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DE UZ COMUN DESCOPERIT A LA CĂTUNELE - GORJ 

DAN IONESCU 

Pe teritoriul comunei Cătunele, satul Valea Perilor, în 
dreptul kilometrului 7 al şoselei ce leagă localităţile Motru 
de Baia de Aramă se află situat un castru roman cu val de 
pămînt. El este încadrat de pîrîul Chivădaru la răsărit, iar 
în imediata lui apropiere, spre laturile de sud-vest trece 
rîul Motru. 

Incepînd din vara anului 1982 au fost reluate săpăturile 
arheologice în interiorul fortificaţiei romane de către Muze
ul Judeţean Gorj în colaborare cu Institutul de arheologie,' 
urmărindu-se în primul rînd stabilirea cu precizie a dâmensi
unilor castrului cit şi o caracterizare completă a sistemului 
de fortificaţie. ln urma cercetărilor efectuate în cursul ani
lor 1982 şi 1984 a fost recoltat un bog.at material arheolo-
gic susceptibil să aducă noi informaţii cu privire la existen
ta fortificaţiei Ţomane aflate în sud-vestul judeţului Gorj. 

Descoperirea unei monede aparţinînd împărătesei Sa
lonina2 (soţia lui Gallienus, 253-268) permite încadrarea cro-
nologică a castrului pînă în doua jumătate a sec. III e.n„ 
dar părerile unor specialişti înclină spre faptul că, existenţa 
fortificaţiilor romane din nordul Olteniei dincolo de dom
nia lui FHip Arabul este discutabilă3• 

Lipsa unor alte dovezi care să stabilească concret du
rata fortificaţiei (cărămizi ştampilate, inscripţii) este de na
tură să permită continuarea cercetărilor aflate încă într-o 
fază incipientă. 

Din acest punct de vedere studiul ceramicii descoperită 
la Cătunele• poate să sprijine eventualele ipoteze legate de 
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clionologia castrului dar să. aducă şi date noi astţpra tlpoM~ 
giei ceramiaii romane ,c:Ie uz c-0mun din nordul Olteniei con
temporană secolelor II-III e.n •. 4 

In realizarea acestui studiu ne-am lovit încă de la în
ceput de cîteva impedimente, este vorba în primul rînd de 
faptul că pînă a<Jum întreaga. cantitate de cer·amică desto
perită este fragmentară.5 In general fragmentele ceramice.ce 
aparţin unor vase de tipuri diferite sîrit realizat~· fî~ dintr-o 
pastă de culoare cenuşie dar într-un procent mai redus; -fie 
dintr-o pastă de culoare roşu-cărămiziu cu nuanţe ce variază'. 

Ex.istă şi un procent destul de însemnat de fragmente 
ceramice realizate dintr-o ceramică ce p-rintr-o ardere ac-
centuată a căpătat o culoare neagră, ele aparţin in general 
unor oale cu două torţi. Este posibil ca această culoare în
chisă să o datorăm şi folosirii îndelungate a vaselor la fier
berea hranei, deci la o Mdere uzuală. Printre aceste ftag
men te putem surprinde şi ceram.ică imitînd „terra ni9Yâ'. De 
asemenea semnalăm existenţa unei cantităţi mici de cera-
mică aparţinînd unor oale cu două torţi, realizate fiind qin
tr-o pastă de culoare alb-gălbuie, pastă ce prezintă pe faţă 
interioară mici porozităţi. 

Ca manieră de lucru, trebuie semnalat faptul că reali
zarea vaselor la roată este caracteristică p-entru cea mai 
mare parte a fragmentelor descoperite, exemplarele lucra,te 
la mină sînt foarte puţin numeroase, nefiind exch1i; să avem 
r:le-a face cu imitaţii dace ale ceramicii romane. ln ceea ce 
priveşte calitatea pastei din care sînt realizate aceste vase, 
indiferent de culoarea pastei, o putem caracterh~a ca fiind 
realizată dintr-o argilă de bună calitate cµ un :q1jc .aQCK)S de 
degr'esanţi, ;meşterii olari folosind ca degte~ant .tn m.~jqri_ţa
tea cazurilor nis~pul foarte fin adus diri albia rîql~i Mofr}i. 
Descoperirea fragmentelor aparţinînd' unor „mort.ari~"11 .r~~
lizate dintr-o pastă roşie in care au fost înfipte pi~trkE;?le µe 
faţa interioară, sînt printre puţinele exemple în care avem 
de-a face cu amestecarea unor pietricele în pasta de hit f,in 
în cazul acesta fiind vorba desigur de funcţionalitatea reci
pientelor. 

