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. Odată cu construq;ia Hidrocentralei de la Porţile de 
Fier s-a, pus problema, găsirii modalităţ;ilor pentru ocro
tirea monumentelor şi locurilor istorice ş i. arheologice din 
zonă, pentru pă ·trarea acelor monumente care puteau 
fi sa,lvate. Printre obiectivele ameninţ;ate direct era,u 
a,şezările şi monumentele din Ostrovul Banului 1, insulă 
cunoscută şi sub numele de insula „Golu" 2 • Acea, tă 
insulă a fost destinată să furnizeze nisipul şi pietrişul 
necesar tur.nării betonului de la lucrările hidrocentralei. 
Pentru transportul bafastului s-ai construit o insta,laţic 
de funicular ce era prevăzută cu doi stîlpi uriaşi din beton, 
unul pe malul stîng al Dunării, iar altul pe capu l de vest 
al ostrovului. Or tocmai în p~urtea de vest [1 insulei se 
găseau ruinele unor monumente deşi cunoscute, necerce
tate încă. 

O. S. Nicolăescu-Plopşor, şeful Grupului de cercetări 
complexe „Porţile de Fier", împreună cu noi, a trebuit 
să depună eforturi ·usţinute pe lîngă conducerea şantie
rului cît şi pe lîngă Ministerul Energiei Electrice pentru 
a muta pilonul funiculatului din immlă în afara, monu
mentelor (foto 1). 

în acest ostrov nelocuit şi aproape dispărut astăzi 
din cauza excavaţiilor de balast, se vedeau la suprnfaţă, 
în capătul din ·pre vest, zidării masive din piatră cu mor
tar, cărămidă, cioburi etc. 

Primele informaţii despre fortificaţiil e din Ostrovul 
Banului le avem de la Luiggi F erdinando DeMarsigli (165'8-
1730). Prin funcţia sa de colonel de geniu în armata prin
ţului Eugeniu de Savoia,, care opera în zona aceasta a 
Dunării, Ma,r, igli [1 avut posibilit~1tea să cunoască bine 
topografia locurilor ş i să studieze în special monumentele 
ce se găsesc din belşug pe cele două maluri a, le Dunării. 
Astfel, el a cerceta,t monumentele rom[1ne de pe ma lul 
iugosla,v, bulgăresc şi românesc ftl Dunării. În timpul 
războa i elor dintre Austr ia şi Turcia, dintre anii 1689 -
1691, cînd Austria ocupa Serbia ş i Bulgaria pînă ht Vidin 
Marsigli a fost însărcinat de au::;trieci să lege un pod de 
vase peste Dunăre. Stînd un timp destul de îndelungat 
în această zonă, cca, trei ani, a studiat cu luare aminte 
ruinele monumentelor din zonă. Curenţii repezi ~1 i Dunării, 
precum şi lăţimea fluviului la Severin l-a împiedicat să 
facă podul de vase, folo sind în schimb O::;trovul J:htnului 
pentru scurtarea di::;tftnţe i ş i uşurarmt lucrărilor. 

„O m'ilă în sus pe podul hl!i Traian, se află între altele 
o 'insulă numită Banul, care este celebră pn:n liniUe Ş 'i 
întăn:turne de care se poate spune că e pl,1>nă de la un capăt 
la altul", spune el. „R,idicătiir-i foarte înalte (a, a) şi şan
ţiiri le (b, b, b) care comun'ică între ele, ta'ie ş-1: înconjoară 
partea superioară Ş'i ceci ma-i lungă a a,ceste'i 'insule, astfel 
încît fac parcă patru cart,1:ere (c, c, c, c) (pl. 1). Spre nord, 
spune el în cont1:nuare, primele m>nci unghiur'i sînt apărate 
de cinci turnur'i rotunde. La m'i}locul insule1:, o altă întări
tură foarte ridicată (f, .f. plan) Ş'i la capăt iin tiirn (g) cu 
răniăşiţele 1tnU'i Z'1:d ( h) 3 • 

La sfîrş itul secolului al X IX-lea, istoricul austri<tc 
Kanitz vorbeşte în lucrăr ile s~tl e despre o mică fortăreaţă 
romană, bine păstrată, avînd la col ţuri turnuri pătrate . 
El situează mica fortăreaţă în dreptul , atului Gura, Văii 
- la capătul vestic al insulei Oiplac - Ada (Ostrovul 
Banului) 4 (plan 2) . . 

1 D. Tudor şi colcclivul, Ce rceltl ri arileo logice în zona uiilomlui lac 
de ac111n11lare al llidroccntralci „' Por/ilor de Fi er", „ SC!V", 2 , Lom . Hi, 
1965, p . 395. 

