
OBIECTE DE PODOABA DE LA TELEŞTI 

GHEORGHE CALOTOIU 

Jn pnmavara anului 1977 pe raza satului Teleşti, jude
tu1 Gorj în punctul „Livezile Mici'' în timpul supării unor ca
nate! ele nducţiune a apei de către locuitori ai satului Te
leşti s-a descoperit un obiect de podoabă deosebit de impor
tant - o cingătoare. In acelaşi loc s-au mai descoperit o 
fibulă întreagă de bronz, o alta deteriorată de foc, două măr
gele 11p „ochi de păun'', două mărgele de sticlă albă, o zăba
lă, oase calcinate şi fragmente de ceramică atipice şi cărbuni. 

Imediat s-a format o echipă de muzeografi de la Muzeul 
JU<letean Gorj care s-a deplasat la faţa locului de unde s-au 
mai recuperat fragmente de oase calcinate şi cenuşă cu 
cifrbuni. 

Piesa - cingătoarea - se compune din zale (verigi) în 
număr de 12 elemente de grosime de 0,006 m şi diametrul 
de 0,028 m. Acestea leagă între ele elemente din bronz tur
nate în număr de nouă de formă dreptunghiulară, de lungi-
me U,028 m şi lăţime de 0,017 m. Acestea au lateral două 
urechi prin care trec verigile. O parte din piesa pusrt în 
disc utie a rămas pe rugul de icineratie. lntreaga cingătoare 
cit se mai păstrează are lungimea de 1 ,215 m. 

La capătul piesei se află două elemente supUmentarn 
ale alîrnătoarei care au dimensiunea de 0,179 m. Atîrnătoa
rec; este masivă de bronz şi are lungimea de 0,092 m. La 
partea superioară cuprinde volute cu reprezentări zoomorfe, 
sub forma unor capete de cal. Sub aceste două volute se 
află un registru de dimensiunile : lungimea 0,052 m şi lăţi-

mea de 0,025 m cu mai multe reprezentări antropomorfe sti
li:i.ate din care două laterale simetrice şi unul dispus cen-
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hal. Placa prezintă pe suprala(a ei 5 motive ornamentale cu 
reprezentări antropomorfe sub forma unor capete de oameni 
:>tilizate. 

In partea superioară a registrului se prelungesc volu
tele sub forma unor capete de cal cu care se leagă de restul 
cingătoarei. 

La partea inferioar<l pre::intă trei orificii p2ntru prin
derea celor trei pandant.ive. Pandantivele sînt discoidale cu 
diametrul de 0,016 m cu orificii de prindere în două părţi, 
fiind continuate cu două pandantive în „cruce" de lungimea 
de 0,095 m, cu cite un orificiu de p;·in<lere. Aceste pandan
tive sînt constituite din verigi şi zale sub formă de placă. 

La capătul celălalt al cingătoarei se află o piesă de bronz 
ajurată în formă literei greceşti omega cu lungimea de 0,06..t 
m cu un buton pentru prindere. 

Fibula din bronz cu resort mare avînd două spire are o 
lungime de 0,054 m. Obiectul se datează în Laten-ul mijlo
ciu - secolul II î.e.n. 

Mărgelele de sticlă sînt în număr de patru : pe fond al
bastru cu ochi albi avînd în mijloc culoarea albastră. Dia
metrul piesei este de 0,012 m. 

Mărgea de formă tubulară tubulară din ceramică cu 
protuberanţe albastre emailate. înălţimea este de 0,017 m şi 
diametrul de 0,012 m. Mărgea de sticlă de culoare albă, la 
exteri-0r prezintă .incizii verticale. Dia.metrul este de 0,009 m. 
şi înălţimea de 0,007 m. 

MăJgea de sticlă de culoare albă, în partea exterioară 
prezintă proeminenţe mici. Diametrul piesei este de 0,008 
m şi înălţimea de 0,006 m. 

Se mai păstrează fragmente de la o fibulă de bronz în 
mare parte distrusă prin ardere şi fragmente de la cîteva 
mărgele puternic arse. 

