
CU PRIVIRE LA CERCETĂRILE ARHEOLOGICE DIN ZONA HIDROCEN
TRALEI „PORŢILE DE FIER" II 

ELISABETA ANCUŢA .... RUŞINARU 

Importa,nţa i8torică deoRebită a descoperirilor arheo
lo0foe ale Drobetei - una din în.·emnatele localităţi ale 
Olteniei romane - , care au readus la viaţă vestigii din 
comuna primitivă pînă în evul mediu romfi.nesc, a, atrn f\ 
atenţia unor i8torici de pre8tigiu ca.re -au aplecat cu interes 
asupra, desci1'1 ării documentelor de piatră şi lut, a datării, 
periodizării şi recomtituirii, conservării şi consolidării rui
nelor şi altor obiective arheologice antice, dedicîndu-lc 
preţioaf\e Rtudii şi def\crie1 i in publicaţii de Rpecialitatc, 
lucrări de sinteză ştiinţifică. 

Do hi. prirnn. campanie ştiinţifică de 1;ăpături arheologice 
din 1!?31, cu c~ue ocazie prof. Gr. Florescu determină 
Rtratigrafic şi elucide::iză incinta, drumurile, pretoriul 
primei epoci a, caRLrului, la, cea, organizată de către 
Al. B:lrc:lcilă, care cerceLînd mai mulţi ani ruinele romane 
le pune în valoare muzoiRt.i.că (luîml astfel primele măsmi 
de conHervaro ş i consolida10 a lor), şi pînă a tăzi, antica 
aşezare fli fo1-;t sub observaţia, 1-;pecialiştilor , o vastă cam
panie de sărături do făşmîndu-se aici, în anii noştri, încc
pînd cu anii 1957, cînd tot prof. Gr. Florescu, în cola,
borarc cu Muzcu l „Porţile de Fier" a reluat cercetările 
arheologice. SL1ăvechea aşezare geto-dacă şi romană, 
rnrnl dintre puternicele bastioane ale rom::inităţ,ii orien
tale .;i romano-bizantine, îşi dezvăluie cu generozitate 
mereu alte elemente de civilizaţ,ie care vorbesc de modul 
de viaţă şi de 1-;piritualitatea st1 ămoşilor noşt.ri, de sinteza 
etno-culGurnJă, daco-romană, atestînd în această parte 
nord-dunăreană a, României continuitatea popornlui 
rom~i.n pc vechea temelie traco-geto-dacă. 

Nu mai puţin importantă, a,tît pentru istoria poporului 
no.·Lru cît şi pentru cunoa.;terea începuturilor şi genernli
zării metalurgiei fierului, esie descoperirea cuptoarelor 
de redus minereul de fier, în aceeaşi zonă a Mehedinţilor. 

Între a1iii 1958 şi 1977, în zona, comune.i Cireşu din 
podişul Mehedinţ; ilor au fost identificate şi cercetate de 
către arheologii C. S. Nicolăescu-Plopşor, Lucian Roşu 
şi Expeclalus Bujor .;i mai apoi de către J~ucian Roşu, 
mai multe cuptoare de redus minereul de fier, geto-dacice, 
din 8ecolele V - IV î. e. n., primele şi cele mai vechi dovezi 
a.le ace tui meşteşug, ce coboară, cu mulL în timp, cu
noaşterea nmiRt.ră def;pl'C civilizaţia geto-dacică. 

în Muzeul „Porţile de Fier" stau rînduite cu gr iJ ă, 
după criterii ştiinţifice şi metode moderne de expunere 

1. Castrul roman Uinovn . Aspect clin timpul săpălu rilor , 1976. 
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muzeo-tehnică, comorile Lăinuite de milenii, dar smulse 
trecutului lJentrn a oferi po.·terităţ; ii imagini nle vieţii 
oamenilor de demult. O întreagă i1-;torie se derulează în 
Răli le muzeului cuprinzînd urme ale cultmii materiale şi 
spirituale încă din epoca pietrei. Monumente din sec.~v -
x · care se văd Ri azi în Drobeta-Turnu Severin sînt mărtu
rii ale permane~ţei şi gradului de civilizaţie ale populaţiei 
autohtone româneşti. 