2 Vasile Dimilrcscu , Note asupra 11w11w11cnlelor, ruinelor şi locurilor 
i11scmna/c istorice din jude/ul Me iledinfi , „ l~ cv ista pentru isto ri c, a rc hco
logie şi filolo gic", a nul I, voi. I, p . l69 - l70 ; N. D . Spinea nu , lJic/ionar 
geografic al jude/ului M ciledin{i , Tipografia şi Fondcria de Litere, Thoma 
Basilcscu, B11cureşli , 1894, p . 137. 

a Luiggi Fcrdinando D e Marsigli , DescriµLion du Danube, 11 , La I<ayc, 
1744, p . 31. 

4 F . Kanitz; Romische s/udien in S crbicn , ·wien , 1892, p. 35; Id em , 
Das Ho11igreich Serbien, voi. II, Leipzig, 1909, p. 494 . 
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Despre fortificaţiile din Ostrovul Banului Teohari 
An tone ·cu preciza că „ . . . zidul care s-a păstrat foarte 
b-ine, are o gros,1>me de aproape 3 m Ş'I; formează un dreptunghi 
c·u t1trnur'i 'interne la cele patru col,t1,1,r-1:" 5 (plan 3). Spre 
deo:,;ebire de Ma,rsigli ş i Kanitz ca,re socotesc ruinele 
drept romane, Teohari Antonescu descrie grosimea zidu
rilor arătînd că „pe aloci1,n: se văd în zid pătu.ri formate 
d'1:n cărămiz1: mari romane care alternează 01;, 1;,n strat gros 
de mortar". Făcînd analogie cu emplectonul de la pilele 
podului lui Tra ian , f.Ltribuie a,cea,::;t[1 fortificaţie perioadei 
lui Traian. 

Singurul eare a făcut cerceti"Lri mai amănunţite în 
anul 1931 a, fost directorul Muzeului din Turnu Severin 
- Al. Bărcăcilă. Observ[tţiile şi concuziile lui n-au văzut 
însă lumina tiparului. De la el ne-au rămas un plan mult 
mai clar decît cele ridicate de înaintaşii săi ş i o sec \;iune 
a şanţului de apărare '" fortificaţ; iei (plan 4,5) . 

Din planul lui Bărcăcilă reiese că avem de-a, face tot 
cu o fortificaţie romană de formă triunghiulară avînd 
în vîtfol ascuţit patru turnuri de planuri diferite. La baza, 
t riunghiului (est) la mijlocul incintei, un turn pătrat, iar 
hu colţul de sud-est un turn tot pătrat, pe cîn<ţ la colţul 
de nord-est un turn de foTmă semicirculară. In partea 
de ,·ud, în interiorul fortificaţiei, , e observă un ş'anţ adîn~ 
de formă ov ~tlă. O fotografie (foto 2) făcută atunci înfă
ţ işează un fragment din incinta de . ud în care ::;e văd 
pînă la o ~1Ilumită înălţime Şil'Ur i paralele de cărămidă, 
ş i mort[tr, iar deasupra, numai zidărie din piatră. Din sec
ţiunea făcută în pm'tea de vest ne dăm seama, că ::tivern 
de-a face cu un dublu şan\; de apăraire. 

Ou totul izolate în ostrovul din mijlocul Dunării, 
a,ceste ruine au atras, ca pest e tot, pe căutătorii de comori 
care au deranjat depunerile arheologice şi a,u stricat mult 
din zidăriile care se mai păstrau. O contribuţ i e substan
ţ ial ă la demolarea ruinelor a avut-o şi . atul ce a dăinuit 
în ostrov pînă în timpul Regulamentului Organic. 

Cercetăr ile întreprinse în ~mul 1965, în mtdrul Grupului 
de cercetări complexe de la „Porţile de Fier" au început 
s ă, facă lumină şi să lămure~tscă cel puţin p~trţ; ia l v i aţ,a 
acestor vestigii. 

în primul rînd trebui<uU scoase la lumină ~tcesie ruine 
pentru ca de comun acord cu constructorii de la hidro
centrală să se găsească soluţii de protejare a lor. A trebuit 
. ă se facă defrişarea vegetaţ;iei luxuriante ce se găsea în 
ostrov pentru a se vedea la suprafaţă urmele zidurilor, 
apo i a fost trasată o secţiune largă de 2 m în direcţia 
est-ve::;t, pe toată ltmgim~t (înălţimea) t riunghiului în 
care se observa,u urme de zidărie. 

Avînd condi ţ ii propice pentru hrnnă şi apărare, o::;
trovul a fost locuit din cele mai vechi timpuri. Săpă
turile din incinta fortificaţiilor <1iU sco hu ive~Llă re,·turi 
de locuire d.in epoca neolitică şi hallstattiană 6

• Alte cer
cetări făc ute în afara fortificaţiei de un ~ult colectiv de 
lucru au dus la de::;coperirea acclomşi urme de viaţ,ă 7 

,'au chiar mai vechi 8 • Cercetările noastre au putut pre
ciza două fortificaţii milita.re din două epoci diferite, 
care se suprapun urm a lteia (plan 6). 

