UNELE DATE PRELIMINARE ASUPRA REZULTA TELOR CERCETĂRILOR
DE LA OCNIŢA, JUDEŢUL VÎLCEA
Pro f. dr . doc . DUMITRU BERCIU

Oc r cet~u·il c de Ja Ocniţa (localitate dependeni~L de
Ocnele Mari) s-au de ·făşurat mai mulţ;i ani consecutivi,
(începînd clin 1960), în cadrul plannlui de activi tate .al
Muzeului de istorie judeţean, în colaborare cu Institutul
de arheologie al Academ iei de Ştiinţe Sociale şi Politice,
în prezent integrat Facultăţii de istorie şi filozofie a Univers ităţii din :Bucureşt i . An de an s-a obţinut o documentare istorico-arheologic:'\ ce sporea cu fiecare campanie <le săpături.
Au fost făcute cercetări pentru a se preciza caracterul,
întinderea ş i durata locuirii sau folosirii, în diferite scopuri, a celor trei puncte principale : aşezarea civ-ilă, necropola, Colina Sacră cu terasele dependente. În plus s-a
efectuat o săipătmă de informare pe înălţimea nr. 3 (0 1 ),
unde s-a amenajat de către daci o cetate de })ămînt, notată
de noi cu C3 ( = Cetatea 3) şi care era prevăzută cu terase
de luptă , turnuri de veghe şi palisade. Cu altă ocazie am
arătat că la Ocniţa, în zona Ocniţa - Cosota, există, un
întreg complex arheologic. Punctul central îl constituie
aşezarea civilă, în jurul căr eia se află trei înălţimi fortificate (C1 , 0 2 , 0 3 , în numerotarea noastră), care o înconjur ă ca o potcoavă.
Necropola se găseşte în imediata
apropiere a aşezării, cn care se întrepătrunde în bună
parte dinspre panta de nord ai înălţim ii m . 1 (C 1 ) şi a
celei de vest a Cetăţii 2 (C2 ) .
în jurul punctelor indicate aci ex istă numeroase dovezi
de locuire din diferite timpuri, aşa încît complexul tle la
O cniţa - Cosota se încadrează într-o largă vatră de locuire ce se întinde pe întregul cuprins al staţiunii balneare
Ocniţa şi al Ocnelor Mari . Cele mai vechi dovezi de
locuire datează din perioada de tranziţie spre epoca bronzului ( a doua jum ătate a mileniului al III-lea î. e.n.) ş i
ap arţin culturii Coţofeni (fig. 1). S-a constatat că purtă
torii acestei cul tmi s-au aşezat în jurul salinelor şi al pîraielor sărate, ei exploatînd pentru prima dată - dup ă
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Unele forme de vase ele lut, cu profil de pahar în~Ll t şi
piedestal putemic indică practica utilizării apei srLrate concentrate şi evaipon1rii acesteia prin fierbere. Din cîte ştim
pînă în prezent, comunităţil e omeneşti creatoar e ale culllll'ii Cot:ofoni reprezintă cea mai veche documentare,
ele caracter etnic indocuropean, proto-tracic, ee stă apoi
la baza su b tratului tracic din r egiune. Sîntem încredinţaţi că viitoarele descoperiri vor veni să ateste şi o
locuire ma.i veche, date fiind aici condi ţiile prielnice de
locuirn şi dezvoltare. Pe înălţimile amintite, şi îndeosebi
pe CoUna Sacră (C1 ), a existat o intensă şi îndelungată
locuire a oamenilor culturii Coţofen i. Materialele arheologice ele factură Coţ;ofcni din acest punct sînt foarte bogate,
dar ele - din păcate - provin clin pămîntul depus în
cmsul amenaj ării de cătr e daci a platoului Colinei Sctcre.
Descoperiri sporadice şi izolate de t.ip Coţofeni apar aproape
pretutindeni în zona noastră ele cercetare.
Tot pe CoUna Sacră au fost descoperite de asemenea
multe materiale ale culturii Glina din p erioada timpurie
a bronzulu i local (fig. 2). Apar deopotrivă şi în alte puncte,
dar s-a dovedit pînă a.cum Gă ele se concentreaz{L cu deosebire p e Colina Sacră .
Toată epoca mijlocie ş i tîrzie a epocii bronzului şi
faza de încheiere a acesteia şi de trecere către prima epocă
a fierului sînt foarte bine documentate prin cultma Verbicioara. De remarcat descoperirile privind perioada finală
a aeestei culturi şi cele plasate în perioada de tranziţie
şi de legătură directă cu complexele hallstattiene timpurii, care se înmulţesc în fiecare an, făcînd dovada participării şi a culturii Vcrbicioara la geneza complexelor
tracice din prima epocă a fierului de p e teritoriul ţării
noastre (fig. 3).
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N u lip::w ·c date i·efel'itoare la cultum numittL llasambi
din p erioada mijlocie a primei epoci a fierului, du11tt cum
nu lipsesc nici acelea din etapa hallstattiani:'l. tirzic, care
se înt îln esc aproape pretutindeni în zona r ospect ivt1.
Unele dint r e materialele descoperite do cumen tează chiar
