametrul calculat în baza a șase exemplare
descrise, are media de 12,5 mm și fluctuează între 13 și 12 mm. Prin urmare, greutatea
exemplarelor aflate în stare mai bună de conservare, pentru care sunt valabile și
imaginile originale ale pieselor (nr. 1 și 5), reprezintă media de 0,28 grame ce oscilează
între 0,29 și 0,27 grame. Datele sunt insuficiente pentru a reconstitui standardul de
batere. Însă dacă acceptăm ideea că emisiunile divizionare au fost bătute în paralel cu
cele epigrafe și treceau prin aceleași modificări, atunci nu doar greutatea, ci și titlul
metalului din care ele au fost emise, trebuia să sufere unele schimbări pe parcursul
anilor. Momentan constatăm că greutatea medie calculată pentru piesele mai bine
păstrate din catalogul nostru reprezintă circa o treime din greutatea pieselor epigrafe.
Într-adevăr, sistemul metrologic moldovenesc din secolul al XIV-lea nu a
cunoscut nicio valoare nominală cu greutate atât de mică. Aceasta s-a reflectat și asupra
termenului de jumătate de groș, care poate fi aplicat acestor piese cu anumite rezerve.
Echivalentul monedelor de acest fel, cum a precizat și O. Iliescu în 1980, poate fi regăsit
în sistemul polonez, denarii cu greutatea de 0,24-0,25 grame fiind emiși de regele
Cazimir al III-lea în perioada 1368-1370 și regina Jadwiga, între anii 1384-1386. Mai
sunt cunoscute și alte serii de emisiuni de acest gen, despre care însă nu prea au vorbit
cercetătorii preocupați de acest subiect, anume denarii anonimi maghiari bătuți de orașul
Buda29, precum și denarii polonezi emiși în monetăria de la Cracovia30, în timpul
patronatului lui Ludovic I. Emisiunile scoase pe piață de aceste orașe purtau pe una din
fețe emblema dinastiei angevine, erau bătute din argint și corespundeau valorilor
nominale cu greutatea medie de circa o treime sau un sfert de gram. În contextul
relațiilor vasalice cu casa angevină, introducerea monedelor moldovenești emise în
sistemul metrologic al denarilor polono-maghiari putea avea loc doar în perioada când
29
30

CNH 1958, nr. 98, 101; Huszár 1979, nr. 510; Pohl 1982, nr. 109.
CNH 1958, nr. 109; Huszár 1979, nr. 560; Szwagrzyk 1973, p. 59, nr. 162, Tabl. III.162.
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cele două regate au intrat în uniunea personală a lui Ludovic I între anii 1370 și 1382.
Și ca să argumentăm această idee trebuie să ne oprim asupra reperelor de ordin politicodiplomatic în consecința cărora a apărut conceptul sistemului monetar moldovenesc.
Sistemul a fost creat, cum se presupunea de predecesorii noștri, la scurt timp
după înscăunarea lui Petru I, imediat după 1377, drept consecință a încercărilor lui
Vladislav de Oppeln de a stăpâni Moldova31 sau după 1378, după acțiunile militare ale
lui Ludovic I contra lituanienilor32, ori în jurul anului 1379, în urma ocupării Rusiei de
Halici de către Ludovic I33. Având la bază sistemul metrologic al Rusiei Rutene,
considerăm că apariția sistemului monetar moldovenesc a fost strâns legată de începutul
baterii groșilor ruteni în numele lui Ludovic I de Anjou, ce a avut loc, conform
investigațiilor mai recente ale cercetătorilor ucraineni, după 137934. Ea nu putea să se
desfășoare înainte de 1379, din simplul motiv că Vladislav de Oppeln, guvernatorul
pământurilor haliciene în perioada 1372-1379, nu a avut suficientă putere pentru a
concede acest drept, emițând moneda în nume propriu doar cu permisiunea regelui
Ludovic. Nu ar fi fost posibil nici după anul 1382 deoarece după decesul lui Ludovic I
activitatea atelierului de la Lvov a fost temporar suspendată. Baterea groșilor ruteni,
precum și redeschiderea monetăriei, au avut loc abia în 1386, sub Vladislav de Oppeln,
cu ajutorul căruia regatul maghiar a redobândit pentru o scurtă perioadă controlul asupra
pământurilor haliciene35.
Prin urmare, avem un interval de timp între 1379 și 1380/1382 în care Ludovic
I bate moneda ruteană în nume propriu, ceea ce este menit să legitimeze ocuparea
pământurilor haliciene. Ținând cont de apariția blazonului angevin pe emisiunile
moldovenești ale lui Petru I, precum și pe cele podoliene ale lui Constantin Koriatovici
(cca 1380-1388), suntem de părere că începutul sistemelor monetare ale celor două
principate este pus în această perioadă. Dreptul de a crea sistemele în sine și de a bate
monedă proprie erau strâns legate de omagiile prezentate de reprezentanții acestor
cnezate purtătorului blazonului angevin. În privința omagiului vasalic depus de către
Petru I lui Ludovic I datele nu s-au păstrat. Acest eveniment este susținut de informații
indirecte, valabile pentru principatul Podoliei, care au fost relatate într-o scrisoare a lui
Ludovic I adresată lui Francesco da Carrara, în data de 29 septembrie 137736. Prin
această înștiințare, regele maghiar comunica depunerea omagiului vasalic de către frații
Alexandru și Boris Koriatovici, predecesorii lui Constantin pe scaunul Podoliei, a cărui
domnie a început undeva în jurul anului 1380.
Revenind la subiectul articolului nostru, semnalăm că avem două repere pentru
datarea emisiunilor anepigrafe – limita inferioară, legată de crearea sistemului monetar
moldovenesc în perioada 1379-1380/1382 și limita superioară, fixată de ascunderea
tezaurului de la Buruienești, plasată în jurul anilor 1385/1386. După cum rezultă din
tipologia groșilor și jumătăților de groși ai lui Petru I, aceștia au existat într-o strânsă
31

Iliescu 1970, p. 25; Gorovei 1974, p. 45; Iliescu 1980, p. 90; Umlauf 1983, p. 356; Iliescu 1985, p. 196;
Iliescu 1997, p. 76; Bița 1984, p. 310 și altele.
32 Moisil 1920, p. 64-65; Severeanu 1937, p. 76; Panaitescu 1956, p. 111-112; Cernovodeanu 2005, p. 115.
33 Крыжанивский 2005, p. 56; Крижанiвський 2007, p. 127, 141.
34 Крыжанивский 2005, p. 56; Крижанiвський 2007, p. 127, 141.
35 Крыжановский 2000, p. 201-202.
36 Jablonowski 1955, p. 15-16 și nota 20; Шабульдо 1987, p. 86-87; Papacostea 1999, p. 66, nota 92.
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corelație o anumită perioadă de timp. Însă din lotul analizat nu avem nicio valoare
divizionară ce se leagă de emisiunile epigrafe timpurii (marcate de legenda arhaică și
roza din șase petale la dextra capului de bour de pe revers). În opinia noastră, acestui
fenomen îi pot fi găsite două explicații. Conform primei, sistemul monetar moldovenesc
inițial a fost compus dintr-o singură valoare nominală – un groș, fiind ulterior completat
de subdiviziunea lui, care a fost introdusă din necesități economice ale statului. Cea dea doua explicație este mult mai pragmatică și se referă la lipsa informațiilor introduse
în circuitul științific până în momentul de față. Nu este exclus ca într-un viitor apropiat
să fie semnalate și alte piese divizionare ale lui Petru I, care vor schimba viziunea
noastră asupra acestei probleme.
Indiferent de perioada de introducere a monedelor divizionare și cauzelor
acestui procedeu, întâmplate odată cu crearea sistemului în sine, sau cu oarecare
întârziere, apariția lor trebuia să aibă loc înainte de 1382, în perioada când principatul
se afla sub puternica influență a regatului polono-maghiar și a fost antrenat în uniunea
monetară creată de Ludovic I37. Emiterea concomitentă a celor două valori nominale
moldovenești, de același tip și executate cu concursul acelorași gravori, poate fi privită
ca un grup destul de compact, însă întins în timp pe o perioadă de câțiva ani. Ceea ce ne
lasă să considerăm că piesele divizionare au continuat să fie bătute și în primul/primii
ani de domnie a Mariei de Anjou. Deocamdată, neavând suficiente repere istorice,
optăm pentru o perioadă mai largă de datare, ce poate fi situată în jurul anului 1382,
respectiv cu unul, maxim doi ani înainte și după data aceasta. Datarea mai generală se
bazează pe rezultatele investigațiilor noastre din care rezultă că în această perioadă s-a
emis o cantitate foarte mare de monedă epigrafă, cu o tipologie foarte diversificată, fapt
care ne lasă să considerăm că și piesele divizionare au fost produse în mari cantități.
Prin urmare, acceptând ideea că emisiunile divizionare au fost bătute într-un
mod regular, iar volumul lor a fost suficient de mare, este logic să presupunem că piesele
de acest gen au fost introduse în sistemul moldovenesc din necesități economice, pentru
a acoperi golul monetar în tranzacțiile comerciale mărunte. În susținerea acestei păreri
vine o altă piesă de dimensiuni mici care a fost decupată dintr-un groș moldovenesc ai
lui Petru I (catalog, nr. 7 și pl. I.7), ce ține de un tip și stil apărut mai târziu decât piesele
menționate mai sus. Pe lângă pastila monetară groasă cu marginile ușor ascuțite, ce
poate rezulta doar din decuparea ei dintr-o monedă de dimensiuni mai mari, mai există
un criteriu esențial reflectat în imaginile de pe ambele fețe monetare de proporții destul
de mari. Imaginile de acest gen sunt caracteristice doar emisiunilor epigrafe din tipul cu
două flori de crin în cartierul II al scutului, pentru emisiunile divizionare originale ale
lui Petru I fiind totuși specifice cele de proporții relativ mai mici. Apariția monedei
decupate, în opinia noastră, semnalează necesitatea pieselor mici în circulația monetară
de zi cu zi, în perioada când, în afară de groși, statul moldovenesc nu mai bătea nicio
diviziune a acestora38. Toate acestea, în consecință, contribuie la eliminarea ipotezelor
expuse de O. Iliescu, E. Petrișor și K. Pârvan, conform cărora subdiviziunile groșilor au
fost introduse din lipsa unei necesități de numerar.
37 Discuțiile pe marginea spațiului economic pentru care a fost creată această uniune monetară la Дергачева
2019, p. 108-122.
38 Bodnariuc et alii 2020, p. 103-104.
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Numărul extrem de mic de monedă divizionară cunoscută în prezent, după părerea
noastră, nu poate fi pus pe seama unui volum redus de monedă ordonată de stat. Cel mai
probabil, lipsa pieselor de acest gen poate fi explicată prin retragerea lor ulterioară din
circulație prin tezaurizare sau pierdere. Nu este exclus ca scoaterea lor de pe piață să fi fost
făcută centralizat de către reprezentanții statului, având în vedere calitatea destul de bună a
monedelor emise și sărăcirea vistieriei în urma împrumutului de 3000 de ruble de argint
frâncesc, acordat lui Vladislav al II-lea Jagiello în 1388. În acest context menționăm că
același fenomen a fost observat și pentru piesele epigrafe timpurii ale lui Petru I, de tip cu
roza formată din șase petale ca mobila adiacentă a capului de bour pe revers și legenda
circulară în care titulatura emitentului a fost reprodusă într-o formă arhaică. Deși în tezaure
și descoperiri izolate ele apar într-un număr foarte redus, fiecare exemplar nou atestat, în
majoritatea cazurilor, reprezintă o pereche nouă de matrițe, ceea ce semnalează incontestabil
producerea în masă a pieselor de acest tip.
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SOME OBSERVATIONS ON THE METAL COMPOSITION OF THE
MOLDOVAN GROATS MINTED BY STEPHEN IV
Lilia Dergaciova*
Andrei Bojko-Gagarin**

Keywords: The Principality of Moldova, Stephen IV, copper groats, XRF analyses.
Cuvinte cheie: Principatul Moldovei, Ștefan al IV-lea, groși de cupru, analize XRF.

