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RAPORT PRELIMINAR PRIVIND SĂPĂTURILE DE
SALVARE DE LA SLATINA TIMIŞ „GURA ILOVEI”
Adriana Radu
Cuvinte cheie: Banat, cultura Basarabi, platformă de pietre
Mots clef: Banat, la culture de Basarabi, plateforme en pierres

Lucrările de modernizare a şoselei naţionale DN6, pe tronsonul cuprins între
Caransebeş – Bahna, au impus efectuarea unor cercetări arheologice în vederea
eliberării terenului de sarcină istorică, desfăşurate în special în zona culoarului TimişCerna. Depresiunea intramontană Timiş-Cerna, cu orientare axială N-S, reprezintă
morfostructural un graben periferic al Carpaţilor meridionali, ce evoluează de-a lungul
unui sistem de falii, dezvoltate pe linia axului, având o constituţie complexă, cu
alternanţe între porţiuni înguste (mici defilee şi chei la Armeniş, Mehadia etc.) şi bazine
de eroziune cu refief deluros. O astfel de zonă este cea de la Slatina Timiş1.
Situl preistoric de la Gura Ilovei, din hotarul comunei Slatina Timiş, este cunoscut
în literatura de specialitate datorită importantelor descoperiri eneolitice2. El se află în
dreapta şoselei naţionale DN6, în direcţia Caransebeş-Băile Herculane, la 100 m
spre nord de ramificaţia din care se desprinde, către stânga, drumul ce duce spre
satul Ilova (Fig. I). Situată într-o zonă mai înaltă, ce se ridică la cca. 400 m faţă de
râul Timiş, pe prima terasă înaltă a acestuia, aşezarea este amplasată pe un promontoriu
ale cărui laturi abrupte creează un sistem natural de apărare. Legătura cu dealurile
vestice se realizează prin sud-est, zonă în care platoul coboară lin şi unde sistemul de
apărare s-ar fi putut realiza printr-un şanţ, sugerat de configuraţia terenului. Baza
laturii nordice este scăldată de pârâul Ilovei.
Întrucât marginile locuirii preistorice se întind până în dreptul şoselei naţionale
DN6, a fost necesar să se efectueze săpături de salvare în marginea de către drum a
platoului (Fig. II).

C. Scheuşan, Depresiunea Domaşnea-Mehadia, Reşiţa, 1997, p.3-4.
G. Lazarovici, I. Munteanu, Aşezarea eneolitică de la Slatina Timiş, în Studii şi
Comunicări de Etnografie şi Istorie, IV, Caransebeş, 1982; G. Lazarovici, Neoliticul Banatului,
Cluj-Napoca, p.102; A. Radu, Cultura Sălcuţa în Banat, Reşiţa, 2002.
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DESCRIEREA SĂPĂTURILOR
Secţiunea S1 (15x2m), prin care s-a urmărit stabilirea limitelor aşezării eneolitice,
a fost trasată la cca. 70 m de intersecţie, în direcţia către pârâului Ilovei, spre
Caransebeş, într-o zonă joasă. Fiind plasată în afara spaţiului ocupat de aşezarea
eneolitică, secţiunea S1 ar fi trebuit să fie sterilă din punct de vedere arheologic sau,
cel mult să deţină urme alte trecerii locuitorilor preistorici pe aici. Rezultatele săpăturilor
au întrecut aceste supoziţii.
După îndepărtarea stratului vegetal gros de cca. 0,10-0,12 m, culoarea
pământului devine gălbuie, încep să apară pietre şi câteva fragmente ceramice. De la
jumătatea caroului 3, în dreptul metrului 5, se conturează o platformă compactă
formată din pietre de râu de diferite mărimi, aşezate una lângă alta şi una peste alta.
Densitatea dispunerii lor variază. Există atât porţiuni în care platforma este mai subţire,
cât şi zone în care, la săpare, pietrele s-au dislocat foarte uşor şi nu au mai fost
susţinute de altele în adâncime. În unele locuri, în urma dislocării pietrelor au apărut
suprafeţe circulare, ce sugerează existenţa unor stâlpi de susţinere ai locuinţei. Săpăturile
ulterioare nu au confirmat prezenţa acestora. Lungimea păstrată a acestei locuinţe
este de 9,5 m (Fig III).
Săpăturile din suprafaţa carourilor 5, 6, 7, au furnizat mai multe fragmente
ceramice decât cele efectuate în carourile 3-4, unde au fost găsite urmei mărunte de
cărbune şi câteva bucăţi de pământ ars.
În timpul operaţiunii de şpăcluire şi de demontare a acestei platforme cioburile
vaselor s-au concentrat în zona carourilor 5-7. Între pietre, pământul a fost de culoare
brună.