Din punct de vedere al utilizării avem de-a face' cu o 
marn c·antitate de recipiente ceramice de uz casnic tblOSite 
la pregătirea mîncării. ln acest sens, oa1ele' b'or<:ari' ca re-
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cipiente folosite în exclusivitate la fiert alimentele7 ocupă 
unul din primele locud din punct de vedere al frecventei 
în descoperiri. 

Dintre fragmentele de oale borcan studiate de noi pînă 
acum putem încadra două buze de vas ca apartinînd tipului 
1 conform tipologiei stabilite de Gh. Popilian~. Pasta din 
care sînt realizate este de culoare cenuşie, degresant fiind 
folosit nisipul fin, acest fapt dind şi o consistenţă deosebită 
pastei care a devenit compactă. Buza este îngroşată şi are 
formă tronconică fiind uşor întoarsă în interior lipsită de 
şanţul pentru capac (pi. I, fig1. 1). Celălalt fragment are buza 
dreapta dar tot fără şănţuleţ pentru sprijinirea capacului. In 
cazul buzei întoarse spre interior amintim9 o analogie la un 
fragment asemănător descoperit în cursul săpăturilor de pe 
Dealul Sprenghi10• De semnalat că spre deosebire de exem
plarele .studiate de Gh. Popilian şi încadrate in tipul 1 la 
cele două fragmente descoperite la Cătunele trebuie eviden
ţiat faptul că buza prezintă o uşoară orientare spre interior, 
putindu-se încadra ca exemplare deosebite alături de oalele 
borcan de tipul 1 stabilite pînă acum. Tot în cadrul tipului 
1 se încadrează două fragmente rea1izate dintr-o pastă ce
nuşie compactă cu buza îngroşată, unul dintre ele prezen
tînd şi două şănţuiri concentrice pe buză. (pl. I, fig. 4). 

In cadrul tipului 3 se încadrează un fragment realizat 
dintr-o pastă fiind de culoare roşu-cărămiziu, buza fiind în
toarsă în afară dar delimitarea ei nu este făcută priin rotun
jire ci _printr-o tăietură dreaptă, spre interior prezentînd şăn
ţuleţ pentru sprijinirea capacului. (PI. II fig. 5). Pe lingă ana
logiile întîlnite la Popilian amintim şi o descoperire făcută 
pe teritoriul castrului de la Orhei.1' 

Caracteristic tipului 7 amintim un fragment aparţinînd 
unei oale borcan realizată dintr-o pastă compactă de culoare 
neagră (pl. I fig. ) buza este evazată în exterior, neprezen
tlnd nici şănţuleţ pe faţa interioară sau eventualele cane
luri pe faţa exterioar.ă! Analogii întîlnim la Stolniceni şi Lo
custeni1"' 

Două fragmente realizate dintr-o pastă roşu-cărămiziu a
parţinînd unor oale borcan pot fi încadrate tipului 10 (PI. II 
fig, 6), buza uşor îngroşată este evazată, gîtul fiind scurt. A
nalogii amintim chiar în zonă, este vorba de descoperiri fă
cute pe teritoriul castrului roman de la Bumbeşti-Jiu.13 Tot 
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o încadrare în grupa tipului 10 o putem face cu trei frag
mente (PI. II fig. 1} cu buza trasă în afară şi gîtul scurt, dar 
pasta fină are o culoare cenuşie, în doi:1ă din cazuri (PI. I 
fig. 6) iar la cel de•al treilea pasta este de culoare neagră, 
posibil aşa cuni am JD.ai ~~intit mai sus ca rezultat al arde
rii uzual.e. 