Cercetări le şi săpăturile din regiunea Hidrocentralei 
„Por\;ilc de Fier" II, care au început din anul 1976, vin să 
documenteze noi elemente ale civiliz~t(, iei care ::.t înflorit 
aici în anLichita.tc. 

J_,acul de acumulare al Hidrocentrnleî „Por(iile de Fier" 
II 8C întinde pe o di1-;tan\ă de 60 lnn de la 01-;trovu Mare 
pînă la Gura Văii. Cum a.pele lacului vor creşte cu cca 
2,5-3 rn în preajma ora.;ului Drobeta- Tr. Seve1in, o serie 
de zone (Ostrovu Mare, lzvoru FrumoR, Crivina, Vra.ncea, 
Tismana., Ba.toţi, Hinova, Şimian, Schela Cladovei, Ostrovu 
Bn.nului) caro prezintă interes din punct de vedere arheo
logic şi istoric, a.I etnografiei şi ştiinţelor natmii vor intra 
sub apă. 

Pentru salva,rea ace.tor obiective s-a constituit un 
colectiv de cercetare arheologică a întregii regiuni, format 
din 30 cerr.etători de la instituţiile de specialita.te din în
treaga ţară, colectiv condufi de o perRonalitate ştiinţifică 
recunoscută în ţa,ră .,· i peRte hotare : llrof. Dumitru Tudor, 
autorul cunoscutei lucrări „Olteni~i. romană", care a 
„trînR cu paRiune un bogat ma,terial asupm Drobetei 
incluzînd şi ultimele rnzultatc arheologice pc care le-a, 
8intetizat şi ordonat şti inţific. Colectivul şi coorclona,torul 
au fo1-;t ~wizaţi ele orga,nele centrale de ·pecialitatc : 
Academia de ştiinţe sociale şi politice, Con8i1iul Culturii 
ş i Educaţ;iei Sociali1-;te. Dacă la „Porţ;ile de Fier" în
trcao-a conducere ~t cercetărilor a avut-o numai grupul 
complex de cercetări, constituit în · acest sens, î.11 cazul 
„Porţ,ile de Fier" II, conducerea,, supravegherea, organi
za.rea, cercetărilor au fost preluate de către Comitetul 
judeţean de partid prin Secţia de propagandă. Organele 
locale de partid au dat indicaţii ca la sfîrşitul fiecărei c~tm
p;tnii de săpături ::; ă se organizeze o expoziţie a.rh eolo0foă 
cu rezultatele cercetărilor din anul respectiv; să se desfă
şmuc o sesiune de comunicări şi rapoarte în carn fiecare 
cercetă. Lor participant t:ă prezinte rezultatele obţ,inute. 

2. Caslr11l roman lliuovn. Turnul ele norcl-esl. Descoperirea unei amfore. 
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3. Ostrovu :\la1·1„ Borcl ~ iul cu piclrar clin secolul al Vl-lcn. Aspccl clin Limpul 
s:1pMurilor di n 1077. 

4. Ostl'ovu Ma1·c. Mor1nînl11l 111-. 1, ddaliu (1976). 
5. Ostrovu i\Ca1·c . Morinînlul 11r. 2. Aspccl clin Limpul siipălurilor , J\J76. 
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Rapoartele ş i comm1icările se vor strînge şi publica în vo
lumul de Studii şi cercetări „Drobeta". 

Lucrările 8e vor desfăşura pe baza prevederilor Legii 
nr. 63/1974 privind patrimoniul cultma,l naţional. în 
~icest :-;ens Oficiului judeţean pentru IJatrimoniul culturaJ 
naţional îi revin o serie de sarcini de mai-e răspundere atît 
în ceea ce priveşte cercetarea propriu-zisă, prin partici
pare;-t membrilor lui ş i a muzeografilor de la Muzeul „I or
yile de Fier", la lucrările efectuate de întregul colectiv -
cît şi în ceea ce priveşte .'trîngerea, depozit<uea, conserva
rea, restaura,re;i, fişa,rea şi îm·egistrarea tuturor materia
lelor rezultate din săpături şi expunerea lor în secţiile 
Lemporarc sau permanente ale muzeului. 