În primul rînd este vorba de o cetate de formă triun
ghiulară aşezată în partea de vest a ostrovului (forma 
fiind determinat[t de configuraţ,ia terenului) avînd lun
gimea. (înălţimea triunghiului) de 98 rn iar lăţimea (baza) 
de 108 m. Incinta a,ce tei fortificaţii ~t fost construită 
din pia,tră mare de rîu şi cărămidă. Acest zid, de la fundaţie 

6 Tcohari Anton esc u , Co l11111na Tra iană , laşi , 1910, p. 67. 
6 M. Davidcsc11 , De la n coli!i c la evul m ediu , „ Ramuri " , Cra iova, 

1\J65, 1 o (15) , p . 21. 
7 Sebastian Morinlz şi Pclrc Roman, Un 11011 grup ilallslallian Lim

µurin în sud-ueslul României - Insula ./Janu/ui , „SCIV'', Limp 20, nr . 3, 
p. ~l9:l ; Pdre Roman - Vasil e BoroncanL Locuirea neolilică din Ostrovul 
Banului , „ Drobe ta " 1, Hl74, p . 107. 

8 Vasil e Boron canţ ; Epipaleolilicul lîrziu, Atlasul co mplex Por\.ile 
de F ier, E d. Ac. R.S.R„ p. 63. 
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ca 0,50 - 0,70 m , m;te com1trui t din bolovanide rîupe ·t e 
care se suprapun ş iruri de ci\r i\midă. Gro. imea, Lui este 
de 1 ,50 - 16!) m , ia,r îni\l ţime<L nu o pre. ·upunem a, fi 
fosL ma, i marc de I) m, deoare ·e el a fost disLrus aproape 
în îoLregime. Ace'1>sLăi incinLă llnnăreşte m::tlul abrupt 
a,L Dunării pe t rei h1ituri , nord-ti ud ş i . v sL, din Jo în Joc 
contmforturi p cnLru H, su s(,inc zidul (foto 3, phtn 7) 
care, fiind aşezait chia r cle;.tsuprl'li malului, prin ::tlunecări 
de ter en <lil' f: i fo i:;t în pericol de <li i-;e prăbu ş i. D e aiJtfel, 
sistemul l'liCes ta, de cous t.rucţ i e u conLrnforturi indică o 
:-rnumită evolu~ie <li con stru cţ, iilor mi li t,a,rc ronmne. Pe 
latunt ci ' est, ne;wîncl un obst ;.wol nattm1il de apă.n1ire, 
a t rebuit să se s~Lpe un tlub lu ş::tn ţ destul de n.dînc (5,30 m 
cel de ve t ş i 4,90 cel de est) ce t ă iai ostrovt:ll de la nord 
la ud. În acest fel cetăţuia căpăta o rezis tenţă destul de 
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puternică. La colţUTi avea tumuri ele formă semicil·cu
larăi a căror fundaţie era din piatră. 

Acest sistem ele construcţie cu turnuri în ~•r · de cerc 
il găsim la Drobeta în fazele castrului ele hL , fîrşitul sec. 
al III-lea 9 sau în tehn ica ele construcţie a Sucidavei 10, 

fiind frecvent folo ·it în constrnc\;iile paleobizantine ele pc 
malul drept al Dunării 11• Planul acestei fortificaţii el:)te 
a.·emănător cu al Suciclavci u dar mai a,lel:) cu forti~icaţ, i a, 

paleobiza,ntină de la Bosman identificată de arh eologii 
Iugoslavici cu „Ad-Scrofulas" 13 (plan 7). 

Săpăturile ~tu avut un caracter restrîns iar materia
lele arheologice, mai ales diversitatea acestora ele tul 
de mică. Cemmica, -a găsit in cantitate mult ma,i mare, 
dar nici un vas întreg, ci numai fragmentară.. Ea se 
poate îm.părţi în mai multe ca,tegorii. 

1. Ceramica fină făcută dintr-un lut bine frărnîntat 
ele culoare alb-gă.lbui sau de culoare roşie . Fragmentele 
ele culoa,re albă au pereţii subţiri, pe cînd cele ele culoare 
roş ie înt ceva ma i groase. Aceste fragmente provin de 
la vase mici, ceşt i ·au cănuţe, cu corpul globular, buza 
oblică în afară, iar cu marginea trasă spre interior. Ca 
decor, au pe umeri striuri paralele ce pornesc imediat 
de sub buza vasului (desen 1). Acea tă. categorie ceram ică 
în cantitate mare o găsim frecvent în ·ecolul al II-lea 
e.n., dar ea este şi în secolul al III-lea, H, sau chi~tr mai 
tîrziu, dar cu o frecvenţă de8tnl de neînsemnată, aşa cum 
se întîmplă şi în cazul nol:)tru. 