Abstract: The article at hand discusses seven coins minted by Stephen IV, kept
in various Ukrainian collections. The elemental compositions of metal alloys of these
groats were investigated. According to the metallographic results, all the items have a
high content of copper, mercury and silver, with additions of lead, zinc, arsenic,
antimony, tin, nickel, indium, thallium and so on. The presence of mercury indicates the
usage of amalgam in the silvering process of the copper blanks. The collected data
complete the information about other 15 pieces also investigated by XRF method and
kept in the C. Secășanu and R. Zăveanu collections. Thus, all the 22 coins investigated
until now indicate a single method used in the production of Stephen’s coins. Pieces
struck from other metals or using other silvering method were not identified.
Rezumat: Subiectul acestui articol îl reprezintă emisiunile lui Ștefan al IV-lea,
păstrate în diferite colecții ucrainene, pentru care au fost întreprinse analize de
fluorescență de raze X. În baza datelor obținute s-a constatat că cei șapte groși în
discuție au un conținut ridicat de cupru, mercur și argint, cu adaosuri de plumb, zinc,
arsenic, antimoniu, staniu, nichel, indiu, taliu și altele. Prezența mercurului indică
folosirea metodei de amalgamare în procesul de argintare a blancurilor monetare
realizate din cupru. Datele obținute completează informațiile despre alte 15 piese ale
lui Ștefan IV supuse analizelor metalografice, care provin din colecțiile lui C. Secășanu
și R. Zăveanu. Astfel, cele 22 de piese analizate până în prezent indică o singură metodă
folosită în producerea monedelor lui Ștefan al IV-lea. Piese bătute din alte metale sau
folosind alte metode de argintare nu au fost identificate.
Quite a little has been written about the coins of Stephen IV, the son of Bogdan
III and the nephew of Stephen III the Great. There is only one proposal for the typology
of his issues, made by G. Severeanu1 and used in the numismatic catalogue of Moldovan
coins2. However, it does not solve the problem of the relative chronology of his issues,
as they continue to be placed throughout his reign, from 1517 to 1527. The monetary
system of Stephen IV is also extremely briefly discussed. The main emphasis is laid on
the idea that the metrological system from the time of Stephen IV continued the
* Numismatic Cabinet of the Library of the Romanian Academy.
** “Museum of Money” of the National Bank of Ukraine.
1 Severeanu 1905, p. 59-62.
2 MBR, p. 86-87.
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metrological standards existed during the reign of his predecessor – Bogdan III. Groats
and half groats of bad quality continued to be minted from silver, from a lower alloy, as
well as from bronze3 or brass4. The catalogue of Moldovan coins specify that beside the
specimens struck from silver and billon, those made from copper and brass were silvered
sometimes5. The lower quality of the coins reflected the bad economic and financial
situation in the country, the circumstances which led to the increasing number of
forgeries6. These are the most relevant opinions about the monetary situation in the reign
of Stephen IV.
In order to complete the list of monetary issues and to help identify the quality
of the metal used in the coin production, a small collection of Stephen’s coins was
analysed. It consists of seven groats kept in various Ukrainian private collections.
Thanks to the efforts of one of the authors of this article (A. Bojko-Gagarin) they were
identified and studied. Information on the place of discovery of any of these specimens
is missing. But, we have enough reasons to believe that they were found on the territory
of contemporary Ukraine.
The coins are presented as follows: there are seven epigraphic groats with the image
of the ox’s head in the asymmetric shield on the obverse and double patriarchal cross in the
shield of the same shape on the reverse. The circular legend, which begins on the obverse
and continues on the reverse, is written in the Slavonic language. From the legend results
that these coins are of Stephen Voivode, gospodar (prince) of the Moldovan Land (the
description of each piece can be found in the catalogue below and on the plate I). The coins
are in a relatively poor state of preservation: one piece is broken from the edges, actually it
is a fragment (no. 7), three others have perforations – two or only one each (respectively no.
1, 4 and no. 5). The weight of the coins, calculated for five items, varies between 0,96 and
0,70 grams, with a diameter set between 19 and 17 mm.
The Model Analyzer Expert 3L W108U was used to investigate the
metallographic composition of the coins. The analyses were made by the Institute of
Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine in Kiev (see Table on the Plate
II, results are given in percent values). Based on the results of analyses the following
observations can be made:
- Copper was identified in a major percentage in the composition of all pieces.
The element with the highest percentage indicates the metal of the blanks. And, as we
can see from Plate II and images of the coins, copper was used in the blanks’ production.
The presence of mercury on the surface of the coins indicates the usage of amalgam in
the silvering process of the copper blanks (no. 3 with 24,3%, no. 7 with 13,8%, no. 6
with 10,9%,). The amount of mercury on the surface of items nos. 1-2 and 5 is lower
(1,29%, 1,8% and 1,45%) because of the destruction of the surface under the influence
of the soil.
- The presence of arsenic (nos. 1-7), antimony (nos. 1-3, 5), indium (no. 2) and
nickel (nos. 1-2, 4-7) in the alloy is caused by their presence in the composition of the
silver ores. The extraction of these elements was rather difficult in the studied period.
3

Iliescu 1970, p. 33-34.
Iliescu 1997, p. 96.
5 MBR, p. 86.
6 MBR, p. 86.
4
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- The lead is presented in all coins. In the metallurgy of the Middle Age it was
used to make the melting of alloy more easily.
- The biggest percentage of zinc on the surface can be the result of the
segregation of this metal closer toward the surface in the cooling process of the coins in
the water, happen quickly (no. 1, 3, and specially no. 4-7).
- The high percentage of chlorine and iodine can point to the long term process
of keeping coin no. 3 in the sea water.
- The presence of thallium (no. 5), potassium and calcium (nos. 1-3, 7, and
specially, nos. 4-5) is caused by the presence of the dirt on the coin’s surface.
This short presentation of the elements found in the metal composition of the
coins points to another important conclusion. The weight of the coins is directly related
to the content of the metals the coins were made from. The heaviest are the items that
contain the highest percentage of copper.
Thus, the specimens with the weight of 0.96 and 0.89 grams contain copper of
94.7% and 90.5%, respectively (nos. 1-2), and those weighing between 0.78 and 0.70
grams contain copper that fluctuates between 80.5% and 69.8% (no. 4-6). The exception
to this rule is the coin no. 3, weighing 0.88 grams, which has in addition to copper of
37.7% a higher percentage of mercury of 24,3% and silver of 13.5%. The next
observation refers to the silver content of the pieces. The silver was detected in higher
percentage only on the surface of the coins, which have a high percentage of mercury
content (cf. nos. 3, 6-7 with nos. 1-2, 4-5).
As a result, the metallographic analyses show that all seven coins were struck
exclusively from copper blanks, which were silvered by the amalgam method. They
came to complete the results recently published by Katiușa Pârvan, based on two groups
of coins kept in the collections of C. Secășanu7 (11 items) and R. Zăveanu8 (4 items).
According to the information delivered by K. Pârvan, the 15 analysed pieces have a high
percentage of copper, mercury and silver, attesting the same process of covering copper
blanks with silver. In conclusion, the analysis of these three groups of coins, consisting
of 22 items in total, did not reveal any coins struck from silver or billon, as well as usage
of other silvering methods.
CATALOGUE
Principality of Moldova
Stephen IV (1517-1527)
Groats
Obverse. Ox’s head in an asymmetrical shield, a five-pointed star between the
horns, rosette dextra, a crescent senestra; pearl circle. Circular legend in the external
pearl circle.
Reverse. The double cross in an asymmetrical shield; rosette to the left and to
the right side of the shield; pearl circle. Circular legend in the external pearl circle.
Severeanu 1905, p. 60, subdivision b; MBR, p. 87, b, cf. no. 769-779.