A!ătur.i de oalele borcan a căror prezenţă a fost semna
lată intr-tin număr relativ însemnat, categoria oalelor cu una 
sau două torţi este ~i :ea destul de des consemnată în des-
coperiri.· · · · 

In ~ategoria oal~lor c~ ~ singură toartă includem frag
mentele a cinci recipiente de acest tip (PI. IV fig. 3, 4, 5, 6). 
Unul din fragmentele ceramice aparţinînd unei oale decorate 
cu coaste (PI. IV f.ig. 6) este realizat dintr-o pastă alb-găl
buiei Buza este răsfrîntă în exterior prezentînd un şănţuleţ 
pe fata interioară. Celelalte fragmente aparţin unor oale 
realizcte dintr-o pastă fină roşrnt-gălbuie, buza fiind îngro
urmele unei arderi incomplete. Pe baza reconstituirii gra
fice a putut fi rea Uzată imaginea unei oale cu o ·singură 
toartă (PI. IX fig. 2). 

Categoria oalelor cu două torţi este mai numeroasă com
porativ cu tipul discutat mai sus. Fragmente apartinind unor 
oale cu r1ouă torti sînt realizate dintr-o pnstă fină, culoarea 
ei fiind fie gălbuie fie roşu-cărămiziu. In ansamblu putem a
firma că majoritatea fragmentelor le putem încadra ca apar
ţinînd unor recipiente de tipul 1 (PI. III Fig. 3, 4, 5). 

IntP.resant ni se pare de semnalat descoperirea a două 
torti desprinse şi apartinînd aceluiaşi vas ale cărui fragmen
te nu AU fost descoperite (PI. VII fiq. 1. 2). Realizate dintr-o 
pastă roşiatică cu nuanţe spre cărămiziu ~le prezintă la e~
+r-:„mitn+ea superioară de prindere pe vas cite un buton alve
olnr care se pare că pe lingă avantajul adus la estetica va· 
sului pre?:intă şi realizarea unei pri7.e ma~ bune la prinde"ea 
vasului (PI. VII fig. 2), 1~ tortile fiind reali'late în banrlă. ln 
ge:1eral oalele cu două torţi a;le căror fragmente au fost 
descop2rite la Cătunele aparţin tipurilor arhicunoscute.15

. 

Rămînînd tot în cadrul studiului formelor înalte amintim 
şi desccperirea unor fragmemte ·de buză de amforă. Eie ~.în' 
realizate dintr-o pastă fină roşcat gălbuie, buza fiind îngr-0-
şată şi uşor întoarsă spre interior (PI. V fig. 1, 2,· 3); ·Putem 
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încadra aceste fragmente în cadrul tipului 2, ele prezentînd 
caracteristici .comune şi cu amforele catalogate de Popilian 
în grupul tipului 3. Analogii întîlnim şi la Valea Miţii,16 

Smîrdan-Gălăţiu,' 7 Ulpia Traiana Sarmizegetusa.18 

ln ceea ce priveşte descoperirea unor fragmente de ul
cioare semnalăm rara prezenţă a unor astfel de recipiente 
printre fragmentele descoperite, iar cele cercetate se înca
drează cu uşurinţă în cadrul tipului 2 conform studiului lui 
Gh. Popilian. Remarcăm doar un singur fragment aparţinînd 
unui ulcior probabil cu două torţi realizat dintr-o pastă pu
ţin poroasă de culoare cărămiziu deschis. Buza este dreaptd 
prezentînd în Jnterior o îngroşare ce formează un mic su-
port posibil al unui capac (PI. IX fig. 3). Fragmentul prezin
tă de asemenea şi o mica adîncitură pe marginea buzei, adîn-
citură necesară scurgerii uniforme a lichidului din recipien:. 
Amintim şi descoperirea unor mici fragmente realizate din
tr-o pastă alb-nisipoasă aparţinînd unei cani cu o toartă 
unul din fragmente prezentînd un segment rupt al unei guri 
treflate. 

Tot în cadrul repertoriului formelor înalte amintim des
coperirea a trei fragmente ceramice, unul din ele aparţinînd 
unei căniţe cu o toartă (PI. IV fig. 6), iar celelalte aparţinînd 
unor cupe (PI. IV fig. 7). Pînă în prezent descoperirea unor 
astfel de forme a fost sporadică. 