etapa de t r ecer e la a doua epoci"'1 a fiernlui , la perioada
g eto-dacă. Lateno. Au fo st descoperite în jurnl vechilor
saline do la O cniţa caracteristice urme arheologice J.)rovenind din colibe cu sp aţioase vetr e de foc. În asemenea
materiale se oglindeş t e tocm ai proornml formtu'ii civiliz aţiei geto-dace. Ceramica lucrată la ro a t ă , cît .J vîdurile
de săgeată de bronz cu trei muchii găsite în colibele amintite datează din secolul al IV-lea î.e.n. D e la ace ·t orizont
cult m al-istoric înceJ.Je să se dezvolte, ş i pe pla,n local,
civiliz aţia geto-daci101"
In lumina r ezulta t elor corectărilor de J.) ÎIJ ă a,ourn , putem
urmări îndeaproape înt r eaga evoluţ; ie, din etap tt în etapă,
a acestei splendide civiliz aţii, p e p ar curnul celor cinci
secole de dezvoltare - sec. IV î. e.n. - sec. I e.n. - p îni1.
la cucerirea D aciei de către romani, în 106 o.n., oînu prefacerile, determinate de proce ·ul romaniz ării , c uprind ş i
p e localnicii daci ş i daco-romani din zon ă , aşa cu m o
dovedesc de p e ac um descoperiril e arheologico. Ş i firul
se leagă, în cout in mLre, de p erioada formt1rii popornlui
româin şi de Viaţa m cdievali"'1 românea ·că. , întm cît în îJ:ttrea.ga regiune subcarp atică a judeţului Vîlcea există multo
dovezi ale oontinuită ţ,ii noa tre. Zona, de oare ei:;te vorba,
r eprezint tt, de fap t , un colţ; din vasta ari e a su b t rat ului
traco-geto-dac, da co-roman ş i vechi rnmâne ·c.
în sectoml aşezări'i civile au fost înt r eprinse ·ăpătmi
arh eologice m ai su sţinute, dar ele nu au fost în cheiate
definitiv, fiindcă limitele acest eia au fost precizate pînă
acum doar p e t r ei latmi. P e latura de vest nu s-au put ut
extinde cercetările din cauza culturilor de porumb. Sînt em în să în posesia unei serii întregi de descoperiri şi observ aţ;ii car e ne îndreptă ţesc concluzia că aceas tă aş ez are ·e
întindea de la poalele celor trei înălţimi p înă spre fîntîna
cu cump ănă ~i chiar m ai departe, spre pîrîul Oosotci (fig.
21). Gro. imea stratului de cultmrt dep ăşeşte p e aloc1ui
2 m, dar e,'t e neuniform. D atol'i t~L tor en ţilor de p e pant ele înălţimilor s-a a,şez ~Lt , p este ultimul nivel al stratului
de cultur ă , mult pămîn t de „ viit ură " , în car e se gi"'tsesc
fragm ente cer amice şi ob iec.te <lin diferite p erioade istorice,
amestecat e laolaltă . Am numit r ceRt sLra.t de depunc~·i orizont ul IV, p ent ru a-l diferenţ;ia de nivelmile propriu-zi,·e ale
stra.t ului a1mrţ inînd ci v iliz aţi ei get o-dace Lateue. Acesta
cuprind e t r ei niveluri p1·incipale, car e, în unele locuri
poa,te fi subdivizat . Oele t rei niveluri nu sînt uniforme în
ceea ce priveşte depuneriJ e lor ;i nici nu se înt îlnesc t oa.te,
în aria aşez ării , în punctele în car e s-au practicat pînă
acum , tLp ătmi. În cursul săpătmilor clin aşezare nu s-a
dat p est e un stmt de cultură din epoca preistorică , ci
numai p est e materiale răzle ţ e şi în genera.I sporadice,
venit e de pe p antele înălţimilor. Un strat de c1t1turi"t
Coţofoni ş i altul Glina au exist a t numai p e Colina Sacră,
dar acolo ele a u fost com plet distruse cu ocazia amenaj ărilor platoului, aşa curh am ar tttat m ai în ainte.
Durat a locuirii din J.Jerioada celor trei niveluri princip ale ale str atului de cultmă Lat ene se încadr ează între
sec. II î. e.n. şi sfîr şitul sec. I e.n. Totu şi trebuie menţiio
nat că există vestigii din sec. III î. e.n. şi altele car e dep ă 
şesc pragul dint r e sec. I şi II e.n., făr ă a m ai vorbi aici
de cele romane care marchează pr ez enţa în jurul salinelor
a romanilor şi exploatarea sării de că tre aceştia, dup ă cucerirea D aciei.
în ceea ce priveşte tipul lo c11inţeloi" şi .mo ~ul de grupare
a acestora s-au obţ,inut date import.a :n.te car e complet ează cu no ş tinţele noastr e privit oar.e la t r aiul dacilor,
t eh nica şi cronologia locuinţelor. Diri datele înregistr at e
pînă în'prezent s-a constatat că nu a existat un singur tip
de locuinţe p e durata celor t r ei secole·. Lo ci1 inţa cea mai
des întilnită este cea de siipra.faţă, de form ă drept unghiulară sau p ătrată . Uneori este prevăzută cu u n pridvor.
Acelaşi plan il au şi lo cuin ţele u şor adîncite. Din cauza
ÎJ:!.C linării t er enului s-a procedat adesea la ter asar e în
veder ea am enaj ării postament ului. Acesta era fie din