Pe lingă 0bi,ectele de podoabă amintite mai sus, s-au 
itldi descoperit zăbale din fier cu verigi. Muştiucul sub for
mă de ba'tă se prezintă uşor torsionat. Diametrul psaliei este 
de 0,08_0 pi ~i groş.i11;wa de 0,006 m. Zăbala este tipică . La
tenului C şi D. Tot aici s-a mai descoperit un cui de fier 
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în forma literei „T". Lungimea piesei este de 0,075 m. S-au 
mai găsit fragmente de oase calcinate şi fragmente ceramice 
arse. 

Piesa de podoabă pusă în discuţie este o cingătoare 
ceitică'. Piese asemănătoare s-au mai descoperit în Cîmpia 
Panoniei, Serbia, Morav.ia, Boemia şi B9varia··. Pînă în pre
zent pe teritoriul ţării no.astre nu s-a descoperit nici-un o
biect de acest gen. 

Cingători din zale de fier legate între ele de elemente 
din bronz turnat de formă dreptunghiulară s-au descoperit 
la Reggendorfl şi Arca2 reprezentînd tipul ungar''·•·• al aces
tui obiect de podoabă. Apropiată ca formă, cu verigile din 
bronz, de cingătoarea amintită mai sus sînt piesele descope
rite la SarosdJ (Ungaria), Bacsfi:ildvar• (Ungar.ia) şi Surcin5 

! Iugoslavia). 
La partea superioa.T.ă piesa de ·la Teleşti cuprinde volute 

sub formă <le capete de cai. Piesa poate fi alăturată, din 
din acest punct de vedere, descoperirilor de acelaşi gen de 
la Novi Banovioi6, Boljevici7 (Iugoslavia) şi Obecse8 (Ungaria). 

Atîrnătoare de bronz cu registru, ce are motive cu re
prezenWri antropomorfe s-a mai descoperit la Surcin, Ze
mun ~ (IugosJav1a) unde sînt reprezentări antropo
morfe stilizate. Alte reprezentări antropomorfe pe piesele 
componente ale cingătordlor de acelaşi tip s-au mai desco
perit la Dalj 10 (Iugoslavia), Cbecse. La Novi Banovici pe re
gistrul unei piese de la cingătoare sînt reprezentări antropo
morfe sub forma unor cercuri concentrice şi sub forma unor 
clepsidre. Acestea erau împodobite cu email albastru. Par
tea inferioară a cingătoarei de la Teleşti se prezintă sub 
forma a trei pandantive. Pandantivele sint discoidale şi au 
încă două pandantive în „cruce" sub formă de placă. Piese 
cu pandantive asemănătoare s-au descoper.it la Obecse, 
Bacsarlapujto (Ungaria) Stradonice bei Loany11'. Piesă de 
bronz ajurată in forma literei omega cu butoni pentru prin
dere s-a mai descoperit la Libcevesu. 

Din punct de vedere cronologic piesa de la Teleşti tre
buie datată în secolul al II-lea î.e.n., după fibula cu două 
spire. Aceasta fiind specifică Latenului C2• 

Tot acolo s-au găsit două fragmente ceramice arse pu
ternic din pastă grosieră lucrată la mînă. 
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Cingătoarea descoperită la Teleşti reprez.intă tipul „un
gar", fiind frecventă din Cîmpia Panoniei pînă în Bavaria şi 
iloemia ; astfel de localităţi cu obiecte asemănătoare s-au 
descoperit la Osthein1

:i, Lenesice14, Gallishegy,15
, Tapiofar

mos, 16 Lovacska,17 Ermihalyfalva. 

Cercetările arheologice viitoare vor elucida dacă este 
vorlia de un mo;mîat ce:t'.c ~:.:::·,1 d~ o piesă de import cel
tic într-un mormînt geto-dacic. 

N O T E 

• 'ezi bib:iografi'a .,U:-iga.rischer Typ" (Ring - Plattenglieder - Ketten) 

•· 'ed Verheilungskarte der Bronze - Ringstangen - gliederketlen: 
Fundortverzeichs auf S 215. 

•·· Tipul se numeşte Ring - Platten - Glieder - Ketten - tipul rien
ge.:. 
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