Avînd în vedere natura aşezării romane cercetate este 
normal ca numeroasele JQcipiente ceramice descoperite s~1 

aparţină categoriei formelor joase, străchinile, castroanele 
şi farfuriile avînd o mare frecvenţă şi cu o mare va-
rietate .de forme, acest fapt fiind strîns legat de numeroasa 
veselă ce a aparţinut soldaţilor romani cantonaţi în castru. 

Folosindu-ne în continuare ca instrument de lucru de 
valoroasa lucrare a lui Gh. Popilian şi asupra repertoriului 
formelor joase putem constata că pe lingă încadrări sigure 
la tipologia lui PopHian putem aprecia şi unele forme de
osebite mai ales aparţinînd unor farfurii şi castroane. Frag· 
mentele aparţinînd unor străchini realizate în gen~:ral din· 
tr-o pastă cenuşiu închis aparţinînd în general tipului 1, noi 
amJntim în plus şi analogii la Sarmizegetusa'~ sau Muncelu
Brad.1.0 (PI. VI fig. 7). 
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Castroanele, în general asemănătoare cu străchinile dar 
mai adînci şi de dimensiuni sensibil mai mari prezintă o mai 
mare varietate de forme. Fie că prezintă buza canelată şi e
vazată în exterior (Pl. V fig. 4) sau uneori au buza îngro~ată 
prevăzută cu o şănţuire pe suprafaţa interioară necesară ca
pacului {Pl. V fiq. 5). Pasta din care sîrit realizate acest gen 
de recipiente este fie de culoare roşu-cărămiz.iu fie cenuşie 
dar de o consistenţă foarte bună. 

Paradoxal, fragmentele aparţinînd unor farfurii se întîl
nesc în număr destul d~ redus ~n stadiul actuCtl al să
păturilor. Cu siguranţă însă că cercetările viitoare făcute în 
interiorul barăcilor şi a celorlalte construcţii de pe teritoriul 
castrului Yor r:-ornpleta ac2ste tipuri legate ele răsnîndir~a a
cestor recipiente. Tipurile de farfurii cerce!nte (PI. VI fiq. 
1-8) stnt caracteristice unor vase cu formă bine conturată, 
l:rnza canelată, chiar verticală şi uşor evazată. Pasta· este fi
nă, recipientele prezentînd şi urme ale unor arderi muale. 

O altă categorie ceramică o formea-'ă c;ipncele cu forme 
destu1 de putin variabile. (Pl. VIII fin. 1-12). Amintim frag
mentul unui canac în formă de clopof1 rea liznt rl.in pnstă ce
nuşie (Pl. VIII fiq. 6) şi un alt frn.qment npnrtinînd unui că
păcel de formă deoseb.ită (PI. VIII fig. 7) pictat cu vopsPa 
roşie. Alături de forme arhirunnsn1+~ se o'--servă ş; prez"ntc 
tipurilor de capac cu răsuflătoare.21 

Amintim de asemenea şi descorywirp;i ,,-~or fr<v1mr-nt•" 
ce nu npnrtinut unor aful'Ţlători IPL VJI fin. 7-R' vns2 C" n
pqrtin tipului 1 conform tipoloqiei lui Pnpi'ia11. PRSbl es10 de 
culoare cern1sie. pre'Zf!Iltînd chim si l"'.'!ici u1et„ice1e rim0st"
cate cu argiJe. Semnalăm de asemo'.'en wczentri unor frw1-
mente ce au aprirtinut unor oale cu p·,~eti subti.ri CP flll 

fost ncoperite cu o anqobR cte culor1r0 roşie fn'trrm·"nt0lr> 
'!')rezentînd acum urme vizibi.le de pierr1ere n c11 1 n~ii ,..,0î1'i 

r,n5.m si faptul că pe unele fragment0 avem de-ri fare ·si cu 
P--·.istenta unui decor cu forme g'eome~rice. 

Ca o si:inplă .concluzie: i.n finalul acestui studiu, trebu'..e . 
s,11 aminţim fa,rrtul Că inu)te Gin formele Crn"Cetatn .,.;.,ai S'" 

pot comnleta tipologia stabilit;.\ rlp Gh. P0ni'ian fie r,, 2
111 

furări un-::r tipuri bine definite dar şi ca forme noi, tipolo
gia. cercetăţorului craiovean fiind poate puţin tributară ·for·· 
melor utilizate cu caracter funerar. 
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Acest studiu preliminar nu constituie decît un început, 
iar rezultatele viitoarelor campanii arheologice vor com
pleta fără îndoială informaţiile legate de studiul ceramicii 
descoperite la Cătunele. 