2. Categoria vaselor mai mari, ma,i a,le8 urc im~re de 
culoare gălbuie spre alb cu pereţi mai groşi şi făcuţi 
dintr-o pastă de8tul de fină. Urcioarele au gura în formă 
de pîlnie, iar buza ·e term ină cu o bandă îngroşată . Tor-

o Rad u F lorescu ; D ecopcriri noi la Drobela (Tumu cuerin ) şi Rc{or
mcle 111i/ilare clin a doua jumălal e a secolului al I 11- /ea , „ Rcv. muzeelor" 
11r. specia l, anul J l , 1965, p . 435 - 1:16; ld c rn , Les Pliasses de conslruclion 
du Cas lrum Drobela - Tr. Severin , S tucli en Zu De M ililiirgrn zcn Roms 
\lorlrăgc Des li lnlernaiona/e111 Limcskongresscs ln. Sudde11/sch/a11d, 1!167. 
Btihla 11 Verlag Koln G rai. , p. 144; M. Daviclcscu , Oraşul Drobeta ş i terito
riul sdtt în sec . II - III e.n „ „Rcv. mu zee lor ş i monumcnlelor" 11r. 4, 
l \J75 , p. 63. 

10 D . T udor, Ollcnia romană , •d . a 111 -a , p. 200 ; Idem , S ucidava , Ed. 
Scri su l Român ·se, raiova, 1!l7•l , p. 7!l şi urm. ; Id em , Dacoromania l , 1\J73, 
Freiburg - Mlinchen, p . 155 ş i urm . 

11 A nciennes Cullures du /Jjerclap 3, Beograd , 106!!, p . 78 - 170 
12 O. Tudor ; O IP , p. 4:12 ; ldem , Sucidava , l\l7'1 , l'i g. 2U. 
i a Vladimir Kondiu ; Bosman , Forleresse rownaine el pa/eoby:anlinc, 

Anci enncs Cutlurcs du Djcrdap :3, Bcogracl, 1969, p . 09. 
H Gheorghe Popii ian, Ceramica romană din Ollenia, Ed. Scrisu l Hom:î

ncsc, Craiova , Hl7G, p. 106, pi. LV I, LV II. 

FOTO 3. OSTHOVUL BAN ULUI , INCINTA ROMANA TÎHZ IE DE P E 
LATllllA DE NORD. 
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ţile sînt aplicate .'Ub buză ş i e sprijină pe umăr (desen 2). 
Acest t ip ele m cior face parte din ce:ttegoria, amforidioa
nelor. }""orma lui ma,i mică. o gă.sim în .·ecolul al II-iea, 
d}tl' ea reapare ş i în :-;ocolul al lV-lea, 15 încadrîndu-se în 
t ipul 5 după Gh. Popilia,n 16 . 

3. Cea, de-a treia categorie ceramică drn;coperită pro
v ine de Ja, vase mari, cu corpul piriform, avînd C<L decor 
caneluri îngu8te ş i mai dese ce pornesc de pc umărul 
vasului pînă spre fundul lui (de8en 3). E le a u gîtul scurt 
şi cilindric cu fundul rotund. Ace8t t ip el e amforă este 
frecvent în Oltenia,, în straLuril e de culturi'1 roma,nă tîr
zie, daLînd din sec. IV - VI c.n. 17 . 

4. Categoria a p<1tm e8te cca a, v~tl:)elor mari de pro
vizii sau tot a, amforelor. Unele 8Înt de culoare roşie, cu 
lut bine frămîntat ş i bine a,rs. Sub buză ~•u ca, decor o 
bandă lată ca,nelată care se îngustce:tză. din ce în ce mai 
mult pc măsură ce îrntintează s:p1·e partea, inlerioară a 
vasului (desen 4). Tot din acea8tă c~•tegor i c fac parte ş i 
amforele de culoa re cărămizie-gălbuie avînd ca decor 
caneluri late în coaste (desen 4) . Altele au cai decor „triUI'i 
adînci, dese ş i uşor văluri te (desen 5) . Şi acest t ip se înca
drează în perioada -·ec. IV - VI a cemmicii romane tîrzii18• 

5. Cea ele-a cince<t ce:ttegorie este reprezentată de 
vase mari de culoa,re nea,gră-vînătă cu buza dreaptă şi 
îngroşată sub formă de bordură ( de8en 6 a) a.vînd pa,sta, 
de bună calitate. Tot din această categorie a ceramicii 
negre fac parte şi vasele de proporţii mijlocii cu corpul 
globular, cu o toa,rtă sau două trase din buza vasului , cu 
o ca,nelură adîncită pe mijlocul torţii. Pereţii vaf\ului sînt 
sub ţiri, avînd pe umeri caneluri fine ş i înguste (desen 
6b) . Altele, de propor\;ii mai mici, au o dublă canelură 
spre maro'inilc torţii, caneluri de8pă.rţite printr-un pinten 
med ian. 