Primul punct arheologic, c::ue a, stat în aten~ia cercetă
tol'ilor, este Ostrovu Marc, unde se va, construi\ b<ua.jul 
Hidrocentralei „Porţile de Fier " H. Încă din 1976, Vasile 
Boroneau~, cercetător la Muzeul de istorie a municipiului 
Bucureşti, din colectivu l desemnat, împreună cu muzeo
graful Ion Stingă, de la Oficiul judeţea,n pentru patrimoniul 
cultural naţional, a,u şi început lucrările în acest sector 
ca.re continuă . 

În ;:i,cefaşi colectiv de cercetare, Petre Roman, cerce-
1 Mor principal la, Institut,ul de arheologie - Bucureşti , 
efectuează săpătmi la Osh·ovu Co1·bului, i;:i,r Mişu Davi
dcscu, directorul Muzeului „Porţile de Fier", cercetează 
din 1976 - 1977, în cadrul aceleiaş i zone, castrul roman 
ele la I-linova~ aştcptîndu-sc ca şi al(;i cercetători ă ia, în 
primire punctele iuheologice ce le-au fo .. t repartizate. 

De:-ipre îmemnătatea excepţională a rezultatelor obţ; i 
nu.tc în castritl Hinova am aflat de la arheologul Mişu 
Davide cu: 

„J..Ja cafltrul Hinov<t pînă in ace1:1t ::i.n nu R-au făcut 
cercetări arheologice cu excepţia nominalizării lui ht sfîrşi
tul secolului trecut de către Pamfil Polonic, cel care a, 
călcat cu piciorul Brnzcla lui Novac. Pe baza informaţiilor 
lui Polonic, prof. D. Tudor pomeneşte această fortificaţie 
in lucrările sale despre Oltenia romană. 

C;-u;trul, fortificaţie romană din secolul al IV-lea,, }L fost 
conceput in formă dreptunghiula1 ă, cu tmnuri pătrate 
fa, co l ţuri, fiind apărat în partea de nord de trei şanţuri, la 
răxăriL de un Ş'.1inţ natmal iar la sud de taluzul înalt al 
Dunării ; Ringm a calc de acces era în vest unde , ·e bănu
ieşte că ar fi fo t şi poarta de acces a, castrului. 

ăpătmile: din 1977 au putut preciza că soldaţii din acest 
ca,fltru erau grăniceri; lim-itanei, care trăiau în castru 
împreună cu familiile lor. Ei a,parţineau Legiunii a V-a 
fffacedonica după cum s-a, văzut de pe ştampilele imprimate 
pe cărămizi ::;au ţigle . Ceea, ce este important de observat 
este faptul că o ţiglă era imprimată cu inscripţia DR UBET 
(aflată în muzeu), demon.-trînd ca ace. t detaşament de 
xoldaţi limitanei de hi Hinova erau subordonaţi direct 
Garnizoanei din marele castrii Drobeta. Pe de altă parte, 
numele dacic ;:i,l localit ăţii : Drubeta se păstrează şi în seco
lul al IV-lea, însemnînd că elementul autohton ern destul 
de puternic in această zonă; această constatare este de
momtrată de altfel şi de ceramica de8coperi1 ă în acelaşi 
c:.tstru Hinov~i, în cantitate destul de marc şi de factură 
locală, dacică. Prin urmare, populaţia daco-romană păs 
trează numele Dmbctei ş i după anul 271 aşa cum era 
cunoscută în;:i,intc de cucerirea şi stăpînirea romană în 
Dacia. 

