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UNELE DATE CU PRIVIRE LA ASEZAREA GET/CĂ DE LA SfiRSITUL
PRIMEI EPOCI A FIERUWI, DE LA POARTA ALBĂ
.
Cercetările arheoklg-ice de suprafaţă din zona Canalul·ui Dunăre 
Marea Neagră au avut inceputuri modeste. In primele periegheze exeou tate in au rsu I anului 1950, lam pus accentul pe cercetarea a două din
valu rile aşa num ite ale Ilui Tra ion, o'num e a vakului ma r.e de pămînt şi a
celu·i de piamră, precum şi a f-ortificaţiilor rectangulare (de pămint sau de
p i<atră), mari şi mici lnşirote de -a Ii ungui celor două va l uri, la sud de ele '.
Cu ocela;şi prilej au fost descoperite şi ce rcetate, pentru prima dată, aşe 
zărjle civi'le situate in apropierea fortifica \iilor, co respunzătoare lor, din
vecinătatea .celor două valuri 2, A fost cercetată, pas ou
pa,s. porţiunea
celor două valuri cupr insă Între Cochirleni (pentru valul malfe de pămî nt),
respectiv Cernavodă Hinog (pentru val·ul de piatrii) ş i pină Ila· Va lea Seacă 3.
Dotarea fă;cută atunci vaii u rilor in perioada b i zantină 4 (bazat, ă pe cercetăril€ de pină la acea da· tă de la Garv6n), .reprezenta· totuşi un progres
în raport 'c u toate datăride de pînă atunci. Ulterior, la un interval scurt de
timp, am datot ceramica pe baza ei o'şezările civile, fortific· aţi il e şi val·uvaluri le in secolele IX-X e.n . S
,i n anul 'unmă, tor 1951, printr-o laltă serie de ,cercetări sistematice de
suprafaţă efectuate mai aies pe terasa de la nord de va lea Carasu, ne-am
p ropus sa căutăm şi a lte ' obiective ,a rheo logice mai vechi, din timpul orînduirii oom~ n ej 6. Număru l aşez,ă ril or descoperite nu a fost prea mare, dar
oricum a putut fi completată harta' arheolog i că a regiunii cu citev,a complexe necunOis cute pină atunci l.
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Eugen ComşQ, Dorin Popescu, Cercetări arheologice
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Eugen Comşo. Cercetări $; obseNaţii În legătură cu valurile din Dobrogea, În

Marea Neagră, in SClV, Il, 1951, 1. p. 169-176.
2 De exemplu: Ibidem, p. 170.