Multe din fragmentele de <tmforă sînt decorate cu 
cercuri din vopsea roşie. Unele apar izolat, altele sînt <t.,e
zate într-o bandă continuă pe pîntecul a,mf:orei . Ace8te 
cercuri sînt mai groase sau mai l:)Ubţ iJ:i (del:)en 7). Nu este 
e:xclus ca cercurile desen<tte cu vopsea roşie 8ă reprezinte 
semne de olar. Tot semne de ol<Lr probabil sînt ş i cele de 
formă rotundă (. igilii ~) descoperite pe două fragmente 
de amforă (desen 8), u_nul avînd cli<tmetrul ele 3 m şi 
forma mult alveo l ată, iar cel de-al doilea,, cli<tmetrul de 
2 c.m. Ace ·Le sigilii }tu fost e:Lp licatc în pa.8ta, crudă a, va
sului . în afara conturului cercului - prin apăsare - nu 
.'e mai distinge altceva. 

Pe unele fragmente toL de amforă prin zgîi·iere, după 
ardere, au fost 8Crise litere greceşti . Pe un fraament ·e 
găsesc zgîriaLe literele din (de. enul 9 a) iar pe ~• ltul cea din 
(desenul 9 b ). în a.ceste liLere grece„ t i se poate vedea pro
babil o indicaţ, i e de capaciLate făcută. de proprietar spre 
<t-i servi la măs111·ă.toare 19 . În rnm·ea cant it~LLe de ceram ică 
fragmentară, un singnr cap<tc ele ~Lm l'oră, s-a, găsit înLreg 
(de en 10). El ar , diametrul de cca 11 cm şi o formă 
con ică cu un buton cilindric. AlLc frngmente ele capace 
sînt confec~ionatc dintr-o pastă neagră, pere\;ii oblici 
terminîncln-8e cu o borduri'1, iar lmrtea .·uper ioa,ră ·u un 
buton cilindric (de8en 10 b) . Şi acC',·te t ipuri ele capace 
e datează în sec. IV - V e.n. io . 

Opai~ele descoperite l:)ÎnL în număr de Lrei, da,r n ici 
unul nu · s-a descoperit înLreg. Primul, din lut cărămiziu, 
păl:)trează mai mult de jumătate dit1 partea super ioară; 
bazinul e ·te rotund, uşor concav cu tm1I'ta în formă de 
rulou. Lip8el:)C orrntrnentele (desen 11). e încadrea,ză 
în ceram ica romană Lîrzie din fl1$COlul a l VI- lmt 21• Al doifoa 
op::ti ţ <tre bazinul alungit, iar discul mic şi rotund. Măr
gini t de im brîu în relief, ce se continuă !:)pre cioc, prezintă 

1 ° C. Pclolesc11 şi Oclavian Onca ; i\laleriale arlieologicc X , l 073, p. 12fi 
16 Gh. Popii ia n, op. cil . , p. 103. 
17 Oclavian Toropu , J/omanilalea lîrzie .~i slrcl ro111 â11ii în Dacia T ra

ic111ă snd-carpalică , Ed. Scrisul Homâncsc, Cra iova , 1976, p. 51, fi g. 17 d; 
D. T udor, OR 3, fi g. 14 3, 5. 

18 Oclavian Toropu, op. cil ., p. 52, ri g. 17, r. c. ; D. Tudor , op. ci/. 
p. 143. 

19 D. Tudor, Sucidava I \f, Malc ri a le arheologice l , 1953, p. 706. 
20 Octavian Toropu ; op. cil , p. 50. 
21 Cons Lan lin Iconornu, Opai/e greco-romane, Muzeul arheologic, Dobro

gea, 1!167, p . 15~. fig. 202 . 
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pe bordura lată înclinaLă un ornament - ove - aproa.pe 
şters . 

Arn:;a este plată, de formă triun<YhiuJară decora, Lă 
. f b ' cu mo.trvc Jorale (?cl:lenelc) . Datează din aceeaşi perioîtdă 

c 1~ prnnul 22 • CelLu de-a,l treilea, şi el fragmentar, i se 
past~·a toarta în formă de cruce 23 , pie:-;ă ce s-a pierdut 
m timpul reorganizării muzeului. 