J)ietre de rîu, lega te cu ar gilă fină (formă mai r a r întîlnită ) ,
fie din tr-o a rncnajar e mai s irnplă a un ei podinc bine legate
şi bătători t e din a rgili'li ames tecat ă cu nisip fo a1te fin ş i
alte ingr ediente adecva te. Dimensiunile locuin ţelor va,1·iază. Loc uinţe le sînt ÎJl gener al orînduite în ş iruri p ar alele,
dar se înţî brnsc .;i loc uin ţe risipite în diferi te puncte ale
aşezării. I n dou ă ·ectoar e ·-au consta tat o grnpa re mai
masivă a locuin ţelor ş i o suprapuner e a lor, determina te
prin obsel'vaţii stratigrafi ce concl'etc, .;i anume spre limita
dinspre nord-vest a aşezării ş i la poalele p antei de nord
a Coline'i S acre, în sectorul în care într epătrunder ea necropo.lei ş i aşezăr-i,1; C'i'IYile este m ai accen t u ată .
În legătw· tL directtLcu loc uinţ;ele sta u vetrnle. ""e c unosc
dou i"'L moduri <le a menajare a acestora : dup ă pr egă Li rea
ter enului , p eu tru ca acesta să fie drept .; i puţ;in m a i ridicat
d ecît podea ua :-;au p odi1rn, se făce~t un p at din pietre de
rîu a u din fr agmente ccr ami"e, p e. te car e se aşez a - ş i
se bă ti"'Ltor ea pu ternic - a rgila <.LDuiu e pregi"'Lt it ă. , fină .;i
amestecată cu n ii:; ip foarte mi"'u·un t . î n structur a vetrei
propriu-zise nu se amestecau p ăio ase . Vetrele aveau o
făţuial ă JustruiL <~L. S-a u do ·copcri t ~ i vetre r enovate de
dou ă im u chia r <le t rei Ol'i. Vetrele se gi'\, ·osc de r eg uli"'L în
afar a. locu i;n ţe i, dar în imediata ci a.propiere. Sînt c<'l zuri
destul de r ar e cînd o va tră era amenaj ată ÎJ1 interiorul
locuinţ;ei. Tot aşa d e pu ţin în tîluită este ~i vatra s impl ă, ,
amenaj ată uirect p e p i"'L mînt .
Vetrele au o formi"'t rot undă, ma i r ar oval ă . Unele dintr e
ele au g-air<lintL, u şo!' ridicată deasupra s upr !1ifeţei vetr ei.
P c vati·a unei locuin ţe mai în căp ttt o ar o , descop erită în
1977, s-a de ·coperit o cant ita te r elativ n1are de mei car bonizat. Hest m·i de m ei :-au înt îlnit .; i p e fundul unui vaso ală. În apropier ea vetr elor ş i lo cuinţelor se afla u în gener al
gropile mena jere, care conţ in ma teriale arheologice felurite şi r esturi tle la osp eţe . Gropile au p ereţii drepţi sau
au o formă de pîlnie. Sînt ş i unele gropi cu car acter ritual.
Inventarul t r at ului de cult urr1 diu aşez are est e deosebit de bogat .;i variat. Pr edomină , evident , cer amica
lu cr ată cu rn îna sau h r oaii"'L, a le căr ei evoluţi e , p eriodizar e
şi cronologie vot· putea fi precizate cu ocazia studiului
monogr afic p e car e îl pregătim. D eş i rarrt, cer amica pictată n u lip seş 1· e n ici în aşezar e::i. c iv il ă, . Se ada u gă. ş i cîteva
import uri de cer amică romană întîlnite în str atul de cultm ă, prec um ş i fragmen te de amfore elenistice sa u rnmane.
In ventarul se completează cu u nelte de fi er (secmi, seceri,
fier ăstr ai e, sule, dălţi, fiar e de plug, cuţite - cele mai
fre cven te - etc .), fu saiole, i·î şn iţe (fragm entar e, în gener a,]),
gr esii p entru ascuţi t un eltele, podoabe (fibule de bronz
sau fier , pandan t ive de bronz ş i ar gint, br{tţtLri de ar gint
sau de s ticlă colorată, mărgele etc.), arme (multe vîrfuri