7
8

Pârvan, Constantinescu 2006-2007, p. 385-386; p. 395-396, nr. 63-73.
Pârvan 2008, p. 365-366; p. 371-372, nr. 30-33.
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1. AE silvered (Ag 0.55%, Cu 94.7%, Pb 1.43%, Fe 0.03%, Sb 0.57%, Zn 0.2%,
As 0.36%, Ca 0.7%, Hg 1.29%, Ni 0.17%), 0.96 g, 18x17 mm, two round perforations.
Obverse. +IWC...AH...ВОДА*ГОСПО
Reverse. +ПОДАР*ЗЕМЛН...OI
2. AE silvered (Ag 0.75%, Cu 90.5%, Pb 0.12%, Fe 0.53%, Sb 0.4%, As 0.12%,
Ca 0.52%, Hg 1.8%, Ni 0.1%, S 4.7%, In 0.1%), 0.89 g, 19x18 mm, traces of corrosion.
Obverse. +IWСТЕФТА…О…СПО
Reverse. +...РЗЕМЛНМ…СКОН
3. AE silvered (Ag 13.5%, Cu 37.7%, Pb 0.7%, Fe 0.16%, Sb 0.6%, Sn 2.15%,
Zn 0.9%, As 0.12%, Ca 0.6%, Hg 24.3%, Si 0.35%, I 0.5%, Cl 15.2%), 0.88 g, 18 mm,
off-center strike of reverse.
Obverse. +IWСТЕФА…ВОДА*ГОСПО
Reverse. +ДАР*ЗЕМЛНМОЛДАВ…КОН
4. AE silvered (Ag 1.22%, Cu 80.5%, Pb 2.1%, Fe 0.52%, Sn 0.87%, Zn 9.2%,
As 0.2%, Ca 1.1%, Hg 4.14%, Ni 0.13%), 0.78 g, 19 mm, twice perforated, one hole is
round, the other one of the triangle shape was made with a knife.
Obverse. +I...ТЕФАНАВОЕВОДА*ГОСПО
Reverse. +ДАР*ЗЕ…СКОН
5. AE silvered (Ag 1.74%, Cu 78.0%, Pb 3.32%, Fe 1.9%, Sb 0.12%, Sn 0.18%,
Zn 8.5%, As 0.4%, Ca 5.1%, Hg 1.45%, Ni 0.1%, Ti 0.12%), 0.72 g, 18x17 mm, one
round perforation.
Obverse. ...WCТЕФАН…ДА*ГОСП…
Reverse. ...ДАР*ЗЕМ...ДА...
6. AE silvered (Ag 5.9%, Cu 69.8%, Pb 4.1%, Fe 1.96%, Zn 6.9%, As 0.32%,
Hg 10.9%, Ni 0.12%), 0.70 g, 18x17 mm, strongly oxidized.
Obverse. +IWСТЕФА…О…ГОС…
Reverse. +ДАР*ЗЕМЛНМОЛ…ВСКОН
7. AE silvered (Ag 5.14%, Cu 65.4%, Pb 7.0%, Fe 0.4%, Zn 7.17%, As 0.4%,
Ca 0.4%, Hg 13.8%, Ni 0.1%), ? g, about 18 mm, fragment.
Obverse. ...ВОД...
Reverse. ...КО…
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UN TEZAUR MONETAR DIN VREMEA LUI MIHAI VITEAZUL
DESCOPERIT LA BORA, JUD. IALOMIȚA

Aurel Vîlcu*
Alina Pîrvulescu**
Cuvinte cheie: tezaur monetar, ducat, taler, Țara Românească, Mihai Viteazul.
Keywords: coin hoard, ducat, thaler, Wallachia, Michael the Brave.
Rezumat: Autorii prezintă un tezaur monetar de la sfârșitul secolului al XVIlea descoperit la Bora, jud. Ialomița. Tezaurul este alcătuit din 24 de monede, patru
ducați de aur din Țările de Jos și Ungaria, și 20 de monede europene mari de argint
bătute în Austria, Țările de Jos, Transilvania și diferite principate și orașe aflate în
cuprinsul Imperiului Romano-German. Cea mai recentă monedă, un ducat de aur bătut
de Zeeland în anul 1595, arată că tezaurul a fost ascuns în timpul domniei lui Mihai
Viteazul, în contextul evenimentelor care au avut loc după bătălia de la Călugăreni.
Analiza tezaurului și a descoperirilor sugerează că monedele au ajuns în Țara
Românească mai degrabă pe cale militară, pentru plata oștenilor.
Abstract: The authors present a monetary hoard from the end of the 16th century
discovered at Bora, Ialomița County. The hoard consists of 24 coins, four gold ducats from
the Netherlands and Hungary and 20 large European silver coins struck in Austria, the
Netherlands, Transylvania, various principalities and cities within the Roman-German
Empire. The most recent coin, a gold ducat struck by Zeeland in 1595, shows that the
treasure was hidden during the reign of Michael the Brave, in the context of the events that
took place after the battle of Călugăreni. The analysis of the hoard suggests that the coins
arrived in Wallachia rather by military means, for the payment of the soldiers.
Descoperit întâmplător în anul 1974, tezaurul monetar de la Bora (localitate
înglobată în orașul Slobozia, jud. Ialomița)1 se păstrează în prezent în colecțiile
Muzeului Dunării de Jos din Călărași2. Autoritățile vremii au recuperat și au adus la
muzeu patru piese din aur bătute în Țările de Jos și Ungaria la care se adaugă 20 de
monede de argint din Austria, Țările de Jos, Transilvania și diferite principate și orașe
aflate în cuprinsul Imperiului Romano-German. Dintre monedele de aur cea mai veche
este un ducat emis la Kremnica (Kremnitz) de Rudolf II în calitate de rege al Ungariei
în anul 1581. Celelalte trei piese sunt ducați bătuți în Țările de Jos de Westfriesland
(două exemplare din anul 1591) și Zeeland (un exemplar din anul 1595). Ducatul pus în
Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române.
Muzeul Municipiului București, Cabinetul Numismatic și Medalistic.
1 Vîlcu, Neagu, Dima 2001, p. 73-74 și 78; Mitrea 1980, p. 378, nr. 155 și nr. 178; Coin Hoards, 6, Londra,
1981, p. 166.
2 Mulțumim pe această cale domnului Valentin Parnic, manager al Muzeului Dunării de Jos Călărași, pentru
permisiunea de a publica materialul numismatic.
*

**
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circulație de Zeeland se dovedește a fi cea mai recentă piesă care stabilește data de
încheiere a tezaurului în timpul domniei lui Mihai Viteazul.
Cercetările efectuate în anii ’90 în privința structurii circulației monetare din Țara
Românească în secolul al XVI-lea au arătat o slabă reprezentare a aurului în tezaure deși
documentele scrise îl menționează în cadrul unor tranzacții sau la plata haraciului3.
Recenzarea descoperirilor cunoscute în literatura de specialitate a indicat că pentru perioada
1581-1600 ponderea monedelor de aur în structura tezaurelor era 9,8%4. În documentele
scrise piesele de aur apar sub numele de ughi și galbeni fiind utilizate atât ca monede reale
în plata unor tranzacții, dar și ca monede de cont5. O analiză statistică efectuată asupra
frecvenței termenilor ce desemnează moneda de aur a relevat că în Țara Românească
utilizarea acesteia s-a intensificat abia în deceniul al treilea al secolului al XVII-lea6. Dacă
inițial literatura de specialitate reținuse pentru perioada domniei lui Mihai Viteazul doar un
tezaur care conținea monede de aur (Ghimpați, jud. Giurgiu), dosarul descoperirilor s-a
îmbogățit cu încă cinci: Blăjani, jud. Buzău7, Marsilieni, jud. Ialomița8, Vălenii de Munte,
jud. Prahova9, Butimanu, jud. Dâmbovița10 și Zimnicea, jud. Teleorman11. Tezaurul de la
Ghimpați, alcătuit doar din monede de aur, 11 ducați emiși de Ungaria (3 ex.), Veneția
(2 ex.) și Țările de Jos (6 ex.) a fost considerat echivalentul simbriei pe trei luni a unui călăraș
sau pe cinci luni și jumătate a unui pedestraș din oastea lui Mihai Viteazul12. Ca și în cazul
tezaurului de la Bora, cel descoperit la Ghimpați conține ducați bătuți de Westfriesland (unul
în 1590 și celălalt în 1591)13. Ambele tezaure au drept cea mai recentă monedă datată ducați
bătuți în Țările de Jos în anul 1595 de Holland (Ghimpați) și de Zeeland (Bora), observație
care sugerează contemporaneitatea lor. Tezaurul descoperit la Blăjani, jud. Buzău, conține
două monede de aur, un altân otoman de la Süleyman I (1520-1566) bătut la Cezayir
(Alger)14 și un ducat emis la Utrecht în anul 159315 la care se adaugă nominaluri de argint
din secolul al XVI-lea puse în circulație de Polonia, Lituania, Riga, Danzig, Prusia, Austria,
Ungaria și Transilvania16. Altânul otoman bătut de îndepărtatul atelier de la Alger este o
prezență neobișnuită în structura circulației monetare din Țara Românească și pare a însoți
mai degrabă mișcările de trupe de la sfârșitul secolului al XVI-lea. Edificator în această
direcție este tezaurul mixt descoperit la Oradea în anul 1971, alcătuit din 31 de monede de
aur (27 altâni otomani de la sultanii Süleyman I, Selim II și Murad III, și trei ducați bătuți
de Veneția, Transilvania și Ungaria) la care se adaugă 243 de exemplare de argint otomane
și europene. Ascuns în contextul asediului otoman al cetății Oradea din toamna anului 1598,
3

Murgescu 1996, p. 162.
Murgescu 1996, p. 162
5 Vezi în acest sens Vîlcu 1997, p. 306.
6 Vîlcu 1997, p. 307-308.
7 Neculae 2018, p. 324-346.
8 Ocheșeanu 1996, p. 329-331.
9 Savu, Dima 2001, p. 93.
10 Vîlcu, Isvoranu, Nicolae 2006, p. 49.
11 Vîlcu, Isvoranu, Nicolae 2006, p. 43-48, p. 227, nr. 881, p. 214, nr. 797, p. 221, nr. 850 și p. 226, nr. 879.
12 Velter 1982, p. 138.
13 Velter 1982, p. 134.
14 Neculae 2018, p. 332, nr. 1.
15 Neculae 2018, p. 333, nr. 2.
16 Neculae 2018, p. 333-339, nr. 3-60.
4
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tezaurul conținea, ca și în cazul celui descoperit la Blăjani, jud. Buzău, un altân pus în
circulație de atelierul algerian în numele sultanului Süleyman I17. O monedă de aur, fără a
se cunoaște însă emitentul, ar fi făcut parte și din tezaurul de la Marsilieni, jud. Ialomița,
alcătuit din tripli groși de argint bătuți în Polonia, Transilvania și ducatul Teschen18. De la
sfârșitul domniei lui Mihai Viteazul ar proveni și un mare tezaur recuperat de la Vălenii de
Munte, alcătuit din câteva mii de monede de argint și un altân otoman de la Murad III bătut
la Dimașk19. Dintr-un tezaur mixt datat la începutul secolului al XVII-lea și descoperit la
Zimnicea, jud. Teleorman, provin doi țechini venețieni, un altân otoman de la Süleyman I
și un ducat din Țările de Jos20. Analiza descoperirilor conturează o prezență mai bună a
monedelor de aur în Țara Românească în timpul domniei lui Mihai Viteazul comparativ cu
ce se cunoștea în literatura de specialitate în urmă cu trei decenii. Zona de proveniență a
emisiunilor de aur recenzate mai sus sugerează că plata soldelor trupelor angrenate în
războiul dintre Habsburgi și otomani reprezintă principala cale de pătrundere, fără a exclude
însă relațiile comerciale.
Toate monedele de argint din tezaurul descoperit la Bora, jud. Ialomița, sunt
cu valoare ridicată, din categoria talerilor21. Se remarcă un grup de nouă taleri puși în
circulație de atelierul de la Hall din Tirol, unul în numele lui Ferdinand arhiduce al
Austriei (1521-1527), rege al Ungariei şi Boemiei (1527-1531) și rege al Romei
(1531-1558), și ceilalți opt în numele lui Ferdinand arhiduce al Austriei (1564-1595).
Talerii bătuți de atelierul din Hall pentru arhiducele Ferdinand (1564-1595) sunt bine
reprezentați în circulația monetară din timpul domniei lui Mihai Viteazul, așa cum o
dovedesc descoperirile de la: Blăjani, jud. Buzău 22, Gălbinași, jud. Călărași23,
Târgoviște, jud. Dâmbovița 24, Gura Racului25, Rast26 și Verbița27, jud. Dolj, Obârșia
Nouă28 și Vlădila29, jud. Olt, Videle30 și Viișoara31, jud. Teleorman. Calea de
pătrundere pare a fi mai degrabă finanțarea războiului dintre Habsburgi și otomani 32
așa cum sugerează și grupul de taleri din tezaurul de la Bora. O componentă
importantă în structura tezaurului aflat în discuție o constituie talerii proveniți din
diferite state și orașe aflate în cuprinsul Imperiului Romano-German. Dintre aceștia
cel mai vechi este un taler pus în circulație de Brandenburg-Franconia în anul 1544 în
numele markgrafilor Georg von Ansbach şi Albrecht-Alcibiade von Bayreuth. Alți
trei taleri au fost bătuți la Mansfeld pentru Gebhard VII, Johann-Georg şi Peter-Ernst
17