Grosimea platformei a variat între 0,18-0,26 m (Fig. IV). După îndepărtarea
ei şi după efectuarea operaţiunii de nivelare şi îndreptare a apărut un strat cu pământ
galben-lutos, tare. Continuarea săpăturilor, cu un nivel de cca. 0,15 m, ne prezintă
un strat cu o consistenţă asemănătoare şi rare fragmente ceramice, în parte sa
superioară. Următorul nivel, săpat într-un pământ galben, lutos, compact, nu a păstrat
nici un fragment ceramic. El a fost considerat steril din punct de vedere arheologic
În exteriorul platformei, în carourile 1-2-3 s-a mai săpat în adâncime un nivel
de cca. 0,20 m. Pământul a fost galben, lutos, compact, cu nuanţe roşietice, destul
de greu de săpat, iar fragmentele ceramice au fost rare. Baza acestui nivel a fost
marcată din loc în loc prin pietre de diferite mărimi. Ele ar putea să reprezinte nivelul
de amenajare şi de construcţie al platformei. Un nou nivel, de cca. 0,18-0,20 m,
săpat în pământul galben tare este marcat în partea superioară prin foarte rare
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fragmente ceramice. La cca. 0,6 m faţă de nivelul actual al solului urmele de locuire
din afara locuinţei încetează să apară. (Fig. V)
DESCRIEREA MATERIALULUI
Factura ceramicii este semifină, mai rar fină şi de uz comun. Categoria semifină,
executată din pastă compactă, cu nisip, pietricele mărunte şi uneori mici fragmente
ceramice, prezintă o anumită duritate. Rare sunt cazurile în care pasta este moale,
afânată. În spărtură culoarea este brun-roşcată, cenuşiu deschis sau închis, mai rar
negru. Exteriorul, bine netezit prezintă un slip brun–roşcat, cenuşiu, cenuşiu-cafeniu,
cenuşiu-brun, cu o nuanţă roşiatică puternică, mai rar cenuşiu închis sau negru-cenuşiu.
Interiorul vaselor este cenuşiu-deschis sau închis, negru-cenuşiu, brun-roşcat.
Categoria ceramicii fine prezintă aceleaşi caracteristici cu specificaţia că pereţii
vaselor sunt mai subţiri. Uneori apar cioburi ce prezintă stratul interior de culoare
neagră, iar în exterior, slipul negru conţine nisip şi paiete de mică.
Fragmentele ceramice, puţin numeroase, nu permit reconstituirea unui număr
mare de vase. Sunt întâlnite oale de mari dimensiuni cu buza lată, răsfrântă către
exterior, ceşti şi căni cu buza evazată, toarte în bandă cu secţiune ovală, străchini
tronconice şi străchini cu buza aplecată către interior având exteriorul faţetat.
Marea majoritate a fragmentelor ceramice au fost decorate. Ornamentele au
fost realizate din caneluri, prin ştampilare şi incizie.
Canelurile sunt puţin numeroase. Dispuse pe gâtul vaselor sau în partea
superioară a corpului, de cele mai multe ori sunt însoţite de motive incizate şi ştampilate
(Pl. 1 / 1, 2, 7; 2/1, 2; Fig. 1/2; 2/1,2).
Motivele imprimate s-au obţinut prin folosirea unei ştampile din lut3. Ştampilarea
a fost folosită în redarea S-urilor aplicate pe buza sau corpul vaselor şi pe toarte.
Şirurile de S înlănţuite sunt dispuse vertical, orizontal, se îmbină şi redau motive
diferite (Pl. 2/1, 2; 3/6; Fig. 1/2). De asemenea, această tehnică a fost folosită în
redarea imprimeurilor şnurate, a şnurului fals. Ornamentul a creat motive liniare simple
sau benzi din linii apropiate şi ghirlande (Pl. 1/ 2, 6, 7, 8; Fig. 1/1 ). Şiruri de puncte
(Pl. 1/3), ornamente având o formă apropiată de cea a literei „epsilon”(aplicate şi ele
pe buza sau corpul vaselor) (Pl. 2/4, 6; 3/5; Fig. 2/1), constituie o altă variantă a
acestor motive. Mici triunghiuri sau romburi imprimate prin ştampilare, marchează
baza gâtului vasului sau baza unui ornament aplicat în această zonă sau în altă parte
(Pl. 1/ 1, 4, 7).
M. Gumă, O nouă descoperire aparţinând culturii Basarabi în sudul Banatului, în
St.Com.C, IV, Caransebeş, 1982, p. 162, nota 2.