traseul Conalului Dunăre

II. 1951. 2. p. 233.

~ Dotarea va luri lor era diferentiată: va lul mare de pămînt il atribu Îam În parte·
sec. V e.n .• iar cel de piatră secolelor XI-X II (Ibidem, p. 233- 237).
5 Idem, Citeva descoperiri arheologice din raionul Medgidia (regiunea Consfanţa),
in Materia le, IV, 1957, p. 325--333.
6 Ibidem, p. 332, fig. 5.
7 Idem, op. ci!., În SCIV, II, 3951, 1, p . 169- 173.
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Una d in descope riri a atra s mai cu seamă atentia specioliştoilor. Este
vorba de c-unoscutul tezau r de la Poarta A! bă. alcăt u i,! di n dauă d·iademe
ma ri de a ur ş i di n nu meroaSe conuri realizate din tablă de bronz 8, aflate
la un loc intr-un vas spart de muncitori şi olîunco't.
Vestea d espre găs'i rea tezau rului a ajuns destul de curind la Instit u tul de a ,rheO'la,]ie. Am plecat in grabă să cercetez cond i ţii l e şi locul descoperirii, pentru a recupena şi a lte eventuale restu ri arheo'logice de pe
a'c,,1 t eren. Aju ns la Poarta Aibă am fost condus spre punctul am'inti!.
Cercetarea terenu lui respect iv, ţinînd 'seama de urmele de focuireobservate la supra~aţa sol ul'ui ş i in maluri le existente a dus lia co ncluzia
că acolo se află rămăşiţele aşezăl1ii omeneşt i , care Î nsă nu are nici o l egă 
tură cu temuru.1 me nţio n at. Acesta din IUrmă, in !uncţie de stud iu l făcu t
ulterior, s- a dovedit a aparţine perioadei de \0 sfîrşitul epocii bronzului 9
şi poate fi atribuit purtătorilor culturii Coslogen i, ca de a ltfel şi acul de
bronz de la Medgid ia 10.
În cele
urmeazlă vom insista, alit cît ne permit observaţiil '2 făcute
pe teren, as up ra' rest uril or de aşezare găsite pe acel loc.
Terenul pe care era'u ră s pîndite resturile aşe ză rii se aHă lîngă malu l
de răsăr i t al Canalului Dunăre - Marea Neag r-ă,pe panta ,j,i nă a văii Gale şu l.ui, in d reptu l punciu l'ui Ce corespun dea cu km 37 + 625 de pe traseul
vech i 0·1 Ca nalului, aproximativ la jumătate d'istanţă intre satele Poarta
Aibă ş i Galeşu.1. O bu n ă parte din obiectiv, abu nci cind l-am vizit·at pen teu prima dată, fusese d i st r usă dej a de 'lucrări l e ample de s ăpătur-ă .
la s-uprafaţa terenuLlui ş i mal; cu seamă in ruptura mol,ului d in loc În
loc, la intervale inega le se vedea u numeroase aglomerări de pi'e tre (d e
calca r loca l) de fo rmă neregu l ată; core f.u seseră utilizate la ,c onstruirea
teme liil or unor II' ocuin ţe di n vechi me. Printre pietre ş i in preajma' lor se
vedeau diferite oase de animale (ma i ales de bovine) ş i frogmente cera'mice rare.
Ţ i nind seama de timpul rsourt avut -Ia dispoziţie am socotit că singurul luoru rea lizabil era dezve lirea şi cercetar~a a'mănuonţ it ă ·0 unei astfeT
de ag l omerări de pietre. Din numeroasele grupuri de bolovani am al es
ultitmul. În pu nctul respectiv, in malul · abrupt se vedeau cîteva pietre răs
pînd ite pe o hungime de circa 2 m. in de:curs de: CÎteva ore am cercetat
camp·lexu.1 de pietre incepin'd din sp"e ma'lul ab rupt, urmărind dezvelirea
trepta tă a tutulio r bolovon il or din grupul amintit. După ter minrorea dezve lirii pi etrelor a rezul.tat că in cu prinsu l u ne i suprafele de 2,50 X 3,50 m se
aflau două şiru ri neregu late de bolovani (fig. 1). Un,ul· din şiruri era ingust
ş i aloătuit in p orţi1u n ea de vest din p ietre mici , iar i n elst a fost format din
lespezi ma·ri de calClO r. in pa rt ea de mij loc şi rul m enţionat prezin tă o
arcui re. Celăl alt şi r era de dou ă o ri ma i I,at ş i a f ost compus in principaf
din lespez i ma ri , unele avind pi n ă la 0,35 m ' lung ime. Pi etrele mai mari
de pe marl) ini erou suprapuse cite două sau cite trei. intre cele două
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Idem, Descoperirea de fa Poarta AIbă, in SC IV, 16, 1965, 1. p. 149-153.
Ibidem, p. 149- 158.
Seb . Mori ntz şi Barbu Ionescu, O nouă cult u ră o epocii bronzulu i in Rom6 nio.
Cultura de tip Cos/ogeni, în SCIV, 21, 1970, 3. p. 411.
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Fig. 1.
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şiruri des,crise, pe mijloc, pe o supmooiă de formă neregulată (marcată pe
plan prin linie întreruptă) se aflau numeroase pietre mărunte, care .poa te