Stancu, Maxim 2002, p. 253-262.
Ocheșeanu 1992, p. 329.
19 Savu, Dima 2001, p. 93.
20 Vîlcu, Isvoranu, Nicolae 2006, p. 227, nr. 881, p. 214, nr. 797, p. 221, nr. 850 și p. 226, nr. 879.
21 Pentru circulația talerilor în Țara Românească a se vedea Știrbu, Velter, Păunescu 1990, p. 162-188.
22 Neculae 2018, p. 333.
23 Blaskó 2018, p. 311.
24 Secășanu 1968, p. 423-428.
25 Dumitrescu 2013, p. 234-235.
26 Rădulescu 1981, p. 97-108; Velter, Știrbu 2002, p. 290; Rădulescu 2002, p. 64-65.
27 Constantinescu, Duicu 1980, p. 53.
28 Rădulescu 2002, p. 76-77.
29 Velter, Știrbu 2002, p. 291; Rădulescu, Lică 2002, p. 35-46; Rădulescu 2002, p. 90.
30 Surdu 2012, 139-146.
31 Vîlcu, Păunescu 2001, p. 169.
32 Știrbu, Velter, Păunescu 1990, p. 165-166.
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în anul 1549, pentru Johann-Georg, Peter-Ernest şi Johann-Hoyger în anul 1577 și
pentru Christoph II, Johann-Albert şi Bruno (1558-1586) din linia Schrapelau. Din
Saxonia, atelierele Annaberg, Dresden și Saalfeld, provin trei taleri bătuți pentru:
ducele Moritz (din 1547 elector) în anul 1551, ducele August în anul 1579 și ducele
Johann-Friedrich II în 1562. În Țara Românească talerii emiși în statele și orașele din
spațiul german sunt prezenți în structura mai multor tezaure și s-a presupus că au ajuns
în țările române încă din deceniile 4 și 5 ale secolului al XVI-lea33. Circulația lor se
intensifică în a doua parte a secolului al XVI-lea, în special în timpul domniei lui
Mihai Viteazul. În privința pieselor descoperite la Bora remarcăm că talerii din
Brandenburg-Franconia sunt mai rar întâlniți în tezaurele încheiate în timpul domniei
lui Mihai Viteazul, doar două exemplare din anii 1539 și 1558 fiind semnalate în
compoziția tezaurelor de la Rast, jud. Dolj 34 și Gălbinași, jud. Călărași35. Pentru
aceeași perioadă talerii din Mansfeld sunt mai bine reprezentați în tezaure: Târgoviște,
jud. Dâmbovița36, Gura Racului, jud. Dolj37, Obârșia Nouă, jud. Olt38, Vălenii de
Munte, jud. Prahova39, Zimnicea, jud. Teleorman40 și Bercioiu, jud. Vâlcea41.
Literatura numismatică arată că în secolul al XVI-lea cele mai numeroase emisiuni
germane în Țara Românească sunt talerii de Saxonia. Într-un studiu dedicat monedelor
cu valoare ridicată puse în circulație de statele și orașele germane s-a considerat că
talerii saxoni au o perioadă de maximă prezență între anii 1570-1590, după care ar fi
urmat un declin pus pe seama blocării unor căi comerciale din cauza evenimentelor
politico-militare din Europa de Vest și Centrală42. Analiza descoperirilor nuanțează
însă problema răspândirii talerilor saxoni în Țara Românească indicând mai degrabă
o circulație mai târzie care poate fi legată de evenimentele din timpul domniei lui
Mihai Viteazul. În acest sens, remarcăm că taleri emiși de Saxonia-Alt Gotha au fost
semnalați în tezaurele descoperite la Gura Racului, jud. Dolj 43, Cosâmbești, jud.
Ialomița44, Târgoviște, jud. Dâmbovița45, Vălenii de Munte, jud. Prahova46 și
Zimnicea, jud. Teleorman47. Acestora li se adaugă taleri bătuți de Saxonia-Alt Weimar
aflați în structura tezaurelor de la Târgoviște, jud. Dâmbovița 48 și Gura Racului, jud.
Dolj49. Piese cu valoare ridicată puse în circulație de Saxonia-linia Ernestină au fost

Velter, Știrbu 2002, p. 274.
Rădulescu 1981, p. 97-108; Velter, Știrbu 2002, p. 285; Rădulescu 2002, p. 65.
35 Blaskó 2018, p. 311-312.
36 Velter, Știrbu 2002, p. 288; Secășanu 1968, p. 423-428.
37 Dumitrescu 2013, p. 230.
38 Rădulescu 2002, p. 77.
39 Velter, Știrbu 2002, p. 287.
40 Velter, Știrbu 2002, p. 287.
41 Nicolae, Custurea 1986, p. 319, nr. 92; Velter, Știrbu 2002, p. 288.
42 Velter, Știrbu 2002, p. 275.
43 Dumitrescu 2013, p. 227.
44 Velter, Știrbu 2002, p. 289.
45 Velter, Știrbu 2002, p. 289; Secășanu 1968, p. 423-428.
46 Velter, Știrbu 2002, p. 289.
47 Velter, Știrbu 2002, p. 289.
48 Velter, Știrbu 2002, p. 289; Secășanu 1968, p. 423-428.
49 Dumitrescu 2013, p. 226-227.
33
34
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descoperite la Rasa50 și Gălbinași51, jud. Călărași, Gura Racului, jud. Dolj 52 și Vlădila,
jud. Olt53. Bine reprezentați în tezaurele încheiate în vremea lui Mihai Viteazul sunt
talerii de Saxonia-linia Albertină, mai multe exemplare fiind amintite în depozitele de
la Leordeni, jud. Argeș54, Gălbinași, jud. Călărași55, Târgoviște, jud. Dâmbovița 56,
Gura Racului57, Verbița58 și Rast59, jud. Dolj, Cosâmbești, jud. Ialomița 60, Obârșia
Nouă61 și Vlădila62, jud. Olt, Vălenii de Munte, jud. Prahova 63, Viișoara64, Videle65 și
Zimnicea, jud. Teleorman66 și Bercioiu, jud. Vâlcea67. Concentrarea acestor tezaure în
timpul domniei lui Mihai Viteazul ne îndeamnă să considerăm că talerii de Saxonia
au intrat în Țara Românească în ultimul deceniu al veacului al XVI-lea mai degrabă
în contextul mișcărilor de trupe și mai puțin urmând căile comerciale.
În structura tezaurului de la Bora remarcăm un taler bătut de orașul elvețian
Schaffhausen în anul 1557 și care se dovedește o prezență inedită în circulația
monetară din Țara Românească în secolul al XVI-lea. O altă piesă rară este un taler
de 30 de stuiveri din Țările de Jos bătut în anul 1563 de abația Thorn pentru
Margaretha de Brederode (1557-1577). Un taler similar bătut la Thorn, dar în anul
1570, a fost semnalat în compoziția tezaurului de la Gura Racului, jud. Dolj, încheiat
în ultimul deceniu al veacului al XVI-lea68. În această perioadă rare în descoperiri sunt
și emisiunile cu valoare ridicată puse în circulație de uniunea celor trei orașe imperiale
Deventer, Campen şi Zwolle. În afară de piesa din anul 1555, aflată în tezaurul de la
Bora, un exemplar din același an a fost semnalat la Gălbinași, jud. Călărași69. Alte
două piese mai târzii, din anii 1567 și 1583, fac parte din structura depozitului de la
Gura Racului, jud. Dolj70.
În compoziția tezaurului de la Bora se găsește și un taler pus în circulație în
Transilvania de principele Sigismund Bathory. Monede similare, însă în număr mic,
sunt prezente și în alte tezaure din Țara Românească a căror dată de încheiere se află în