de săgeată ; vîrfmi de lance ), „căţei de vatră " de lut
(fragmenta1·i) et c. Nu poate fi trecut cu veder ea depozitul de obiecte de fier ş i bronz (pest e 40) descoperit tot
în cuprinsul a şe zării în 1967. Inter esant de semnala.t
este fap t ul că u1 depozit se afla un vas de bronz roman
cu toarta ruptrLritu al ş i depus ă în vas, precum şi un „căţel
de vatr ă " din fier , întreg, şi un grătar, tot din fier, de o
formă care durează mult în mediul roman, pîn ă. către
sec. IV e.n.
Materialul ost eologic găsit în diferit ele campanii de
săpă turi nu est e încă studiat în det aliu. Au fo st descoperite oase de porc, vacă , oaie, capr ă , de cal, cîine, p asăr e .
Abundă oasele de mistr eţ, ceea ce în.seamnă că vînăto area
era un mijloc important de procurar e a hranei. Oase şi
coarne de cerb sînt mai r ar·e în schimb.
Studier ea fiecăr ei grupe de m ateriale, provenind din
aşez are , se va fa ce împreună cu cele scoase din necrop o lă
şi de p e Colina Sacră.
Al doilea obiectiv de cercetat l-a constituit necropola.
Ea se o-ăseşte la m ar <Finea estică şi cea su dică ale aşezării civile o~upînd ele fapt~ începutul p ant elor spre înălţimile C1 şi
0 2 • 'în bună 'part e cimitirul se concentrează p e pantă, iar
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Fig. 1. Fragment ccr:unic apar\:inlnd culturii
Co{o[eni.
Fig. 2. Fragment ceramic orname ntat cu gă
uri - butoni (cullw·a Clina).
F ig. 3. Fragment ceramic clin faza V a culturii V erbicioara.
Fig. 4. Opaiţ (căţu i) dacic clin M. 115.
F ig. 5. Fragmenl ele vas lucrat cu mina şi
hoga L orna men La L.
Fig. 6. Cană mini a tura l ă lu c rată cu roata.
Fig. 7. Ma re cană lu c ra lă la roală şi av!nd
inciza t pe toartă un pă Lrn t cu punct ln interior.
Fig. 8. Fructi e r ă picta Lă, Ju c rată la roat~t.
Fig. 9. Os ele animal cu urm e ele ars ură ş i de
topor, prin lovire.
F ig. 10. C lopoţe l ele bronz .
F ig. 11. Cataramă ele bronz.
F ig. 12. Morm1ntu l 115, ele in cinera pc, vedere
p a r\. ială.
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în partea dinl-ip re a„ ezare se întrep ăitrundc cu aceasta.
Morminte r ă l eţe au fm;1_ de coperite în m ulte punct e ale
aşezării , f ăr ă a ·e puica t r age vreo concluzie asupra u nei
reguli anum . Ceea ce se poate spune este con. tatar ea cr1i
ri ip ir a mormint elor în a" ezar e, •îieo dată chiar sub
locu inţe ş i sub vatră, stă în lcgii Lmili cu o aa m mită cr edinţă priviml a1)r opicrca celor i·ămaşi în vi aţi"'L el e cei plecaţi dintr e ei.
Au fost descop er ite, pînă în 1977, 357 morminte . 1n
anii m·mător i vor fi efectu ate săpu tmi doar într -o s ingm ă
· u prafaţă, re ·t.rînR.:'L şi ea di n ca nza copacilor. Necrop olct
a foi:;t m~Li mar c, da r morm intele de pe panta mai acccnt 11ată au fo t diHtru e cl in cauza apelor şi răcl;lc i nilor cop~L
cilor. 0 l'icum, ·onclu zia e te că necropola de la O cniţa tă
în nem ijlocită l egătrn ·r" cu populaţia din aşezarea civi lă,
aparţinîn<l acesteia . E ·te vorba de o necropolă plană .
Toate cele 357 morm inte sînt de incinera \ie, ri t t r adiţiona l al traco-geio-da.cilor. N u
-a dexC'opcrit îuc{L
rugul funerar , pc car e e [{Lcca incincntr ca cel11 i tUort, da.r

