MAGOA TZONY

AŞEZAREA

DAC O-ROMANA DE LA STRAJA

Cercetări,le intrepninse În ultima vreme de-a lungul traseul,ui viito rului canal Dună re-Marea Neragră au a ~u,t darul să sUirpri'ndă În apropiere
de Straja, o Întinsă şi importantă aşezare rural' ă de epoca romană 1,
Situa,tă la oproximativ :lOO-1000 m vest de şoseaua ce leagă satul
Straja de comuna Cumpăna, ea se află Într-o zonă cultivată În Întregime
cu cultură mare tde ponumb.
Inainte de Începerea săpături lor 'o cercetare de supraooţă ne-a Îngă
duit să observăm o cantitate serioasă de material arhenlogic, scos la
iveală În urma illucrărilor agricQlle, ceea' ce indica exirstenţa lunu'j nivel de
locuire superficial.
Sondojele efeotuate Într-una din zonele unde se grupau cu deosebire
vestigjjll~ antice, alu confirmat ace-astă prim.ă impresie 2,
Avem de-(J face cu lun singu1f strat de cultură ce Imerge pînă la adIncimea' maximă de 0,30- 0,40. EI a fost În cea mai mare parte răsoolit de
arăturiie repetate ceea ce a Maut ca observaţiile arheologke să fie deosebi,t de dificile. In ciuda acestor condiţii alu fost surprinse totuşi urmele
mai muiJtor l ocuinţe de suprofaţă, identificate pe oaza unui strat ,subţire
de ' )utuiaIă ce acoperise cu siguranţă podea'Ua 'locuinţelor.
O si~uaţie mai clară a fost prinsă În S. VIII unde au fost cercetate
patru asemena complexe. Două din ele se Întretăiau parţial, L 2 tăind - o pe
prima şi adÎncindu - se cu 0,10 m sub nivelul celeilalte. Această consta~are
ne obligă să ne gindim la existenţa a două fraze de locuire in cadrul aşe
zării noastre,
În ceea ce priveşte tehnica de construcţie a locuinţelor, ea se leagă
de vechile tradiţili autohtone. După stratul de cenuşă şi arsură depus pe
podea,ua loouinţelor, provenit din arderea acestom, presupunem că ele
·erau ;construite În cea mai mare parte din material lemn:os şi lut. Nu avem
nici un linclidu de folosi"re a pietrei la o'cest tip de locuinţe. Sing1urele ele, Aşezarea o fost depistată în urma cercetărilor de teren efectuate de cercetători
"oi Institutului de Arheologie În colaborare cu MuzeLd de Arheo log ;e şi Istorie naţională
Con stanţa, conduse de Petre Diaconu.
2 Cercetările În ocea zonă ou fost efectuate împreună cu AI. Barnea .
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mente de construcţie atestate au lost piroanele de fier ş i diferitele tipuri
de tegulae fig. 1/3,10.
Prezenţ)o tegula e lor semnalează deja contactul cu civilizaţia provincial
ramană deja instalată pe teritoriul Dobrogei.

In pivinţa formei şi dimensiunilor locuinţe' lor, deşi nici una nu a putut
cercetată În intregime, după indiciile pe oore le
ele ero'u rectcngu lare cu laturile de pînă la 4 rfl.

fj

avem,

considerăm că

O primă anali ză a materia lului arheologic demonstrează existenţa
deopotrivă a elementelor de tradiţie <lutohtonă alături de cele proV!incial
roman e ceea ce ne indic ă de la inceput o locuire de epocă romo'nă.
A fost descoperit astfel un material ceramic bogat, a.Iături de piese
mărunte de bronz ş i fi er ca şi fragmente de vase de sticlă .
In cadrul ce r-am icii semna,I ăm 'un număr considerabil de fro'gmente
ce au apa rţinut unor vase lucrate cu mina cit şi din pastă fină sau zgrunţu-roasă iucrate la roat5 . Din prima oategorie menţiO'năm bine cunoscutele
oale deco-rate cu brîu alveolar, căţuile şi străchinile fig. 1/7,8.