Velter, Știrbu 2002, p. 289.
Blaskó 2018, p. 313.
52 Dumitrescu 2013, p. 225.
53 Velter, Știrbu 2002, p. 290; Rădulescu, Lică 2002, p. 35-46; Rădulescu 2002, p. 90.
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57 Dumitrescu 2013, p. 225-226.
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59 Rădulescu 1981, p. 97-108; Velter, Știrbu 2002, p. 290; Rădulescu 2002, p. 66.
60 Velter, Știrbu 2002, p. 290.
61 Rădulescu 2002, p. 76.
62 Velter, Știrbu 2002, p. 291; Rădulescu, Lică 2002, p. 35-46; Rădulescu 2002, p. 90.
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64 Vîlcu, Păunescu 2001, p. 169.
65 Surdu 2012, 139-146.
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timpul domniei lui Mihai Viteazul: Gălbinași, jud. Călărași71, Rast, jud. Dolj72, Vlădila,
jud. Olt73 și Bercioiu, jud. Vâlcea74.
Alcătuit din monede europene cu valoare ridicată din aur și argint, tezaurul de
la Bora, jud. Ialomița, reprezintă mai degrabă plata simbriei unui călăraș sau pedestraș
din oștile care au acționat în Țara Românească și nu rezultatul unei acumulări în timp
sau a unei tranzacții comerciale. Lipsa nominalurilor otomane și prezența unui grup
important de taleri produși în atelierul tirolez de la Hall la care se adaugă un taler bătut
în Transilvania indică direcția de pătrundere și contextul în care au ajuns în Țara
Românească monedele din tezaur. Piesa cea mai recentă, un ducat de aur din anul
1595 pus în circulație de Zeeland stabilește data de încheiere a tezaurului de la Bora
în timpul domniei lui Mihai Viteazul. Cel mai probabil tezaurul a fost ascuns în
contextul evenimentelor din vara-toamna anului 1595 când, după bătălia de la
Călugăreni, oastea otomană condusă de Sinan Pașa a încercat să transforme Țara
Românească în pașalâc.
CATALOGUL MONEDELOR
I. MONEDE DE AUR
ŢĂRILE DE JOS
Westfriesland
Ducat (tip unguresc), 1591
Hoorn
Av. DEVS FORTITVD - O - ET SPES NOS
Sf. Ladislau în armură, stând în picioare, din față; ține în mâna dreaptă halebardă
și în mâna stângă spadă.
Rv. ·MO·NO·AVR·DOMI·WESTFRIS·15 - 91
Scutul provinciei timbrat de coroană.
1. AV; 3,50g; 22,3×22,7 mm; Nr. inv. 14237.
Delmonte 1964, nr. 833; Vîlcu, Neagu, Dima 2001, p. 78, nr. 21.
2. AV; 3,45 g; 22×22,3 mm; Nr. inv. 14236.
Delmonte 1964, nr. 833; Vîlcu, Neagu, Dima 2001, p. 78, nr. 22.
Zeeland
Ducat, 1595
Middelburg
Av. CONCORDIA·RES -·P - AR·CRES·ZEL·/ 15 - 95
Cavaler în armură, stând în picioare, spre dreapta; ţine în mâna stângă un
mănunchi de săgeţi, iar în mâna dreaptă spadă.
Rv. MO:ORDI / PROVIN / FOEDER / BELG·AD / LEG·IMP
Legenda pe cinci rânduri în cartuş pătrat.
Blaskó 2018, p. 310.
Rădulescu 2002, p. 63; Rădulescu 1981, p. 97-108.
73 Rădulescu, Lică 2002, p. 35-46; Rădulescu 2002, p. 86.
74 Nicolae, Custurea 1986, p. 313, nr. 84.
71
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3. AV; 3,45 g; 22×22,9 mm; Nr. inv. 14239.
Delmonte 1964, nr. 883; Vîlcu, Neagu, Dima 2001, p. 78, nr. 23.

UNGARIA
Rudolf II
Ducat, 1581
Kremnica
Av. RVDOL·II·D·G·RO - I·S·AV·GE·HV·B·R·
Fecioara ţinând pruncul cu mâna dreaptă. Jos scut.
Rv. SLADISLAVS -  REX1581 / K - B
Sf. Ladislaus în armură stând în picioare, din faţă, cu halebardă în mâna
dreaptă şi glob cruciger în mâna stângă.
4. AV; 3,45 g; 22,4×23 mm; Nr. inv. 14238.
Huszár 1975, nr. 1002; Vîlcu, Neagu, Dima 2001, p. 78, nr. 24.

II. MONEDE DE ARGINT
IMPERIUL ROMANO-GERMAN
AUSTRIA
Ferdinand arhiduce al Austriei (1521-1527), rege al Ungariei şi Boemiei
(1527-1531), rege al Romei (1531-1558)
Taler
Hall
Av. +FERDI•D:G•RO.VNG•BOE•DAL•CRO•ZC°REX
Bustul regelui spre dreapta.
Rv. +INF:HISPA•ARCHIDVX•AVSTRIE•DVX•BVRG
Vultur cu aripile deschise, din faţă, purtând scut pe piept.
Davenport 1977, p. 16, nr. 8026, anii 1531-1558.
5. AR; 28,60 g; 40 mm; Nr. inv. 13250.
Ferdinand arhiduce (1564-1595)
Taler
Hall
Av. •FERDINΛNDVS:D:G:ARCHIDVXΛVSTRIÆ
Bustul arhiducelui spre dreapta.
Rv. DVXBVRGVND: – CO:TIROLIS +
Scut timbrat de coroană.
Davenport 1977, p. 39, nr. 8095, anii 1564-1595.
6. AR; 28,50 g; 40 mm; Nr. inv. 13249.
Av. Ca mai sus dar FERDINAND:D:G:ARCHIDVXAVSTRIÆ
Rv. Ca mai sus dar DVXBVRGVNDIE – COMESTIROLIS
Davenport 1977, p. 40, nr. 8097, anii 1564-1595.
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7. AR; 28,50 g; 41 mm; Nr. inv. 13254.
Av. Ca mai sus dar FERDINΛND:D:G:ARCHIDVXAVSTRIAE
Rv. Ca mai sus dar DVXBVRGVNDIÆ – COMESTIROLIS
Davenport 1977, p. 40, nr. 8097, anii 1564-1595.
8. AR; 28,80 g; 40 mm; Nr. inv. 13251.
9. AR; 28,30 g; 39 mm; Nr. inv. 13241.
Av. Ca mai sus dar *FERDINAND:D:G:ARCHID:AVSTRIAE*
Rv. Ca mai sus dar DVX•BVRGVNDIE – COMES•TIROLIS
Davenport 1977, p. 40, nr. 8097, anii 1564-1595.
10. AR; 28,50 g; 40 mm; Nr. inv. 13253.
Av. Ca mai sus dar •FERDINAND:D:G:ARCHID:AVSTRIA•
Rv. Ca mai sus dar DVX•BVRGVND: – CO:TIROLIS•
Davenport 1977, p. 41, nr. 8094, anii 1564-1595.
11. AR; 27,90 g; 39 mm; Nr. inv. 13255.
Av. Ca mai sus dar •FERDINAND:D:G:ARCHID:AVSTRI•
Rv. Ca mai sus dar DVXBVRGVND – CO:TIROLIS
Davenport 1977, p. 41, nr. 8094, anii 1564-1595.
12. AR; 28,20 g; 40 mm; Nr. inv. 13252.
Av. Ca mai sus dar •FERDINAND:D:G:ARCHID:AVSTRI:
Rv. Ca mai sus dar DVXBVRGVND – CO:TIR OLIS
Davenport 1977, p. 41, nr. 8094, anii 1564-1595.
13. AR; 28,20 g; 39 mm; Nr. inv. 13244.

BRANDENBURG-FRANKEN (FRANCONIA)
Georg von Ansbach şi Albrecht-Alcibiade von Bayreuth
Taler, 1544
Av. +D᛬G*GEOR*Z*ALBERT* MARCHION *BRAN* Z* SL / *1544*
Busturile cuirasate faţă în faţă ale celor doi suverani.
Rv. +SI᛬ DEVS᛬ PRONOBIS᛬ QVIS᛬ CONTRA᛬ NOS
Cruce florală cu patru scuturi între braţe.
Mey 1975, p. 27, nr. 61.
14. AR; 28,80 g; 41 mm; Nr. Inv. 13243.

MANSFELD
Gebhard VII, Johann-Georg şi Peter-Ernst (1547-1558)
Taler, 1549
Av. GEBHARTEHANSGPETEREGDIM
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Sf. Gheorghe ţinând stema oraşului Mansfeld.
Rv. MONNOARGCEDIMANSF /4-9
Scut surmontat de două coifuri.
Mey 1975, p. 188, nr. 668.
15. AR; 28,50 g; 41 mm; Nr. Inv. 13247.
Johann-Georg, Peter-Ernest şi Johann-Hoyger (1573-1579)
Taler, 1577
Av. :IOH:GEOR•PETE•ERNS• IO•HOI•E:G•D•I:MANSF: / *1577*
Scut surmontat de anul emiterii 1577.
Rv. RVDOLPHVS•II•D:G•ROM•IMPE:SEM •A:P•F•D:
Sf. Gheorghe călare ucigând un balaur cu suliţa.
Mey 1975, p. 183, nr. 648.
16. AR; 29,20 g; 42 mm; Nr. Inv. 13245.

MANSFELD (linia Schrapelau)
Christoph II, Johann-Albert şi Bruno (1558-1586)
Taler
Av. CHRISIOALBERTETBRVNE
Sf. Gheorghe ucigând balaurul.
Rv. COMIT•ET°DOMI°I°MANSFELT / S
Două scuturi alăturate, fiecare surmontat de un coif.
Mey 1975, p. 189, nr. 674, anii 1558-1586.
17. AR; 28,80 g; 42 mm; Nr. Inv. 13259.
SAXONIA (linia Albertină)
Moritz (elector) 1547-1553
Taler, 1551
Annaberg
Av. MAVRICI: - D:G:DV:SAX – SA:RO:IMP:
Bust cuirasat, ţinând o spadă cu ambele mâini. Legenda întreruptă de trei scuturi.
Rv. ARCHIMA – RSCHAL:ET – ELEC:ANB / 1551
Scut între două cerculeţe. Deasupra anul de batere. Legenda întreruptă de trei
scuturi.
Mey 1975, p. 272, nr. 980a.
18. AR; 28,90 g; 41 mm; Inv. 13260.
Augustus (1553-1586)
Taler, 1579
Dresden
Av. •AVGVSTVS•D:G•DVX•SAXO•SA•ROMA•IMP• / 15 79
Bustul cuirasat al suveranului spre dreapta, ţinând cu ambele mâini o spadă
rezemată de umărul drept.
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Rv. •ARCHIMARS - CHAL•ET•ELEC / HB
Scut surmontat de trei coifuri.
Mey 1975, p. 277, nr. 1002.
19. AR; 29 g; 41 mm; Nr. Inv. 13246.

SAXONIA-ALT GOTHA
Johann-Friedrich II (1554-1567)
Taler, 1562
Saalfeld
Av. + •D:G:IOAN:FRIDER:SECVNDVS:DVX:SAX•
Bust cuirasat spre dreapta.
Rv. LANDG*THVRI*ET*MARCH*MIS / 6 Z
Scut surmontat de trei coifuri.
Mey 1975, p. 262, nr. 939, anul 1562.
20. AR; 28,30 g; 41 mm; Inv. 13258.
ȚĂRILE DE JOS
DEVENTER, CAMPEN, ZWOLLE
Ecu, 1555
Av. MONE: NOVA: TRIVM: CIVITATVM: IMPERIALIVM / 15 55
Bust cuirasat spre dreapta ţinând spadă în mâna dreaptă şi glob cruciger în
mâna stângă.
Rv. DAVENTRIENSIS: CAMPENSIS: SWOLLENSIS:
Stemele celor trei oraşe.
Davenport 1977, p. 190, nr. 8534.
21. AR; 28,50 g; 41 mm; Inv. 13257
THORN
Margaretha de Brederode (1557-1577)
Taler de 30 de stuiveri, 1563
Av. MARGARE*D*BREDROD*AB*EVN’*SE’*THOREN / 15 63
Scut surmontat de un coif.
Rv. DENARIVS*NOVVS*TRIGINTA*STVFERORVM
Vultur cu aripile deschise, din faţă.
Davenport 1977, p. 262, nr. 8667.
22. AR; 27,80 g; 43 mm; Nr. Inv. 13248.