Fig. 13- ll. Tc m .:li ilc

săpa l c

arse inten ţi on at, înaint e de a xc <irpmH' 1·px tnri le de la
inciner a \.ie. Un asemenea, i·it ual, j)ntd ita t î1mintc de eucer irca romană Ri <lo constit uirea sin1 ezei e tJJicc .· i cult ur ale
daco-rom ane, 'se con1:1iclen1. a fi fos L ·u110x ·uL ele localnici
abia du1 ă cu cerirea D ne iei, dar ·cr cc t ă ri l e de la Ocni( a
au at ăta. t că dacii pract icii u aet'8L ritu al î11 a intc de c u ·eri1·ca romană . AceeaRi ·on eln zie s-a 1)utu L JormulH, .· i în
legătw·ă cu depunerea de monc<le în c:îteva morminte,
pr actică p ccifică lumii gt eco-ro manc, dar ·arc p ătrunseso
în D acia pr eromană în a in te do anul 1 06 c.n. Pc cîn d în
urne (<le r egulă în fo 1·m ;1, dr mare vas-snc, inai n u· 1111 mic
va -oal ă ) , oasele calcina te fuscxcr<1. a lese ş i cl cpu He cu gTij ă,
făr ă amest ec dt> pămînt , în gropi, în i:;cbim b, se depuneau
în gener a l la îutimpla re r ci:;L urilc auu nat e de p c rngul
funerar. Astfel, oasele ineinerat e sîn t r ăspîn di t e în înLregc11pr ins ul gr opilor. Har a u fost g:ăx i tc gr{Lnwzi dt~ oase pc
fundu l gt opilor xa u înt.r-u n col( al a ·extont.
Merită a fi mcnt,iona tc :pl'ac tica r iLu<t l{L de c::l]JI u ş ir
a, pereţi lor m ult or grop i c u JJ Îl'ln• de rî u x~w b u f'i'\, ţ i de

111 s l1nc:1

a le sa ncl un ru(ui ; ve d eri 1n r!i :1i t'.

„mal" (tuf tlaciti e) loca l ~ i usL u1rn,rea, un or gToµi - <h1p{L.
ec fuseseră umpl ute tot. <: \l p ieLrn dl' l'Î u ~ i b ucăti el e t uf
clacit ic, păstr în clu- ·c în Ielul ace. t <L 1l' ad i ţ i a ballst attian(L.
tr acică, din pei·ioada ~1in l ctioan"t, eincl îut îlnim 1m a t are
ritual la mormintele în tum1ii'i. S-au ckscoper iL ş i mor m inte cu gr oapa acoperi tă c u o l'Îi:' 11 i ţ ;'\ ::;a11 ·u o marc p la ·i\,.
de p iatr ă .
Inventarul morm intelor n n csLc prt>a l>oga ! . În gener al
c întîlne · puţ ine vai:;e întregi ~i obi.,·cto în b 1 111ă ::;Lar e de

el nu era în cuprin. ul necr opolei. Apr oape în e ·clusivitaie sînt m 01·minte în gr oapă, ·ele cu urnr1i şi capac constit u ie o excepţie, ca şi m ormintele clnble. tritr -u n caz s-au
găsit dou ă urne cu capac alătm ate . într-u n sector al cimitirului, mormintele în gro apă sînt orîncluite în şin1 ri
paralele, cu mici abateri. Gropile morm intelor au dife1·ite forme. Cele mai frecvente. înt cilindr ice însă cu p r 'W
drepţ;i. Gropile în formr" de pîlnie, u marginile cuptorite,
înt şi ele destul ele numeroai:;e. Au apărut şi cîteva grop i
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21

6

http://patrimoniu.gov.ro

15-16

18
17

1: ig. J 5 - 1 G. l\ l ască de lJronz (clest'11).
Fi g. 17. 1: ra g111cnl cc 1·a111ic c u inscrip\ia R11 tid(ava) .
Fig. 18 - Hl. F.l'agment ce ramice Jucral c cu
mina (18) şi cu roa la (19) p11.l'L1nd m1mel c
ll e/J (an Lrop011 im l raco-dacic).
Vi '· 20. Vas doJium , purl!ncl i11c ri p\ic tll
liLere g r cccş l i.