OSTQOVUL BANULUI 
CUPTOQ 111, <: 1 

, _f'LA fli 

ZID 

-----~ -- -- ----„-- -- -------. -- --------- --9-- -~ -- --

- ~ ___ '! __ --~ ---~----~ - - - __ '!" ____ - ~- - - -- - - - - - - --- -- - -~ -- -
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-- --~-- -- - ~-- --- -~ - - - -- - -- - - -- -- - - --- _"!' _ -~ - -~ - - ~ _!:!'_' --

----.-- ---. -- ---~ --- --;.-- --- ;,; -- -------- -~- - - - ~ -----. -----
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---------- -- - -- -
~· .., - -

1111111 P!.41/<A 
- GAll/J/NAfl DE cA!lĂMIDĂ 
~ 6/fU/11 Ot Ali/ CALD 

'SCARA I : 20 
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051/lOVUL BANULUI 
DtTALU GU~A PENJQU CAlo'UPA 

(t'IRAM!/JJ P!C4NT} 

CUP'rOARELE DE ARS CĂRĂMIDĂ 
În timpul exp l orărilor noastre în inLeriornl c·clăt ii 

nu s-a găsit nici un cuptor ue a.r. · oale „au cărămidă. . Firei>c 
ent ca asemenea instahtt ii să. se găsca,scă în afarn fol'tifi
~aţ i ~i, ceea Ce S-~ C?Dfi nnat doi î-IJJ1 i mai tîrziu, întîmpJătOI', 
rn t impul excavara osLrovului pentru bala::;t. 

u această oc<tzic , -a decoperit aproape int<:tetă in
st<t laţi<t de foc a două. cuptoare de ar,„ căr1midă. Ficmu.·c 
imtahtţic era, făcută din cîte o platformă cu cîte doi1ă 

FOTO 5. O ' TROY L BANULU I. CUPTORUL NR . 2, VEDEHE 
GENERALĂ 

g:uri de foc, avînd un ş ir de bolţi ee ::;e sprij inmtu în inte
rior pc cîtc un picior median, iar Ja cxLer.ior pc pereţii 

22 Conslanli11 Jcono111u ; op . cil „ p. 147, l'i g. 170 ; Oclavia11 Torop u , 
Romani/a/ca ... , p . 72 , fig . J 2 . 

• 23 M. Daviclcscu , ./Je la neolitic la evul mediu , „ nammi ", Cra io va , 
1065, 10 (1

0

5) , p. 2 1 ; Idem Mo1111111enlc medicl)a/c, Ed. Meridiane , Bucurcşli 
J 060, p. 31. 

~„OTO 6. OSTHOV L BAN U LUI. BOLTJLE CUPTOR L U I DUPĂ 
J NLĂTURAREA DĂHÎMĂTURJLOR DIN FATA. 
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cuptorului. Între bolţii era fixat sistemul de canale pentru 
circulaţia cădurii. Dea.supra, printr-o placă perforată din 
că,rămidă cMdnra din cuptor se trimitea spre exterior 
unde se stivuia că,rămida crudă. Cele două cuptoa,r e sînt 
aşezate Ja o distanţ;ă de 25 m unul de altul, fiind ampla
sate pe latura. de sud a ostrovului. Locul ales sub mal 
ferea cuptoarele de vînturile puternice ce bat dinspre 
vest şi nord. În felul acesta arderea era conskmtă. Pro
babil că a ici s-au găsit un pămînt bun pentru f,rămîntat 
cărămida şi apa care era în apropiere. Cu toate acestea, 
ca o măsură de prevedere împotriva curenţilor, cuptoa
rele au fost săpate în malul ostrovului la o adîncime de 
1,50 m. 

Cuptorul nr. 1 : formă dreptunghiulară; lungime 
4,60 m; lăţime 4 m; placă de reverberaţie 3,90 m lun
gime ş i 3,60 m l ăţime. Orientat spre sud, avea şase rîn
duri de bolţi în lungime, cu două guri de foc despărţite 
printr-un picior median (foto 4). Deşi a fost acoperit 
de vegetaţie, iar pînza de apă se găsea la mică adîncime, 
fiind puţin stricat de lama buldozerului, se păstra destul 
de bine. Cele două guri de aprindere a focului ş i alimentare 
cu lemne în timpul procesului arderii sînt de formă semi 
circulară, avînd înălţimea de 0,75 m. Faţă de deschiderea 
bolţilor din interior, gurile sînt mai mici, eJe avînd în faţă 
cîte o piatră masivă pe care se sprijineau capetele lem
nelor introduse în cuptor. Pentru a nu l ăsa să intre curenţii 
de aer în interior, care puteau influenţa procesul de ar
dere, gurile cuptorului au fost prevăzute cu cîte o gardină 
ce ieşea în afară la o di tanţă de 0,40 m. Înălţimea acestei 
gardine era de 0,30 m. I,a gura de est, g<1rdina era distrusă , 
însă după urmele rămase s-~1 văzut că ea a existat. Tot 
interiorul cuptorului a fost tencuit cu un strat gros de 
pămînt de 10-12 cm pentru a nu lăsa căldura să se piardă. 
SpaţiiJe dintre ş irul de boJţ; i ce " usţineau placa de rever
beraţie şi întreaga greutate a cărămizii aşezate pentru 
ardere constituiau canale de circulaţie a căldurii, în număr 
de şapte. Aşezate două cîte două paralel ş irmile de bolţi 
erau construite astfel : la mijloc un picior gros de 0,55 m, 
la bază, din care pleacă spre dreapta şi stînga cele două 
bolţi din cărămidă, aşezate pe muchie şi în picioare una 
lîngă alta, legate cu pămînt între ele ; spre exterior descăr
car ea împingerilor de pe bolţi se făcea pe pereţ;ii exteriori ai 
cuptorului. 