SCHAFFHAUSEN
Taler, 1557
Av.  MONETA*NOVA*SCAFVSENSI / 1557
Berbec ieşit pe jumătate dintr-o clădire.
Rv. DEVS*SPES*NOSTRA*EST
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Vultur cu aripile deschise, din faţă.
Davenport 1977, p. 262, nr. 8741.
23. AR; 28,50 g; 41 mm; Nr. inv. 13242.

TRANSILVANIA
Sigismund Bathory (1581-1597, 1598-1599, 1601-1602)
Taler, 1590
Av. ⁘SIGISMVNDVS • - • BATHORI•
Bustul principelui spre dreapta.
Rv. ⁘PRINCEPS• TRANSSYLVANIAE• 1590
Stema Bathory ţinută de doi îngeri.
MBR, p. 134, nr. 382.
24. AR; 28,80 g; 42 mm; Inv. 13256.

Bibliografie / Bibliography
Blaskó 2018: M. Blaskó, The late sixteenth century hoard discovered at Gălbinași,
Călărași county, RCAN, 4, 2018, p. 300-323.
Constantinescu, Duicu 1980: I. Constantinescu, S. S. Duicu, Tezaurul medieval de la
Verbița (județul Dolj), Revista muzeelor și monumentelor. Monumente istorice și de
artă, 49, 1980, p. 52-55.
Davenport 1977: J.S. Davenport, European Crowns 1484-1600, Frankfurt am Main, 1977.
Delmonte 1964: A. Delmonte, Le Bénélux d’or. Répertoire du monnayage d’or des
territoires composant les anciennes Pays-Bas, Amsterdam, 1964.
Dumitrescu 2013: Radu Gabriel Dumitrescu, Notă preliminară asupra tezaurului de la
Bulzești, Oltenia. Studii. Documente. Cercetări, Seria IV, 1, 2013, p. 219-250.
Huszár 1975: L. Huszár, Münzkatalog Ungarn: von 1000 bis heute, MünchenBattenberg, 1979.
MBR: G. Buzdugan, O. Luchian, C. Oprescu, Monede şi bancnote româneşti,
Bucureşti, 1977.
Mey 1975: J. de Mey, European Crown size coins and their multiples, vol. I, Germany,
1486-1599, Amsterdam, 1975.
Mitrea 1980: B. Mitrea, Découvertes monétaires en Roumanie, 1979 (XXIII), Dacia, N.
S., 24, 1980, p. 371-378.
Murgescu 1996: B. Murgescu, Circulația monetară în Țările Române în secolul
al XVI-lea, București, 1996.
Neculae 2018: M. Neculae, Un nou tezaur monetar descoperit la Blăjani, jud. Buzău
(sec. al XVI-lea), RCAN, 4, 2018, p. 324-346.
Nicolae, Custurea 1986: E. Nicolae, G. Custurea, Tezaurul monetar din secolul al XVI-lea
descoperit la Bercioiu, jud. Vâlcea, BSNR, 77-79 (1983-1985), 1986, p. 308-327.
Ocheșeanu 1996: R. Ocheșeanu, Un tezaur din vremea lui Mihai Viteazul descoperit la
Marsilieni, comuna Albești, jud. Ialomița, BSNR, 86-87 (1992-1993), 1996, p. 329-331.
424
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

Rădulescu 1981: T. Rădulescu, Tezaurul monetar de la Rast, județul Dolj (secolele XVXVI), Oltenia, 3, 1981, p. 97-108.
Rădulescu, Lică 2002: T. Rădulescu, P. Lică, Tezaurul monetar din secolele XV-XVI
descoperit la Vlădila, jud. Olt, Arhivele Olteniei, 16, 2002, p. 35-46.
Rădulescu 2002: T. Rădulescu, Circulația monetară în Țara Românească la sfârșitul
secolului al XVI-lea, Craiova, 2002.
Savu, Dima 2001: Elisabeta Savu, M. Dima, Monedele de aur din colecția Muzeului
Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, în volumul Monede de aur din colecţii
româneşti, I, Colecţii din Muntenia: Muzeul Judeţean Buzău, Muzeul Dunării de Jos
Călăraşi, Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu, Muzeul Judeţean de Istorie
şi Arheologie Prahova, Bucureşti, 2001, p. 91-110.
Secășanu 1968: C. Secășanu, De când circulă „leul monedă” in țara noastră, SCN, IV,
1968, p. 423-428.
Stancu, Maxim 2002: Paraschiva Stancu, M. Maxim, Notă preliminară asupra unui
tezaur de monede de aur din secolul al XVI-lea descoperit la Oradea, CN, 8, 2002,
p. 253-262.
Surdu 2012: Loredana-Mihaiela Surdu, Un tezaur monetar descoperit în pădurea din
apropierea localității Videle, județul Teleorman, CN, 18, 2012, p. 139-146.
Știrbu, Velter, Păunescu 1990: Constanța Știrbu, Ana-Maria Velter, E. Păunescu,
Circulația talerilor în secolele XVI-XVII în Țara Românească – problema falsurilor
(tezaurul de Urziceni, jud. Ialomița), CN, VI, 1990, p. 162-188.
Velter 1982: Ana-Maria Velter, Un tezaur monetar din sec. XV-XVI descoperit la
Ghimpați, jud. Giurgiu, CN, 4, 1982, p. 133-139.
Velter, Știrbu 2002: Ana-Maria Velter, Constanța Știrbu, Circulația în Țările Române
a monedelor de argint cu valoare ridicată emise de statele, orașele și forurile
ecleziastice germane, în perioada secolelor XVI-XVII, CN, 8, 2002, p. 273-308.
Vîlcu 1997: A. Vîlcu, Monedă de cont şi monedă reală în Ţara Românească în prima
jumătate a secolului al XVII-lea, în volumul 130 de ani de la crearea sistemului monetar
românesc modern, Bucureşti, 1997, p. 294-320.
Vîlcu, Păunescu 2001: A. Vîlcu, E. Păunescu, Un tezaur monetar din secolele XVIXVII descoperit la Viişoara, jud. Teleorman, în volumul Simpozion de numismatică
dedicat împlinirii a patru secole de la prima unire a românilor sub Mihai voievod
Viteazul, Chişinău, 28-30 mai 2000. Comunicări. Studii şi note. Bucureşti, 2001,
p. 169-195.
Vîlcu, Isvoranu, Nicolae 2006: A. Vîlcu, Th. Isvoranu, E. Nicolae, Les monnaies
d’or de l’Institut d’Archéologie de Bucarest, Wetteren, 2006.
Vîlcu, Neagu, Dima 2001: A. Vîlcu, M. Neagu, M. Dima, Monedele de aur din
colecția Muzeului Dunării de Jos Călărași în volumul Monede de aur din colecţii
româneşti, I, Colecţii din Muntenia: Muzeul Judeţean Buzău, Muzeul Dunării de Jos
Călăraşi, Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu, Muzeul Judeţean de Istorie
şi Arheologie Prahova, Bucureşti, 2001, p. 71-80.

425
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

Lista ilustrațiilor / List of illustrations
Planșa I. 1-4. Monede de aur din tezaurul descoperit la Bora, jud. Ialomița.
Plate I. 1-4. Gold coins from the hoard discovered at Bora, Ialomița County.
Planșa II. 5-10. Monede de argint din tezaurul descoperit la Bora, jud. Ialomița.
Plate II. 5-10. Silver coins from the hoard discovered at Bora, Ialomița County.
Planșa III. 11-16. Monede de argint din tezaurul descoperit la Bora, jud. Ialomița.
Plate III. 11-16. Silver coins from the hoard discovered at Bora, Ialomița County.
Planșa IV. 17-22. Monede de argint din tezaurul descoperit la Bora, jud. Ialomița.
Plate IV. 17-22. Silver coins from the hoard discovered at Bora, Ialomița County.
Planșa V. 23-24. Monede de argint din tezaurul descoperit la Bora, jud. Ialomița.
Plate V. 23-24. Silver coins from the hoard discovered at Bora, Ialomița County.

426
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

427
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

428
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

429
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

430
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

431
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

PLACHETELE „COLABORĂRII FRANCO-ROMÂNE” DUPĂ UN DESEN
AL LUI GEORGES SCOTT, AFLATE ÎN PATRIMONIUL
MUZEULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Adriana Roșca*
Cuvinte cheie: plachetă, comitet, comemorare, caritate, alianță, alamă, Paris,
Al. E. Lahovary, G. Scott, H. Delaspré.
Keywords: plaque, committee, commemoration, charity, alliance, brass, Paris,
Al. E. Lahovary, G. Scott, H. Delaspré.
Rezumat: În perioada primului război mondial, medaliile și plachetele emise
de către Comitetul de Asistență al Crucii Roșii Române din Paris cu scopul de a veni în
sprijinul sistemului sanitar, al militarilor de pe front, al prizonierilor de război și al
familiilor acestora sunt întâlnite în mod general în literatura de specialitate sub
denumirea de „medalii și plachete ale colaborării franco-române”. Lucrate minuțios
și îngrijit, aceste piese de mici dimensiuni dezvăluie, pe lângă conținutul istoric care
întregește imaginea asupra comunității de români din Paris, și informații cu privire la
tehnica de lucru și stilul specific al artei medalisticii moderne franceze. Prin
intermediul acestui studiu ne propunem să adăugăm plachetelor deja publicate încă
șapte piese de tip unifacies și o plachetă personalizată bătută în perioada amintită din
inițiativa comitetului, cea din urmă fiindu-i dăruită lui Alexandru Emilian Lahovary,
ministrul delegat al României la Paris și președintele de onoare al uneia dintre
asociațiile românești cu scop caritabil din capitala Franței. Considerată astăzi o
plachetă inedită prin prezența legendei pe revers, piesa pe care o regăsim în colecțiile
Muzeului Municipiului București ne provoacă încă odată să discutăm despre această
metodă de a păstra gravat în metal informații valoaroase cu privire la perioada în care
au fost realizate și scopul pe care l-au deservit.
Abstract: During the First World War, medals and plaques made by the
Assistance Committee of the Romanian Red Cross in Paris in order to support the health
system, the soldiers on the front, prisoners of war and their families, are generally found
in literature under the name of „medals and plaques of the Franco-Romanian
collaboration”. Carefully crafted and cared for, these small pieces reveal, in addition
to the historical content that completes the image of the Romanian community in Paris,
information on the work technique and style specific to the art of modern French
medalistics. Through this study we propose to replenish the number of plaques already
published in this segment with seven single-type plaques and a personalized plaque
minted in the mentioned period at the initiative of the committee. The last piece was
given to Alexandru Emilian Lahovary, the delegate minister of Romania in Paris and
honorary president of one of the Romanian charitable associations in the French
*

Muzeul Municipiului București, Cabinetul Numismatic și Medalistic.