20

19

faptul că în multe morminte s-au descoperit fragmente de vase sparte şi lucra.te pe margini pentru a deveni
fusaiolc, dar nefinisate. Fără îndoială că acelea emu morminte de femei. Este aproape o regulă constantă ca fragmentele ceramice să fie arse secundar, chiar şi c:ele preistorice, de care am vorbit mai sus. Practica aceasta este
importantă ş i trebuie reţinută, ea fiind acum bine documentată în necropola de la Buridava dacică, preromană .
.Amintim de asemenea că în gropi se gă ·esc pietre de rîu

reţinut

con 'el'vare. Aproape toa Le acestea au fo ·t trecute p1·in foc,
în mm;ul ii 1cinel';trii. Cele mai multe sînt obiecte de podoabă
şi ele port. Au fosL găsit• în gropi însă cuţitaşe de fier,
creuzete, unelte, ustern:1ile, fu saiole, rî şniţc, zgură de fier,
mrtrgele etc. Ab und;t însă fragmentele ceramice care nu
sînt toate din a.cela..;i vas, spart ritua.l în timpul incineri'J,rii
dup~L o pracuc;t tradiţională. În unele gropi s-au găsit
.zeci de fragmc11t,e ceramice }Jrintrc care şi unele preisto.:rice (cultmilc Co!oîcni, Glina, Vcrbieioara, Basarabi). De
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23.
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Vedere spre staţiuunca balneară Ocniţa .
Vas lu crat cu mina decorat cu brăduţ.
Vase lu crato cu roata (Muzeul de isLorie al judeţului Vllcea).
Fructieră piclată , lucaLă la roaLă (Muzeul de istoric al judc~ului
V!lcca).
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şi b u căţi de tuf daciLic, în general de dimen ·iuni mici,
sau chiar foarte mici. Ma.jori tatea poa.rtă urme de anmJ'ă .
.Aceasta înseamnă cl1 nu clin intîmplare au a juns în grop ile de morminte, ci ele au fo t mai înainte aruncate pc
rug ş i apoi adunate imprcună cu celelalte 1·esturi de la
incinerare. Există prin urmare o anumit;'L practi că ritmLlă,
legat~L de o credinţii, ce rămine a fi precizat;'.\,. În gr opile
morm intelor s-a,u găs it deopotrivă. oa ·e de anima.le domest ice ş i s~Llbatice . Multe oase au urme de foc: ele proven ind
de la banchetu l funerar (fig. 9). Frngmentele de J ·îşniţă, ,
fusa.iolele, creuzetele, zgura de fier , cer cul de fier <le la
butoaiele ele lemn ·a,u cel de la butucul rotii carului
t oate pot fi considerate simbolmi ale îndeletnicir ilor clin
v iaţă ale celor înmormîntaţi. În gropi se mai g;'.1.se. ·c buc::-Lţ i de vatră, cărbuni, cenu şă , chirpici ar, etc.
Cele mai mu lte morminte datează <.lin sec. II ş i I î. e.n.
Unele par a fi mai vechi, iar altele apar ţin Rec. I e.n. Numărul mare a l mormintelor indică o popul aţ i e <l en.«\ iar
succesiunea, lor în toate perioadele fattcne atest:\ o continuitate, fără nici un fel ele întrerupere pîn:'1 la cucerirea,
romană, cînd încetează atît locu i..rea din a~·ezarea civilă,
cît şi folosiroa necropolei. Sporadicele fragmente ceramice
din sec. II e.n. arată totu ş i crL populaţia locali'L, de ş i rărit ă
mult, a continu at ă păstreze legături cu meleagmi1e din
jurul sa,Jinelor, acum exploatate el e căt re roman i.