au servit ca un fel de podea .
Ţinind 'seama de observaţiile făcute pe teren asupra şi rurilor de pietre acestea pot fi considerate că au servit 1'0 construi rea temeliilor unei
locuinţe de s u prafaţă,
de formă dreptunghi'Ula ră , cu dimensiunile de
circa 2,50 X .3,50 m, rou axul Iiung orientat pe direcţ ia NV-SE. Intrarea
loouinţei se afla foarte probabil pe latu ra de sud-est.
După dezvel irea pietrelor şi tre oerea lor in plan am demontat o parte
d in acele resturi pentru a ver ifica daoă erau legate cu II:u.t $lou nu. S-a constatat că .pe lingă' şi intre ele era nu mai pămînt negru. Sub pietre s-au descoperit numai dOluă cioburi din C'orpui u,nui vas.

Materialele a-rheologice aduniate sint puţine. La nivelul supnafeţei de·
pietre

S-Q!U

găsit mai 'multe fragmente ceramice din vo'se lucrate cu mîna.

Pasta din care au fost modelate vasele are în ome5Jtec multe ciburi pisa.te
Arde rea' oa le lor din 'care ' provin ele s-q făcut la o temperatură relat iv
joasă, probabil pe vetre la foc deschis. Fragmentele cenamice menţionate
au În exterior 'un strat subţi're de eul-oare roşie, lior 'spre' interi'or ele au In
spărtură culoare Închisă, aproape neagră. Nici unul din cioburile ' descrise
nu are decor, care să ne permită o datare mai precisă .
in 'afam fragmentelor descnise, in dreptul s·uprafeţe i de pietre şi la
ad încimea lor, s-,a găsit un fund de ,amfo ră şi intr-un aH loc 'un fragm ent
de toartă, tot de amforă. Ţinem să preciză că pe acel teren nu sînt urme
de locuire din epoca' romană,
Avind in vedere asocierea in cadrul acelu i aş i complex a fmgmentelor ce:ramice d in vase lucrate cu mina (du culoare roş i e in exterior şi
neogră in interior) de aspect hall'ostattia n, cu cele citev a dob uri de
. amfore, co-nsiderăm că aşeza rea cercetată, prin sondajul nostru, poate fi
a t ribuită
unei perioade de la sfîrşitu l prrmei epoci a fierului, În
cursul căreia ceramica loca,Jă a fost in continuare modelată după obkeiurile vechi specifice -primei epoci a fierul'ui, iar prin contactele avute cu
gredi de pe ţărmul Mării Negre, În aşezarea respeot i vă Iau ajuns şi cele·
cîteva iQrrifore d in care provin ~ragmente l e am intite.
In funcţie de cele arătate ma i sus atribuim aşezarea de la Poarta Aibă
aproximativ peri.o ode; de inceput o ' ce1lei de a doua j-umătăţ i a mileniu ·'
lui I î.e.n., ea opa rvinind din pu,nct de vedere etnic unei comunităţi getii::e.

RESUME

QUELOUES DONNf.ES CONCERNANT L'HABITAT GElIQUE EXISTANT DEPUIS LA FIN'
DE LA PREMIERE EPOQUE DE FER (POARTA ALBA)
En 1971 o ete deco uve rte I'existence d'un hobl;tot ontique au bord esl du canal
Do nube - Mer Noire, sur la penete de la valee de Goles
environ la moitie de la
J istance qui separe Poa rta AIbă de Galeş, an a etudie u~e habiton>on de surface, da '
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-forme rectangulaire, aux dimensÎon d'approximativement 2,50 X 3,50 m dant les fon dations etoient rep resentees por deux rongees de pierre.
A base des mab~r i eaux ceramiques. an a attari bue ['habitat de Poarta A l bă CI la
periode du debut de la seconde moitie du pre m~'e r s millenoire o vant notre ere, ce tte
agglomeration humoine ayant . appartenu, au po i nt de vue ethnique, CI une comrnu rn au te getique.
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