432
http://rcanarhiva.muzeulbucurestiului.ro / https://biblioteca-digitala.ro

capital. Considered today a unique plaque due to the presence of the legend on the
reverse, the piece found in the collections of the Museum of Bucharest Municipality
challenges us once again to discuss this method of keeping engraved in metal valuable
information about the period in which they were made and the purpose they served.
Înflorind ca o formă de artă în secolul al XIX-lea și implicit în veacul următor,
medaliile și plachetele realizate în mod obișnuit în bronz, argint sau aur, produse în număr
mare pentru a comemora personalități sau a recunoaște evenimente speciale reprezintă în
mod cert o metodă expresivă și eficientă de a umple paginile istoriei cu informații de mult
uitate sau ignorate. Poate printre cele mai răspândite medalii sunt cele realizate în preajma
sau în timpul conflictelor militare, iar un exemplu în acest sens îl constituie și piesele oficiale
bătute în timpul Primului Război Mondial și distribuite în mod normal de către statele
angajate în conflict. Pe lângă acestea nu putem pierde din vedere nici medaliile sau
plachetele emise și distribuite de către instituțiile civile ca o formă de răsplată pentru servicii
umanitare excepționale ori pentru strângerea de ajutoare, mai ales financiare. Așadar, prin
textul de față ne propunem să discutăm despre proiectarea și distribuirea unor astfel de
plachete emise de către asociațiile caritabile, răspândite astăzi pe scară largă, prin expunerea
unor observații ca urmare a analizei în detaliu a pieselor și a unor informații de ordin general
relevante pentru acest studiu. Am pornit acest demers în scopul de a întregi numărul pieselor
deja publicate1 cu opt plachete care se regăsesc în colecția Muzeului Municipiului București
și care înfățișează cel mai bine specificul perioadei în care au fost realizate. Pentru a înțelege
contextul apariției acestor piese este necesară o scurtă privire de ansamblu referitoare la
fondarea și activitatea asociațiilor civile din timpul Primului Război Mondial. În acea
perioadă, pe întreg continentul european au activat un număr însemnat de societăți civile de
ajutor reciproc care au organizat mai multe acțiuni caritabile cu scopul de a ușura suferința
soldaților de pe front, a răniților și a familiilor acestora. Printre asociațiile caritabile cu o
activitate intensă și desfășurată exclusiv în timpul conflagrației se numără și Comitetul de
Asistență al Crucii Roșii Române din Paris (CACRRP). Înființată la finele anului 1916, după
momentul intrării României în război alături de Antanta, în cadrul comunității de români
din capitala Franței, asociația caritabilă a cărei misiune a constat cu precădere în strângerea
de fonduri pentru achiziţionarea alimentelor, medicamentelor, confecţionarea de halate şi
cămăşi pentru prizonieri și a celor necesare în perioada conflictului2 a reușit într-un timp
relativ scurt să obțină sprijinul de care avea nevoie în realizarea programului propus. În
fruntea asociației se aflau delegatul României la Paris, Alexandru E. Lahovary3, și omul de
stat Paul Deschanel4 în calitate de președinți onorifici precum și Ana Lahovary în calitatea
sa de președinte executiv. În contextul activității depuse în cadrul Comitetului, despre Ana
Lahovary am putea afirma că a fost practic „motorul acestei acțiuni” întrucât înainte de a
primi sprijinul necesar în această problemă a început să îi contacteze pe viitorii membri
titulari și onorifici ai asociației, reușind „să instituie la nivelul întregii Franțe o rețea de
Buzdugan, Niculiță 1971, p. 262-262; Ievreinov et alii 1999, p. 219.
Informațiile provin în urma studierii inventarului nr. 1031 fondul Comitetul de Asistență al Crucii Roșii
Române din Paris (SANIC nr. 1031).
3 Stănescu, Vlad 2009, p. XXI.
4 Mihăilescu 1983, p. 241.
1
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strângere a ajutoarelor, mai ales a celor financiare”5. Astăzi sursele ne arată că au fost
desemnați în cadrul asociației aproximativ 100 de membri de onoare care au aparținut
mediului cultural și artistic din spațiul franco-român, unor structuri de prestigiu și de decizie
din țara aliată și nu în ultimul rând aristocrației6, iar patronajul reginei românilor „chiar și
de la distanță sporea prestigiul și vizibilitatea” acestor acțiuni întreprinse de către Comitet7.
În vederea promovării cauzei și obținerii fondurilor și implicit redirecționării
acestora către România8 au fost necesare o serie de conexiuni stabilite anterior de
românii în țara de adopție, precum „legăturile de prietenie și apreciere reciprocă,
alianțele matrimoniale mai ales la nivelul aristocrației și o bună cunoaștere a mediului
politic cultural și social francez”9. Activitățile desfășurate de către această asociație
civilă și implicit susținute de publicații prestigioase ale vremii printre care menționăm
Le Figaro, La Revue des Deux Mondes sau Le Correspondant10 au constat în
organizarea de conferințe publice, de spectacole teatrale la Opera din Paris, expoziții de
artă populară și arhitectură românească și nu în ultimul rând, în editarea și vânzarea unor
cărți poștale ilustrate și baterea unor insigne, medalii și plachete, cu scopul obținerii
fondurilor necesare cauzei11. Cele din urmă numite și „medalii și plachete ale colaborării
franco-române” au fost realizate mai degrabă ca o simplă piesă comemorativă și au fost
vândute la scară largă cu scopul obținerii sprijinului financiar atât de necesar cauzei.
Urmând exemplul altor asociații care au contribuit în mare măsură la susținerea
eforturilor combatanților de război angajați pe toate fronturile, CACRRP și-a canalizat toate
eforturile în a organiza cât mai multe acțiuni caritabile și de a colecta fondurile destinate
susținerii eforturilor de război. Prin urmare din inițiativa Anei Lahovary și cu sprijinul unor
personaje influente din spațiul cultural francez12 comitetul a emis o serie de plachete de mici
dimensiuni care au fost distribuite prin magazine și recepțiile marilor hoteluri alături de
cărțile poștale și celelalte medalii emise cu reprezentarea Reginei Maria în uniformă de
infirmieră semnate de Tony Szirmai13 spre a fi vândute în folosul societății. Un alt mijloc
prin care plachetele erau răspândite în rândul susținătorilor cauzei comitetului a fost punerea
acestora în vânzare în timpul spectacolelor de binefacere14. Aceasta s-a dovedit o modalitate
foarte utilă în ceea ce privește promovarea acțiunii comitetului în condițiile în care cei doi
soldați considerați un simbol al unei lupte comune și reprezentați pe micile plachete se
regăseau atât pe unele dintre cărțile poștale tipărite spre a fi scoase la vânzare cât și pe
programul-invitație din cadrul evenimentelor organizate15. În acest caz vom expune câteva
aspecte pe care le considerăm esențiale cu privire la procesul distribuirii medaliilor și
plachetelor emise din inițiativa CACRRP. Dacă pentru realizarea medaliei cu bustul reginei