20). ·01·1sa cu lite1·c greceşti „i în limba gr ea.di, şi care
termenu l ele ba,sile'lb - i· egi şor, că1) etenie - ş i numele
de M'arlcos sau 'l'hiamarkos -, cum am presup us chiar
în zilele descoperirii (a se vedea ziarul loca,l clin Hm.
Vîlcca „Orizont.ul " din 7 aug ust 1973), ş i cum au su sţinut
·peci aliş W peste ciţiva a.n i. Din ace~tstă. impm 'tantă descoperire ·e clespl'ind unele concluzii de mar e valoare istori c~t, ştiin ţifică : 1 ) dispunem de singurul izvor contempor an, scris de către .localniui în Jim ba traco-dac;:'t ş i c u alfabet latin, car e 1ocalizcaz;:'t centrul Biw'i dava, menţionat
de geograiful grnc PLolemeu (i:;ec. II e.n .,) „ub denumirea
de Biirfrla-ven-S'io'i - cei ce locuiesc ln B uridava - getodacii el e a.colo - la, Ocniţa : aici a existat Buridava dacică,
centrul m ilitar , polit ic, religio · şi economic deosebit ele
important; 2) acest centru a,vea, la, sfÎJ'şit.ul ·ec. I î.e.n .
ş i începutul secolului mrnător, o căpetenie lo cală, un regiş or, probabil Mar lws (antroponim de origine traco-dac<'.'L),
mai degrab ă decît 'l'h1:amcwkos. Prez enţa unui ba.silen
st.:'.'L în l cgătmă ·u o formaţ iune politică indi genă, car e
se afla, în nord -estul Olteniei şi nord-vesLul judeţului
.A rgeş . lm c1· i1Jţiil c a.mint.He sînt datate pl'in două monede
a le împăratului Ai1gust, în asocier e cu carn s-au găsit.
Tntdiţia organiz;:'tri i politico-militare superior r e statorn icite <l e către ma'1·elc B1.ireb,i sta s-a pă. ·trat - după cum
se clovede.;te acum prin izvoa re directe - ş i in vremea
pl'imului împărat r oman. Pc de a ltrt parte, în afar}.L de
antroponimu l M cirlws, a apăru t sm:i::; ele cinci ori cel:llalt
a.n troponim t r aco-geto- dacic, R eb.
Folosirea alfabetului latin în .·crierea realizată de crttre
localnicii daci, în r edar ea unor numiri indigene, de locf1li1 , :"Lţi ş i persoane, a,r e o semnificaţie care nu trebuie Bă ne
scape, întrucît p;:'ttrunderea a lfabetului lat in stă în legătură
dir ectă cu proceBul rom anizării, al c:':'L l'lli început se dovedeşte a fi mai vechi ş i sub acest aspect. Mai t r ebuie spu s
din nou că importu rile romane sînt la Ocni ţa, - Buridava foarte numeroase, în afar;'L de monedele romane ce
apa.r în toate nivelmiJe şi în un ele morminte . .Au fost descoperite de asemenea, ş i monede locale de tip r cpu blican
roman, cf1re, dup~L cum se ~t i c, re1Jrezin tă ~i ele un fenomen
tl e puternică îmîurire rom an;:'L ~ i de dezvoltare excepţ io
nal de prosperă a econom iei şi civ iliz aţ;i ei g·eto-da cilor.
în curnul s;:'tpăturilor a u fo st descoperite noi elemente
de c ivilizaţie materi ală şi spiritua.lă a dacilor, car e subliniaz;:'L ş i mai mult ::iuperiori ta,t,ea acestei civiliz aţ ii, dar şi
un itatea, ci, pe înLr ea,ga, ~trie de formar e ~ i dezvoltare, de
o p ~Lrte şi de a.lta a Carpaţ;ilor şi a Dunării .
Yom avea prilejul, în uele t r ei volume ale monognLfiei
Biirfrla,1Jm; cla,cioe, la, ca.re lu cr ăm în prnzent, cu colaboratorii locali, s::-t ne oprim mai îndelung asupra bogatei
docurnenti'Lri scoase clin să,păt uri , datorită sprijinuluimateria,l ş i mor ~L I dat de către organele de pa1'ticl ş i el e sta•ti ~tle
jucleţulu i Vîlcea.
Studiul ele faţ;ă este însoţ;it de cîteva fotog1 afii ale unor
piese ma.i deosebite ca valoare ştiin ţifică sau muzei stică,
la care am adău gat vederi ele a.nsamblu sau din t impul
si1p:':'Ltm·ilor.
(fig .
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.Aşa cum am arătat de la început, al treile~t obiectiv
al cercetării noastr e l-a constituit OoUnci Sacră, considerată la început doar numa.i „ Cetate" (C1 ). Platoul acestei
Coline a fost amena jat anume, în veder ea ridicării unor
constru cţ ii cu caru.e ter specific ş i funcţiona,litate nu totdea una l ărn uJ'ite definitiv. Pe platou au fost să.pate în
stîncă încăperi subterane locuite sau folo ·ite în practici
rituale, in unele preocup ări legate de şt iinţele empirice.
Una dintre aceste încăperi avea podină, pe car e se amenajase o vatră. Deasupra încăperilor subterane se ridica
o construcţie circulară, cu vîrful ascu ţit, în felul unei forme
redate pe Columna lit'i Tra ian în ini,m·ioml unei cetăţi
(clava) dacice. Pc acelaşi platou s-au descoperit temeliile
unei con stmcţii cu plan dreptunghiular, săpate deopotrivă
în stincă (fig. 13 - 14). Par e a fi vorba de un sanctua l',
ca1·c datează din sec. I e.n., a di că din ul1,im a perioadă a
folosirii Colinei Sacre. Pînă în prezent an fost documentate
toate etapele de locuire, atît; în aşezare cit şi în necropolă .