3
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Inciziile sunt realizate din linii adânci, dispuse paralel, situate distanţat, apropiat
sau îmbinate unghiular (Pl. 1/7; 3/2-4, 7, 8). Ele formează benzi orizontale haşurate
în reţea (Pl. 2/7; 4/4, 5), triunghiuri incizate şi haşurate (Pl. 1/1; 3/1; 4/1, 3, 6-9),
incizii repetate în forma literei C - delimitate de benzi şnurate sau incizate (Pl. 2/3, 5,
7), benzi haşurate prin incizii în V sau în zig-zag (Pl. 4/1, 2), spirale haşurate (Fig2/2).
Ele sunt dispuse pe buza şi pe corpul vaselor.
Toate aceste motive ornamentale sunt astfel combinate încât pe aceeaşi
suprafaţă putem găsi caneluri, incizii sau impresiuni.
ÎNCADRARE CULTURALĂ
Prin factură, forme şi ornamente ceramica aparţine culturii Basarabi.
Tipurile de locuinţe întâlnite în cadrul acestei culturi sunt cele de suprafaţă
(considerate mult timp ca specifice acestor aşezări)4, dar şi semibordeiele şi bordeiele,
cercetate în aşezarea de la Valea Timişului5. Cele două locuinţe de suprafaţă6
descoperite la Valea Timişului şi Gornea –Ţărmuri aveau podeaua formată dintr-un
pat de pietriş, bine tasat, acoperit cu un strat de lutuială. Nici una dintre acestea nu a
avut mai multe camere şi, în interiorul lor, nu au fost găsite vetre sau părţi din ele. La
Valea Timişului, unele bordeie şi semibordeie au fost podite cu pietriş mărunt sau
piatră de râu de dimensiuni mari7. În acest context putem spune că podeaua din
pietre a locuinţei de la Slatina Timiş-Gura Ilovei nu constituie o noutate pentru cultura
Basarabi.
Pentru motivele ornamentale cele mai bune analogii le găsim în aşezarea din
imediata apropiere de la Valea Timişului „Rovină”8, dar şi printre fragmentele ceramice
descoperite la Gornea – Ţărmuri9 şi „Piatra Ilişovei”10. Ele îşi găsesc corespondenţe
în toată aria cu descoperiri aparţinând culturii Basarabi şi în cadrul grupului Bosut11
din Serbia. Formele ceramice, care datorită stării fragmentare a materialului sunt
greu de reconstituit, prezintă aceleaşi analogii.
Idem, Unele probleme şi perspective ale cercetării primei epoci a fierului în judeţul
Caraş-Severin, în St.Com.C, II, Caransebeş, 1977, p. 261.
5
M. Gumă, N. Gumă, Săpături de salvare la Valea Timişului (Judeţul Caraş-Severin),
în Banatica IV, Reşiţa, 1977, p. 49.
6
M. Gumă, Contribuţii la cunoaşterea culturii Basarabi în Banat, în Banatica, 7,
Reşiţa, 1983, p. 77.
7
Ibidem.
8
M. Gumă, N. Gumă, op. cit, p. 79-82.
9
Gh. Lazarovici, Gornea, Preistorie, p. 95-105.
10
M. Gumă, O nouă descoperire…, p. 156-163.
11
Ibidem, p. 165; M. Gumă, N. Gumă, op cit, p. 65.
4
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Canelurile, cu o frecvenţă ridicată în toate siturile aparţinând acestei culturi,
sunt mai slab reprezentate în aşezarea de la Slatina Timiş, poate şi datorită numărului
redus de fragmente ceramice.
Ornamentele în forma literei epsilon12 găsite la Slatina Timiş au analogii în
ceramica de la Valea Timişului şi în cea de la Piatra Ilişovei. Ele constituie un element
de tradiţie de tip Insula Banului13.
În literatura de specialitate, în raza comunei Slatina Timiş, la Ilova14, a fost
menţionată o aşezare Basarabi. Ea a fost descoperită de Marian Gumă şi profesorul
Munteanu (din Vărciorova) şi a fost localizată în punctul numit „Şesul cu spini” situat
pe o terasă înaltă aflată în vecinătatea estică a căii ferate Băile Herculane-Caransebeş
şi la aprox 400 m vest de poalele dealului „Faţa Ilovei”.
Considerăm că întreprinderea unor noi săpături ar putea să aducă lămuriri
asupra intensităţii locuirii din punctul „Gura Ilovei” precum şi noi date referitoare la
legătura dintre cele două situri.

RAPPORT PRELIMINAIRE CONCERNANT LES FOUILLES DE
SAUVETAGE DE SLATINA TIMIS ,,GURA ILOVEI”
Résumé
Les travaux de modernisation de la chaussée nationale DN6, dans le secteur
Caransebes-Bahna, ont nécessité des fouilles archéologiques, déployées en spécial
dans la zone du couloir de Timis-Cerna.