Ciupală 2017, p. 135.
Ciupală 2017, p. 131.
7 Ciupală 2017, p. 135.
8 Ciupală 2018, p. 47.
9 Ciupală 2017, p. 131.
10 Mihăilescu 1983, p. 242.
11 Mihăilescu 1983, p. 242.
12 Opaschi 2017-2018, p. 236.
13 Opaschi 2017-2018, p. 236.
14 Ciupală 2017, p. 134.
15 Ciupală 2018, p. 82.
5
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Maria comunitatea l-a ales pe unul dintre medaliștii favoriți ai familiei regale16, pentru
plachetele din alamă care îi înfățișează pe cei doi camarazi de arme a fost ales sculptorul și
desenatorul Guillaume-Claude-Henri Delaspré, exponent al școlii franceze de sfârșit de
secol XIX și început de secol XX, originar din Bordeaux17. Printre aspectele care
diferențiază medaliile de plachete, pe lângă forma și dimensiunea pieselor, se numără și tipul
de metal utilizat în realizarea lor. În timp ce medaliile cu bustul reginei românilor au fost
realizate din bronz, argint sau argint aurit18, plachetele semnate H. Delaspré și care ne
înfățișează o frumoasă scenă a prieteniei franco-române sunt dintr-un aliaj, mai precis
dintr-o alamă galbenă cunoscută în epocă și sub denumirea de metal colorat19. Astfel,
metalul folosit în vederea realizării pieselor a stabilit practic și prețul de vânzare al acestora,
prin urmare prețul unei medalii pornea de la 25 de franci și ajungea până la 60 de franci
(cele din argint aurit), în timp ce prețul pentru plachete era de numai 4 franci20. În acest caz
se impune menționarea faptului că din acest grup al plachetelor emise de către Comitet, o
parte au fost destinate exclusiv vânzării, iar o altă parte a constat într-un număr de piese
personalizate emise pentru a fi dăruite în semn de recunoștință acelora care au susținut
eforturile de război, fie că ofereau donații sau ajutau la colectarea acestora21.
Din grupul de opt plachete emise de către CACRRP în timpul Primului Război
Mondial și aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București remarcăm o piesă inedită
care se delimitează semnificativ față de celelalte printr-o trăsătură definitorie și anume
prezența legendei pe revers care indică scopul realizării și persoana căreia îi era destinată.
În ceea ce privește datele referitoare la dimensiunea și greutatea acestora putem afirma
faptul că piesele au fost produse cu dimensiuni variind între 56,5×80,3 mm și 57,4×80,4
mm și o greutate care se încadrează între 101 și 116 gr. Prin urmare, dacă grupăm piesele în
funcție de greutatea lor constatăm că în cadrul colecției noastre avem o piesă de 101 g, o
piesă de 102 g, două piese cu o greutate de 111 g, o piesă de 113 g, două cu o greutate de
114 g și una de 116 g. Sub acest aspect putem menționa faptul că dimensiunile și greutatea
ne dezvăluie date cu privire la tehnica de lucru utilizată la acea vreme de Henri Delaspré,
piesele fiind realizate manual după un tipar și nu industrial.
Aplecându-ne cu o mai mare atenție asupra singurei plachete cu legendă pe
revers din grupul de opt piese am constatat că aceasta se încadrează în seria celor
personalizate față de celelalte șapte destinate exclusiv vânzării. Această piesă unică în
colecția muzeului nostru a fost realizată pentru A. E. Lahovary, președintele de onoare
al Comitetului de asistență al Crucii Roșii Române din Paris, în semn de mulțumire
pentru noblețea și sprijinul adus activității comitetului încă de la fondarea sa.
Continuând demersul referitor la acest tip de plachete personalizate, despre care am
putea spune că reprezintă o formă elegantă de recunoștință, am găsit în studiile și
lucrările publicate până în prezent alte două piese din această serie și o singură mențiune
Oberländer, Pârvan 2003, p. 318.
Cazenave 2001, p. 217.
18 Opaschi 2017-2018, p. 254, pl. 4.
19 Dacă în aceeași perioadă în Franța alama era utilizată într-un procentaj mic în realizarea plachetelor
comemorative, în România în toamna anului 1916 o ordonanță militară a forțelor de ocupație impunea
declararea și predarea către stat a oricărui obiect din metal precum cele din aramă, bronz, alamă, zinc sau
tablă smălțuită considerate la acea vreme metale interzise, vezi Cancicov 1921, p. 132.
20 Opaschi 2017-2018, p. 254, pl. 4.
21 Opaschi 2017-2018, p. 236.
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referitoare la o a treia. Așadar, mergând pe firul surselor istoriografice remarcăm studiile
elaborate de către Katiușa Pârvan în care sunt menționate două piese din această
categorie, una dintre ele fiind realizată pentru Elena Cantacuzino, în calitate de membru
de onoare al Comitetului Crucii Roșii22, și cea de-a doua fiindu-i atribuită d-nei Catargi23
în calitate de membru al consiliului de administrație al Comitetului Crucii Roșii24. În
ceea ce privește cel de-al treilea exemplar menționat, Lidia Mihăescu vorbește în cadrul
studiului redactat cu privire la activitățile întreprinse de către CACRRP în timpul
războiului și despre o piesă personalizată pe care a primit-o în dar scriitorul francez
Auguste Dorchain de la Ana Lahovary, oferind și un scurt citat prin care acesta își
exprima bucuria la vederea plachetei: „sînt fericit să văd gravat pe reversul medaliei
numele meu, care este al unui admirator fervent, al unui prieten devotat al țării
dumneavoastră”25. Toate aceste aspecte ne determină să afirmăm că numărul pieselor
de tip unifacies este semnificativ mai mare față de cele personalizate, iar placheta lui A.
E. Lahovary nu reprezintă un caz singular. Un exemplu în acest sens îl reprezintă și
placheta celui de-al doilea președinte de onoare al Comitetului de Asistență al Crucii
Roșii Române din Paris, care a fost vândută în cadrul unei case de licitații din Marea
Britanie, în anul 2005, într-un grup de cinci piese cu prețul de 85 de lire26.
Revenind asupra plachetelor proiectate de H. Delaspré și care se află în patrimoniul
Muzeului Municipiului București, considerăm că ele reprezintă în egală măsură un
document istoric și o creație artistică, precum și o sursă impresionantă de informații, atât
pentru istorici cât și pentru oamenii de cultură în general, prin urmare vom începe analiza
asupra pieselor de la prima descriere realizată de către Ștefan Capșa în anul 1920 în Cronica
Numismatică și Arheologică a unei piese de tip unifacies27. Considerate un simbol la scară
redusă, plachetele colaborării franco-române exprimă în principal viziunea asupra relațiilor
politice dintre cele două state aliate prin redarea unei frumoase scene a prieteniei dintre un
dorobanț și un poilu28. Modelate cu măiestrie de către H. Delaspré piesele se caracterizează
prin atenția la detalii redată prin expresia și căldura formelor celor două personaje
reprezentate în relief și mai ales prin minuțiozitatea cu care au fost lucrate. Ideea care stă în
spatele imaginii alese spre a fi redată pe plachete este aceea a soldaților care au luptat pentru
apărarea celor două națiuni, iar acest aspect este susținut de prezența simbolurilor
nonverbale ca formă de conservare a identității naționale, iar aici ne referim cu precădere
atât la simbolurile religioase care redau detaliile arhitecturale ale clădirilor emblematice cât
și a celor naționale. Astfel, putem observa cum Georges Scott și implicit H. Delaspré au ales
o structură omogenă în ceea ce privește viziunea artistică și au plasat central doi soldați de
infanterie, cel român în dreapta și cel francez în stânga, dându-și mâna, cinci drapele ce
Pârvan 2008, p. 527.
Michaela Catargi a deținut funcția de secretar în filiala românească din Paris a societății „Le vêtement du
prisonnier du guerre” atașată Crucii Roșii Franceze, Ciupală 2017, p. 144.
24 Pârvan 2008, p. 528.
25 Mihăilescu 1983, p. 243.
26 Casa de licitații DNW, Marea Britanie, lot de piese nr. 1680, https://www.dnw.co.uk/auctionarchive/past-catalogues/prices-realised.php?auction_id=77&layout=detailed&offset=400&limit=80,
accesat la data 11.11.2020.
27 Capșa, Popp 1920, p. 23-24.
28 Poilu este un termen informal utilizat în epocă pentru soldat de infanterie din armata franceză din timpul
marelui război, Beston 1916, p. 158.
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flutură în vânt în registrul superior, două dintre ele purtând o stemă încoronată susținută de
doi lei afrontați și în plan secund, în secțiunea stângă, fațada unei biserici specifice
arhitecturii franceze (de tip renascentist), iar în cea dreaptă a unei biserici creștin-ortodoxe.
În acest context considerăm importantă menționarea micilor diferențe dintre
placheta modelată de către H. Delaspré și desenul propriu-zis al lui George Scott29. Spre
deosebire de placheta din alamă, cei doi camarazi de arme din desenul inițial al lui Georges
Scott sunt redați în interiorul unui medalion ce are la bază, așezată pe două frunze de laur
încrucișate, o cruce roșie30, simbolul adoptat în 1863 ca semn distinctiv pentru societățile
voluntare care au asistat soldații răniți31. În urma examinării detaliate a elementelor cuprinse
în desenul piesei se poate observa prezența acvilei pe steagurile regatului României și pe
stindard. Din cele cinci drapele ce aparțin forțelor aliate reprezentate în registrul superior al
piesei, două aparțin României și trei Franței, cele românești diferențiindu-se prin scutul
încoronat susținut de doi lei afrontați ce are la bază o eșarfă în falduri.
În analiza și interpretarea pieselor au existat și erori cu privire la semnătura
gravorului aflată pe avers în secțiunea din dreapta, jos32. Pe parcursul cercetării întreprinse
am întâlnit numele gravorului scris sub două forme, A. Delaspré sau simplu Delaspré.
Printre primii care îl indică pe A. Delaspré33 ca modelator al piesei este Ștefan Capșa34, ceea
ce ne indică faptul că în anul 1920 gravorul nu era foarte cunoscut în rândul artiștilor
francezi, aspect de altfel dezvăluit și de lucrările de specialitate care îl plasează ca expozant
în Salonul Artiștilor începând cu 192135. Privind cu atenție piesa putem observa cu ușurință
faptul că placheta este semnată Henri Delaspré, acesta marcând piesa la fel ca în cazul
statuetelor de mici dimensiuni și anume prin gravarea numelui Delaspré și a inițialei
prenumelui (H) deasupra primei litere din numele său ( ).
În încheierea acestei succinte prezentări cu privire la plachetele alianței francoromâne aflate în colecțiile Muzeului Municipiului București remarcăm piesa care
prezintă pe revers o legendă pe șapte rânduri. Prin finețea cu care a fost lucrată, H.
Delaspré s-a străduit să realizeze o plachetă îngrijită, unică în colecția noastră, nu doar
prin atenția la detalii, ci și prin execuție. Ca tematică, plachetele pe care le aducem în
atenția specialiștilor se încadrează în rândul acelor piese emise în anii 1916-1918 pentru
a păstra amintirea celor care au luptat pe front, a alianțelor politice și a relațiilor de
prietenie dintre cele două state: România și Franța.
CATALOG
PLACHETA
ALIANȚEI
FRANCO-ROMÂNE
ACORDATĂ
PREȘEDINTELUI DE ONOARE AL COMITETULUI DE ASISTENȚĂ AL CRUCII
ROȘII ROMÂNE DIN PARIS ALEXANDRU EMILIAN LAHOVARY (Pl. I/1)
Georges Scott, corespondentul revistei Illustration în timpul Primului Război Mondial cunoscut pentru
numeroasele sale desene reprezentând frontul și ilustrațiile pentru cărți poștale, Fussell 2009, p. 348.
30 Ciupală 2018, p. 82.
31 Evseev 1999, p. 119.
32 Vezi Pârvan, Neguțu 2004.
33 Oberländer, Parvan 2003, p. 328; Capșa, Popp 1920, p. 23-24.
34 Capșa, Popp 1920, p. 23-24.
35 Cazenave 2001, p. 217.
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Gravor: Henri Delaspré
Av: Central un soldat francez și un soldat român strângându-și mâna;
în registrul superior cinci drapele ce flutură în vânt; în plan secund, în secțiunea stângă,
reprezentarea unei biserici specifice arhitecturii franceze și în cea dreaptă reprezentarea
unei biserici creștin-ortodoxe; în registrul inferior anul 1916; în dreapta jos gravat pe
două rânduri: D'après Georges Scott/Delaspré 1917.
Rv: Legenda pe 7 rânduri: À MME A. E. LAHOVARY PRESIDENTE
DU CONSEIL D' ADMINISTRATION DU COMITE D'ASSISTANCE A LA CROIX
ROUGE ROUMAINE –
1. AE; 56,73×80,52 mm; 111,79 g. Nr. inv. 1023.
Proveniență: Fondul vechi al Muzeului Municipiului București.
PLACHETA COOPERĂRII ARMATELOR ROMÂNO-FRANCEZE 1916
(Pl.I/2-8)
Gravor: Henri Delaspré
Av: Central un soldat francez și un soldat român strângându-și mâna;
în registrul superior cinci drapele ce flutură în vânt; în plan secund, în secțiunea stângă,
reprezentarea unei biserici specifice arhitecturii franceze și în cea dreaptă reprezentarea
unei biserici creștin-ortodoxe; în registrul inferior anul 1916; în dreapta, jos, gravat pe
două rânduri: D'après Georges Scott/ Delaspré 1917.
2. AE; 57,2×80,5 mm; 114,81 g. Nr. inv. 34830.
Proveniență: incertă
3. AE; 57,1×80,6 mm; 111,2 g. Nr. inv. 35425/1.
Proveniență: donație Muzeul de Artă al Republicii Populare Române
4. AE; 57,4×80,7 mm; 101,3 g. Nr. inv. 35425/2.
Proveniență: donație Muzeul de Artă al Republicii Populare Române
5. AE; 57,1×80,2 mm; 114,8 g. Nr. inv. 94801.
Proveniență: Smintescu Dan, achiziție 1966.
6. AE; 57,4×80,4 mm; 102 g. Nr. inv. 95010.
Proveniență: achiziție 1966.
7. AE; 57,1×80,3 mm; 116,3 g. Nr. inv. 98199.
Proveniență: Cantilli J., 1968.
8. AE; 56,5×80,3 mm; 113,4 g. Nr. inv.137271.
Proveniență: Georgescu Florica, achiziție 1983.
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