P e latm·a de nord a platoului s-au descoperit urme de palisade şi tummi de vegh e ş i luptă .
în 1973 ş i în ani i următori au fo st făcuLc irnporta.nte
descoperiri arheologice pe Colina Sacră şi pe T erasa I,
dinspre vest. Reamintim aici doar cîteva. într-umt din
încă1)eri a fo st descoperită. o mască de bronz (fig. J5-16 )
reprezentînd un tînăr, probabil zeul războiului. Este o
operă de artă lucrată într-un ~telier local, către sfîr~itul
sec. I î.e.n., unică în felul ei. Din alte înc<'.'tperi provin inscrip ţiil e de pe fragmentele cer am ice publicate ele noi cu
o altă ocazie. Oricum, de menţiona,t şi de data aceasta
inscripţiile care redau cuvîntul BUR, BURIDAVA
(fig. 17 ), REB (fig. 18 - 19 ), cu liter e latine, cît şi inscripţia de pc cele trei fragmente dintr-un marn vas-doUum

>

RE SUME
Des rcc herches arc hco lo giqu cs intenses se deroul ent cleji1 clcpuis HJ()O
su r Ic te rriloirc de la locali te Ocni\.a, clep. de Vilcea . L' a uteur presen te sculemcnt qu elqu cs observations ct co nclu sion s preli m.inaires sur Ies r es ul tats
obtcn us a u co m·s de plusicurs campagnes de fouillcs archeologiqu es. L\in ·i,
on a pu dccou vrir dans la zone Ocni ţa-Cosota -O c n e lc Mari des So uscarpalhes de l' Oltenie du nord -es t un complexe culturel tres vaste ct nncien.
A sn basc se trouve un substrat proto-thrace . (c ivilisalion de Co ţo f'e ni)
ainsi que celui trace de l'cpoque du bronze (Les ci vilisalion.s Glin.a et Verbicioara ) et de la premiere cpoqne du fer (la wllure Basarabi) et ele la
phase tar dive et finale hallstatti ennc. C'cst sur ce substrat qu e se
form e, a ussi dans cette zone histori co-gcogrnphiqu e, la ci11ilisalio11 geto-dace.
Celle-ci est particulier ement bicn doeumentce par Ies decouvertes de
l'hnbitnt civil (ou l'on a tronvc de nombre11ses bahita lions, qu elques
un es avcc galerie cxterieure, ot1tils, ornemcnts, monn aies romaines et
indi gcnes, ccramiqne, etc.), de ' 1a necropole d'iclnerntion (on y a dcco uvert 357 tombes, presqne toutes dans des fosscs , ciont un pelit nombre
ont ete bnHees avant d'y deposer lcs res tes ftincraires) et des eites situ ecs

sur des haulcurs. L ' 1111 c ele ccs lrnutcurs est co nsicl6r6c la Collinc Sacriic.
On y a trouvc Ies fonclemenls, creuses dans la roche, cl' un sa nctuaire
et quelqucs picces sou lcrrain cs. On cn n sorli le splc11clidc rnasquc cn
bro nze (ri g. 15- 16), Loute un e scri e de vases peinls, des inscriptions a vcc
des lell.res rnajuscules lati ncs (Dur, Duri1lava, llcb) ct des in scription s
avec des lcltres grecques (le terme ele basileus-pe til roi, d iri gca nt et MaJ·kos),
ai nsi qu e bon nombre cl'a utrcs objcts, parmi lcsqu els on cloit menl.ionncr
une epee romainc.
Les deco uvcrtes d'O cniţa ont un e importancc scientifiqu e parl.iculi cre en ce qui co nce rn e le dcgrc superieur ele cleveloppemcnt de la civili sation geto-dace, son unite et sa continuite. D'autre part ii fa ut rctenir
le 1'ait que c'est a Ocniţa qu 'on n cleeo uvcrt pour la premiere fois la
se ule sourcc co ntemporaine ciont nous disposons â present, pour loca liser
la Buriclava des Daees, mentionnee par Ptolemee. Un au lre groupe de
deco11 ve rtcs co ncern e le processus de romanisation, qui est prouve avoir
commenec chcz Ies Geto-Daces situes au nord du Danube un siecle (et
meme plus) avant la conquete de la Dace par Ies :Romains.
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