Un decor mai pu ţ in obişnuit şi an ume un briu al ve olar, sub formă
de potcoavă, il fost descoperit pe un fra grT).ent de oală aplicat imediot
sub buza vasului fig. 1/ 11.
Un a'semenea decor a mai fost semnlolat şi in necropola daco -romană
de la Eriisala datată În sec. 1-11 e.n: cît şi În mediul carpic, ceea ce ne
a ju tă la fixarea 'unor repere cronologice mai sigure 3.
Căţuile şi străchinile sînt şi ele tipuri cunoscute În primele secole
ale erei noastre. Amintim astfel o căţuie cu impresiuni la bază documentată in perioada romană atit în provincii cit şi la dacii Iliberi. Deasemenea
tipu l de strachină descoperit a fost de curînd semna lat la dacii liberi din
Muntenia pe . hazo descopeniri1lor de la Tîrgşor, Tîrgovişte şi Strău l eşH, ca
o co ntinuare tardivă a vech ilor tradiţii La Tene 4.
Categoria ceramicii hJlcrate la roa~ă este reprezen' tată in cea mai
mare parte prin eera mica prolJlincial romană in defavoarea' celei dacice
tradiţionolle. Noile corrdiţ ii create odată 10U Itransfol1marea racestei zone in
provincie romană, Îşi pun deja amprenta in primu l rind asupna culturii
materiale.
Aflată nu depante de Tomis, aşezarea
de la Straja intnă rapid În
procesul de rom a nizare. Popuilaţia preia repertoriul cera'mkei provincial
romane, cu O varietate de ferme, lucrate din pas~ă roşie prevăzute În cea
mai mare parte cu firn is.
,f'n această categorie se inscriu străchinile, boluri,le, căniţele cu una'
sau două torţi, precum ş i ulcioarele fig. 1/ 1, 2, 4, 13 12, 13 ; fig. 2/3-5.
Remarcăm faptul că toat e sint forme ce aparţin perioadei romane timpurii.
Ne oprim cu deosebire la balul - străchinuţă cu pereţii drepţi şi inel În
relief care a fost bine dotat În 'eritoriile. nord ş i vest pontice la limita În
sec. I şi II 5 e.n. fig. 2/4.
3 Mircea Babeş, serv, 22, 1971, 1 pag. 30, nota 45.
Gh. Diaconu, serv, 28, 1977, 2 pag. 257-260.
5 D. Toncev, Godişnik-PJovdiv, IV, 1960, p. 124 şi urm.
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Alături de eera mica fină roşie de lux Întîlnim şi ceramlica uzurCI,Iă cu
pereţii mai groşi din care au fost confecţ iona te diversele tipuri de amfore
şi oale cu sau fără torţi fig. 1/6.
Amforele au de regu.Iă gîcbul aproximativ oilindric ou buza Îngroşată
iar fund:ul ascuţi.t SPIJ plat.
Prezenţa unui număr considerabil d in astfel de redpiente indică exister\ţa unui schimb intens cu centrele urbane şi posibilităţi Însemnate de con-

sum.
Cea de a 3- 0 oategorie oerami~ă judecind după pasta din care au
fost confecţionate vas ele, este cea zgrunţuroasă.
Ea este atesta,tă prin vase cu sau fără torţi. După fragmentele păs
trate d i1s tingem dala cu corpul bombat. fundul drept iar bulO' răsfrÎntă şi
şenţuită În interior, un tip de vas deosebit de răspindi t în numeroase va,r Îante. Ma i puţin Întllnilte sint vasele cu două terţii, dar ele sînt totuşi prezente aşa cum demonstrează torţile late şi puternic şenluite pe faţa lor
exterioară, descoperite În aşezarea noastră fig . '1/5,9 .
Urmărirea acestei categorii ceramice ia devenH Î'n lultimul timp de o
deosebii tă importanţă pentru cei ce se ocupă de
problema rOl1)anizării
populaţieii au-tohtone din toate teritoriile locuite de daci.
Înt nucit ea este adoptată şi de decii liberi şi Va perSista', evoluînd
necontenit, în perioadele următoare este indiciu _cel mai sigur al persistenţei Ciulturii dace -romane pînă Ilo formarea poporului român.
Faptul că in aşezarea noast ră, ceramica zgrunţuroasă se af l ă Într-o
praporţie redusă faţă de celelalte ca.t2gorii. îşi g6seşte singura explicaţie
in faptul că ne aflăm îlntr-·o perioadă de inceput a stăpînirii romane in
Dobrogea, cînd· procesul de simbioză culturald d aco-romană se afla într-o
fază incipientă. P,ă·s.tra rea Într- un numă r ma re a vaselor iucrate cu mîna
vine În sprijinul afirmaţiei noastre. Este de altfel aunoscut că populaţia
O'utoh'bonă a preluat mai întii ceramica de lux, procurindu - şi - o pe baza
schimbului şi numai ulteri or şi-a însuşit ceramica zgrunţuroasă pe care
au adoptat-o definitiv, inlocuind tot mai mult c8namk:a Ilucrartă cu mina .
Revenind a.upra celorlalte descoperiri nu ne vom opri decît asupra
a două fibule deosebit de v,aloraase pentru problema datării ,mai strînse a
aşez,ării de care ne ooupăm.
Deş i găsite in stare fragmenta tă şi puternic oxidate am reuşit să identificăm cu destulă siguranţă tipul căiruio Îi aparţin e fiecolre exemplar În
parte.
Prima pi esă co-n~ocţio n ată din bronz es;le de tipul cu butoni pe arc ş i
portog rafă laterală fig. 2/1. Acest gen de fibulă a cunoscut o răspîndire
d eOS8bită !a Dunărea de Jos şi Pannonia fiind da tată pe baza a numeroase
descoperiri, in a doua' jumătate a sec. I e.n. 6
'C ea de a 2-a fi bulă este confecţionată tot din bronz. dintr-o singură
bucată . Arcu l este aplatizat şi o rnamentat cu două şiru r i de impres iun i
fig . 2/2. Exemp lare simil a re au fost semna late pe litora lu l nord - pontic la
6 A. K. Ambroz, Arh. S.S.S.R., O 1- 30, Moscova , 1966, p. 41 , pl. 8/1, 2; Parducz
Mihaly, Fo!;a A rc haeolojica III-I V Buda pesta 1941, p. 7, pl. IU3.
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Panticapaion, Olbia ş i Neapole în complexe de sec. II e.n. 7 • Pe baza celor
două Fjbule şi la întregului material ceramic credem oă putem data cu
destulă certitudine aşezarea de 1" Straja în "ec. 1- 11 e.n . In aceste conditii descoperirea noost,ră se În scrie alături de aşezarea de 10 Bugeac 3 ş i
ne'c-ropol'a <:le la Enisaio 9 printre cele mai timpurii mărturii de epocă romană din Dobrogea care ou form'ct obiectul unor cercetă ri sistematice.
Nu ~rebuie să t recem cu vederea aă lor li se adaugă numeroase des coperiri întîmpl ătoare susceptibile a fi atribuite acestei perioade şi i n
care surpri;ndem aceleaşi caraeteristici generale ce ne vorbesc de persis tenţa unor elemente cultunale tradiţionale alături
de <:ele noi provincial-romane.
Sigur că pe intins'UlI Dobrogei f iecare aşezare işi păstrează caracterul său specific in IUn'Cţie de gradul in ca:re au fost cupninse in procesul
romaniză'rii darorat la rindul său unei multitudini de faalori d'intre core
aprop ierea sau depărtarea de centrele urbane deţin primul lac.
Pe această I'inie aşezarea de la- Straja 'se inscrie printre centrele
rurale 'ce au fost puternic influenţate de cultura provincial-romană păs
trindu-ş i i nsă elemente'l e de bază tradiţionale cum sint tipul de ,Ioouinţe,
confecţionindu-şi mai departe o parte din vasele speoifice pentru ca: restul
să ş i le procure prin schimburi deosebit de intense impuse de centrele
urbane apropiate.