Din inventa,rul descoperit menţionăm : creuzete pentru 
turnat metal, fier ş i plumb, arme printre care ş i un gladiurn, 
c uţite, arcere, multe fusaiole, pieptene, obiecte de podoabă, 
fibule, numeroase greutăţ;i de plasă, unelte pent1 u confec
ţionat plaxele de pescuit, cereale carbonizate, oafie de 
a,nimale sălbat i ce (coarneşicntniidecerb, ca}J de zimbru)". 

Ca mmarc a cercetărilor preliminare efectuate ht 
O. ·trovu l\farc, cercetătorul Vasile Boroneant ne relatează 
unnătoarele : ' 

„Cercetările de suprnfaţ,ă au dus la idcntiiicare<t, in anul 
1976, ~L unui număr de cca 15 obiective arheologice pe in
sulă începind din epipaleoli tic pină in feudalismul dezvoltat. 
Din cauz;:i, capriciilor apelor, nu s-au putut opera " ăpături, 
pentrn perioada epipaleoliti că, săpîndu-se numai m1de a 
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fost po ibil , în a şteptarea unui debit scăzut al . Dunării : 
. ondaje şi săpătmi în preajma unui mal care era pe punctul 
surpării „i unde s-au văzut multe materiale ceramice la 
i:;upra,faţ,ă, locuinţe din prima epocă a fierului şi de ecole 
VI - VIII. 

RezulLa l le cele mai interesante ·-au obţinu t în săpă
t urile efectuate pe dunele de ni•ip mişcător din p~trtca 
în amonte a in•ulei , numită „Botul Piscului". în par tea 
de nord-vest, dunele de nisip mişcător aufost transformate 
în secolele VI - VIII în morminte de incineraţie tumula1 ă . 

eea ce este deosebit de interesan t , ş i cu t otul inedit 
pent ru epom~ ~tceasta , este ritualul ele înmorrnîntare, legat 
de tradi ţiile vech i traco-iliro-dacice con t tnd din introdu
cerea defunctului într -o groapă circula.r ă, săpată pe cen trul 
tum:ulul'ui. Arderea defunctului •e făcea în alt ă parte, 
aducîndu-. e într-o urnă cenuşa . La începu tul înmormîn
tări i , pe fundul gropii se făcea o altă vatră, simbolică, circu
lar ă, de cca 30 cm diametru. Alăttu·i ·e punea ofranda, 
iar peHte vasul cu ofrandă, acoperi t cu o cărămidă romană 
cioplită rotund şi lu a,tă din tr-un castru roman din apro
piere, se clădea o movilă de cărămizi ş i piatră peste care 

6. O ·l1·ov11 i\la re , Mormlnlu l nr . 2 , c u u r11 a c u ofrandă (J\J76) . 
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s-au spart ritual alte vase . Probabil, concomitent cu aceste 
operaţii ale înmormîntării ardea şi focul pe vatm mică, 
un rug simbolic ce cuprindea întreaga groapă, ceea ce 
explică arderea mtregii gropi. După ce arderea s-a termi
nat, groapa se acoperea cu pămînt peste care era împrăş
tiată cenu„a defunctului; apoi •c amenaja o vatră pent ru 
banchet care acoperea aproape în întregime pe cea a rugu 
lui pe care e aflau res turi de bucătărie , obiecte ceramice 
ş i cele ale defunctului. în final, t otul se acoperea cu 
pămînt . 

După ritualul de înmormîntare şi fragmentele ceramice 
găsite , aceste morminte aparţin unor băştinaşi romanizaţi 
dar necreştina ţ, i" . 

Deşi afhtte la începutul explorării ace, tor bogate zone 
în vestigii ·trăvechi, săpătmile arheologice anunţă de pe 
acum rezultate deosebite în ceea ce priveşte înt regirea cu
noaşterii ştiinţ;ifice a vieţii strămoşilor noştri, a procesului 
de formare a poporului român şi menţinerea unor obiceiuri 
mai vechi în cthnosul românesc, preluate din tradi ţia 
geto -dacă, unele din elemen te perpetuate pînă în zilele 
noastre. 
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