SISTEMUL DE TRANSMITERE A C.ĂI,DURII ŞI 
PLACA DE REVERBERAŢIE 

Distanţ;a de 25 de cm ce exista între şirurile de bolţi 
era acoperită de către două sau trei cărămizi puse în 
picioare după care se lă,sa un interval de 10-12 cm. In
tervalul era despărţit de o cărămidă pusă longitudinal 
creîndu-se astfel două compartimente prin care ieşea 
căldura (detaliu Ja cuptor 2). Atît peste şiru ril e ele bolţ, i 
cît şi peste aceste interva,le cu deschizături 8-a aşezat 
un strat de lut gros de 5 - 6 cm constituind o platformă. 
Această platformă a fost perforată cu orificii circulare 
în dreptul deschiderilor făcute de interspaţiile bolţilor. 
l~a exterior, placa de reverbemţie se prezintă plană pe 
toată supn1faţa cu şirnri parnlele de orificii (plan 8, cup
tor 1) La aşezarea cărărn izilor crnde pe placă se ţ;inea 
seama de aceste orificii l ăsîndu-le libere pentru c irculaţ;h1 
căldurii printre şirm·i le de cărămizi. Dealtfel şirurile de 
cărămidă crudă se aşezau numai deasupra bolţilq_r lăsînd 
canale de circulaţie a, căldmii libere pînă sus. Intreaga 
masă de cărămidă crudă la exterior era lutuită bine, 
numai în partea superioară lăsîndu-se orificii pentru 
evacuarea fumului. 

Cuptorul nr. 2 este asemănător cu nr. 1. Nu i se mai 
păstra gardina din faţă. Fiind mai mic decît primul, 
avea numai cinci rîmluri de bolţi şi acelaşi sistem de t rans
mitere a căldurii prin placa reverberativă. Pe placă, în 
colţul de nord-vest, se mai păstra o îngrămădire de cără
mizi provenită de la ultima ardere (foto 5,6) . 

Gmile de foc conserv~1te destul de bine au suferit 
unele deteriorări din cauza umezelii. Cărămida este aceeaş i. 
Peste bolţi au fost aşezate două rînduri de cărămidă în 
poziţie orizontală peste care s-a aşternut stratul de lu
tuială gros de 5-6 cm pentru a fi făcută placa reverbera
tivă (plan 8). în amestec cu cărămida căzută din pereţii 
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din jur, s-au găsit cîteva fragmente ceramice de amforă 
cu „coaste". Cele cîteva ciobmi nu pot să ne facă să cre
dem că acest cuptor era folosit pentru olărie. Galeriile 
pentru aer cald sînt tot din cărămidă pusă pe muchie 
sau în picioare. După cantitatea mare de cenuşă găsită 
în faţa gurilor de foc ne-am putut da seama că au avut 
o îndelungă întrebuinţare. 

Cărămida de la cuptoare avea mai m.ulte dimensiuni : 
40 x 30 x 6 cm ; 28 x 28 x 4 cm ; 30 X 14 X 7 cm; 
37 x 39 x 4 cm ; 30 x 13 x 6 cm 

Cuptoarele au servit la arderea cărămizii necesare 
construcţiei cetăţi i datînd din aceeaş i perioadă. Ele 
prezintă analogii cu cuptoarele de la Sarmizegetusa, 
Romula sau Garvăn 24 • 

Din analiza materialelor prezentate mai sus : ceramică, 
tehnica de construcţie, planul fortificaţiei în care găsim 
elemente suficiente din secolul al IV-lea pînă în secolul 
~11 VI-lea precum şi o monedă de bronz de Ja împăratul 
Tiberiu al II-lea Constantin (574-578) 25 , putem spune 
că fortificaţ;ia din Ostrovul Banului a fost construită 
la sfîrşitul secolului al III-lea ş i începutul secolului al 
IV-lea, perioadă de cînd datează şi castrul de la Gornea 26 

sau refacerea castrului de h1 Drobeta . .Alături de castrul 
de la Sip de pe malul drept al Dunării 2, 7 , avea rolul de a 
supraveghea şi controla navigaţia în canalul de la Por
ţile de Fier construit încă de pe timpul împăratului 
Traian, în vederea stăvilirii O'rupm·ilor sarm~1te ce veneau 
din B~mat 28• 

Săpăturile nu au cos la iveală nici o inscripţie sau 
vreo cărămidă cu ştampilă de aceea nu se ştie pînă în 
momentul de faţă ce unităţi militare au construit cetatea 
sau au staţionat aci. 