RtSUME
L'AGGLOMERATION DACO·ROMA/NE DE STRAJA

les recherches archeolog iq ues effectuees ces-dernieres annees le lo ng du trece
prevu pour le futur canal rel iont le Donube CI la Mer N ai re ont permis de Jocoliser do ns
les environs de /0 commune de Straja les vestiges d'une agglomerat;on rurale d'epoque
romaine. Grâce aux sondag es effectues sur p lace, on mis au jour un seul horizon culturei comportant d eux phoses d'hob!tof. II s'ogit de plusieurs habitations cn !:urface
du sol , le plancher endui t d'org';'le et les clo lsons de bois crepi ovec de la glaise, comme
en temoigne la couche de cendre resu ltee de leur combustion. A reterir comme iIIustro nt les rr.oterioux dont les con sirudeurs se scnt servi s plusieurs gros clous de fer e t
deux types de tui les. Le mobili er c rcheol og: que de ces habitotions se (;ompose de pote rie , ni nsi que d'un certein no mbre d'objets de bro nze, fer ou verre. Relevons I'usage
de la ceramique autochtone ou meme titre q we ceHe de type romain prov i ncial. La
p remiere categorie comporte d es pleces confection nees CI la main - pots, casso!ettes,
e cuel le s. Plus richement illustree, 10 seconde categor:e compte plusieurs especes eera miq ue s. CI sovaiT: 10 ceramique de luxe, teinte en rouge et d ecoree â vernis (di vers
typ'2S de petites tasses et peti tes ecuell es, o Însf q ue des cruches); la ceramique avec
beo ucou p de sabie dons la composition de la pâte (amphores et pots oux parois epaisses); la ceromique grumeleuse (pots ot quelques types de n:kipients munis d'onse s).
Portant d u mater:el ceromique. auque l s'ajoute deux f ibules de bronze, typ iq ues pour
la perlod e de ha ute e poque roma ine, c., a date !'ag g l omeration de Straja de la seco nde
moitie du ler siecle et du lIe siecl e de

n.e.
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A. K. Ambroz, .op. cit., pL 5/9.
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Supra nota 3.

C. Scorpan, Pontica , 2, 1969. pag. 43-81.

Fig. 1. Ceramică provincial romană (1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 13), tegulae romane (3, 10) şi vase dacice

lucrate cu mina (7. 8, 11).
Fig. 1. Ceramique de type romain provin cia l (1, 2, 4, 6, 9, 12, 13); tuiles romai nes (3, 10) ; ceramique autochtone confectioner a la main (7, 8, 11).
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Fig. 2. Fibule de b,onz (1 , 2), baluri ~i că n i ţe decorate cu firni s ro şu (3 - 5).
Fig. 2. Fibules en bronze (1, 2); ecuelles et cruches, CI ve rnis rouge (3-5).