NOTE 

' Muitumim pe această cale tovarăsilor C. Petolescu şi L. Petculescu 
cerce~ători la Institutul de Arheologie şi respectiv Muzeul Na
tion<il R.S.R. pentru amabilitatea de a ne ceda materi'llU! ceramic 
in vederea cercetării lui. 

' Descoperirea monedei a fost publicată de D. Tudor şi M. Davidescu 
în cadru! articolului Săpăturile arheologice din c'!strul roman 
de la Cătunele judeţul Gorj apărut în DROBETA, Drobeta - Turnu 
Severin, 1976. 

3 Războaiele carpice (245 e.n. - 247 e.n.). 
* Men\ionăm că din acest studiu lipsesc datele cu referire Ia „terra 

sig.lUata" şi ceram'.c·a ştampi:lată, studiru ce va fi realizat sep":irat. 

4 In acest sens amintim valoroasa lucrare aparţinînd lui Gheorghe. Po· 
pillan. Ceramica romană din Oltenia, Scrisul Românesc, Cra:ova, 
1976. 

s Amintim că o singură excepţie putem constata, fiind vorba de recons· 
ittuirea grafică a unei oale cu o singură toartă. 

G Informaţie publicată de D. Tudor şi M. Davidescu, op. cit., pag. 69 

7 In une!e cazuri avem de-a face cu descoperirea unnr oale borcan fo
losite ca urne funera.re, informaţie prelu'!tă de la Gh. Popilian, 
op. cit., p.ag. 86. 

8 Jn încercarea noastril de a studia tipologia ceramicii descoperite la 
Cătunele ne-·am folosit de lucrarea lui Gh. Popilian în speci'!l 

pentru încadrările tipologice. 

9 Am evitat să folosim a114alogiile la anumite descoperiri folosite de 
Gh. Popi!ian, cele amintite de noi nefiind ;prezente în lucran!a 
cercetătorului craiovean. 

JG Săpăturile de s'!l\"are de pe Dealul Sprenghi, A. D. Alexandrescu şi 
N. Constantinescu, Materiale şi cercetări Arheologice, Voi. VI, 
1959, pag. 1959. 

•1 Castrul roman de la Orhei, Studii şi cercetări de Istorie veche, 1, 
1967, pag. 118, articol semnat de M. Macrea, D. Protase şi Şt. Dă· 
nllă. 
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12 Analogii ap:tintite şi de Gh. Popilian. 
t3 Şantierul Arheologic Bumbeşti, Espectatus Bujor, :fyf.C.A., Voi. V, pag. 

421. 
ts Sub!iniem că acest tip de to.artă nu este întîlnit in lucrarea lui Po

pilian. 
15 Tipuri prezente şi în tipologia lui Popilian. 
16 Un cuptor de ars ceramica descoperit in aşezarea d;icilor liberi de la 

Zalău - Va:ea Mitii, Al. V. Matei, ACTA MUSEI POROLISSENSIS, 
VIII 1984, pag. 246. 

•7 Sondajul de la Smîrdan - Gălătiu, Călăraşi, S.C.I.V., 2, 1966, articol 
semn;it de Maria Comşa. 

t8 Săpăturile de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, H. Daicoviciu, Alicu, 
Piso, Materiale şi Cercetări Arheologice, Braşov, 1983, pag. 264, 
fig. 16, 7. 

t9 supra. fig. 18. 
20 Cercetări în necropola Muncelu - Brad, Adrian;i Rusu, M.C.A. 0-

r.;idea, 1979, pag. 222. 
21 Gh. Popi!ian, op. cit. pag. 128. 

22 Sur:prinzător, acest ~.iip nu apare J.a Popiliam, fapt care nu face să 
înclinăm spre ideea că multe din c;ipacele studiate de Popilian 
au apartinut unor urne funerare în cazul ci:irora e}:istenta răsu
flătorii este normal să lipsească. 

Catunele - imagine de săoiitură: - via sagularis. 
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