După retragerea administraţiei romane în sudul Dună
rii, apărarea limesului dunărean era asigmată de către 
armata Daciei Ripensis. Apărarea şi controlul fluviului 
s-au împă1ţit între cele două legiuni strămutate din 
Dacia : a V-a Macedonica cu sediul la Oesous, care supra
veghea Dunărea de la gura Oltului pînă la Lom, şi a 
XHI-a Gemina, care avea cartierul general la Ratiaria 
si apăra teritoriul dintre Lom şi gma Oernei. La Pontes 
~x ista o formaţ;iune a legiunii a XIIl-a Gemina 29 • Pro
babil că un detaşament al acestei legiuni de la Pontes 
staţ; iona şi apăra fortificaţia din Ostrovul Banului. 

Rîndurile de faţă nu epuizează problemele puse de 
fortificaţi~1 romană tîrzie din Ostrovul Banului. Viitoa~ 
rele săpături ce trebuie făcute pe o sc~1ră mult mai 
mare vor aduce mult mai multe precizări. Cu alt prilej 
vom prezenta si cea de-a doua fortificaţie din Ostrovul 
Banului care d~tează din secolul al XIV-lea încetîndu-ş i 
act iv itatea în secolul al XVI-lea. 

HESUME 
Les fou ill cs arclwologiqucs c rrccl 11 ecs a11 co urs ele l'annce 1\)65 sur 

l'll c Ostrovul Banului , s ituee cn racc clu barragc de la Hydrocc ntr:il c des 
Porles el e Fer, it Gur:i Văii, onl cu cu prcmil·r li cu Ic b ul ele mc llrc cn 
cviclcnce Ies ruincs cx istant sur celle !I c el de Ies ra ire protcge r par Ies 
cons lruc leurs ele la hydroccntral e. Ccs fouill cs onl precise quc l ' ll c a 
etc habitcc au co urs ele la comm un e primitive , ainsi quc l' exislcncc el e 
cleux fortifi cations d'cpoqu es diffcrcntes. La premi ere Jortiricatio11 , ciont 
s'occupe cel arlicle, es l de facture romainc tardive , datanl depuis la fin 
du 111-eme siccle jusqu' au Vl-cmc sicclc. Son role Hait de survc ill cr la 
ci rcu lali on des haleaux sur Ic Danubc, dans lu zone des calaraelcs , role 
pa rlagc avcc la rorti fi cation de Sip , siluee sur Ia rivc droilc du Da nubc. 

Le systcme de conslruclion avec des tours cn arc el e ecrele es l lrouve 
:'t Drobeta dans Ies plrnscs du casl rc de la fin du 111-cme siccle Oli bicn 
dans la lcchniqu e de construction cili Sucidava, Cta nl souvenl ulilisc dans 
Ies construc li ons pal cobyzanlines de la rivc droitc du Danubc. Le plan 
de celle rorlificalion rcssemble a ce lu i ele Sucidava, mais su r toul ~\ ce lui 
de la fortificalion palcobyzantinc du Bosman, id entifi ce par Ies urchcolo
gues de Y ugosla vic commc „Ad-Scroufulas" (plan 7). 

24 Octavian Floca , Dacia IX - X, 1\!41 - 1944, p. 431 - 440; Gh. Popii ian, 
Două cuploare de ars /igle şi cărămizi descoperil e la Romu/a., „Rcv. muzeelor", 
nr . 2, 1969, p. 167 - 169; lde111 , Ceramica roma n ă din Ollenia , Ed. Scri su l 
H.omâncsc, Cmiova, 1976, p. 13!! - 145 ; Gh. Ştefan, Un cuplor de ars 
/iglă descoperii La Ciarvăn , „ SCIV", VIII , l - 4, 1957, p. :13!! - 345. 

2° M. Davidescu, J\llonumenle medi eva le din T urnri Severin , Ed. Meri
diane , Bucureşti, 196!!, p. 34, Idem, Drobela în secolul 1 V - Vil e. n„ „ Rev. 
muzeelor şi monumcnlelor", nr. 1, 1976, p. 46 . 

2s Nicolae Gudea , I. Dragomir; Cărămidă romană ClL tex/ cursiv din 
sec. al J V-lea de La Ci or nea, „ Banatica" lll , Hcş i ţ. a , 1 \!75, p. 114. 

21 Pctar Milosevic, Sip„ Forlăresse roumaine el palt!obizanlyne, 111 e 
- V I es. Ancienncs Cu ltures du Sje rdap, 3, Beograd, 1 !l6!l, p. 151. 

2s „lsloria României" , I, p . 657 ş i urm. 
20 „D. Tudor, OR3, p. 425; Octavian Toropu, Romani/alea ... p. 20. 
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