Le site préhistorique de Gura Ilovei, situé dans le territoire de la commune
de Slatina Timis, est connu dans la littérature de spécialité pour ses importants vestiges
énéolithiques. En tenant compte du fait que le logement préhistorique s´étend jusqu´à
la chaussée nationale DN6, il a été nécessaire de réaliser des fouilles de sauvetage,
en marge de la voie vers le plateau.
M Gumă, N. Gumă, op cit, p. 65, PL. XV/4,13, Pl. XVIII/3; M. Gumă, Unele probleme şi
perspective…, p. 263, Pl. IV /1, 2, 6.
13
M. Gumă, N. Gumă, op cit, p. 65.
14
Noi descoperiri arheologice în judeţul Caraş-Severin, I, în Studii şi Comunicări de
Etnografie şi Istorie, III, 1979, p.432; S. A. Luca, Repertoriul arheologic al judeţului CaraşSeverin, VI, 2004, p. 85
12
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La section S1 (15x20 m), qui a eu pour but la délimitation de l´étendue de
l´établissement énéolithique, a été tracée en dehors de l’espace occupé par cet
établissement.
Apres l´enlèvement de la végétation, de la moitié du carreau 3, devant le
mètre 5, se contourne une plateforme compacte en pierres, mises l´une sur l’autre.
La longueur gardée de celle-ci a été de 9,5 m, ayant une épaisseur variable, entre
0,18-0,26 cm.
Les fragments céramiques découverts sont de facture demi-fine, plus rare
fine et d´usage commun. L´extérieur, bien poli, présente un slip brun-rougeâtre, gris,
gris-brunaître, avec une puissante nuance rougeâtre, plus rare gris fonce ou noir gris.
La plus grande majorité des fragments céramiques ont été décorés. Les
cannelures sont peu nombreuses. Les motifs imprimés formés des rangées de S
entrelacés, des imprimés cordées (la technique du faux cordon), rangées de points,
des ornements ayant une forme similaire de la lettre ,,epsilon”, des petits triangles ou
des rhombes imprimés par estampillage. Les incisions sont réalisées des lignes foncées,
disposées en parallèle, avec des espaces entre eux, ou combinées d´une manière
angulaire. Celles-ci forment des bandes horizontales hachurées en réseau, des triangles
incisés et hachures, des incisions répétées en la forme de la lettre C, des bandes
hachurées par des incision en V, des spirales hachurées. Toutes de ceci sont disposées
sur le col et le corps de la vaisselle.
Selon la facture, formes et ornements cette céramique appartient à la culture
de Basarabi. Les meilleures analogies peuvent être trouvées dans l´établissement de
Rovina de la vallée de Timiş et aussi parmi les fragments céramiques provenant de
Gornea-Ţărmuri et de Piatra Ilişovei. Aussi, celles-ci ont des correspondances dans
toute l´aire avec des découvertes appartenant à la culture de Basarabi du groupement
Bosut de la Serbie.
Dans la littérature de spécialité, dans l´aire de la commune de Slatina Timis,
a été mentionné un établissement de Basarabi. Celui-ci a été découvert par Marian
Gumă et le professeur Munteanu (de Vârciorova), étant localisé dans le point
dénommé Şesul cu spini.
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LA LISTE DES ILLUSTRATIONS
Fig. I. 1 Slatina Timiş – Gura Ilovei, vue générale du site énéolithique. 2.
Slatina Timiş – Gura Ilovei – vue de la chaussée du site et de la section S1.
Fig. II. L´élevage topographique du site Slatina Timiş – Gura Ilovei.
Fig. III. 1. Slatina Timiş – Gura Ilovei, vue générale de la section S1. 2 Détail
de la plateforme en pierres.
Fig. IV. 1. Slatina Timiş – Gura Ilovei, la plateforme en pierres. 2. Section
dans la plateforme en pierres.
Fig. V. Slatina Timiş – Gura Ilovei, couche de fond et profile de la section S1/
2004.
Pl. 1-4. Slatina Timiş – Gura Ilovei, céramique appartenant à la culture de
Basarabi.
Fig. 1-2. Slatina Timiş – Gura Ilovei, céramique appartenant à la culture de
Basarabi.
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Fig. I. 1. Slatina Timiş „Gura Ilovei”, vedere generală a sitului eneolitic; 2. Slatina
Timiş „Gura Ilovei” – vedere dinspre drum a sitului şi a secţiunii S1.
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Fig. II. Ridicarea topografică a sitului Slatina Timiş – „Gura Ilovei”.
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Fig. III 1. Slatina Timiş – „Gura Ilovei”, vedere de ansamblu a secţiunii S1; 2.
Detaliu platformă pietre.
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Fig. IV 1. Slatina Timiş – „Gura Ilovei”, platforma din pietre; 2. Secţiune în
platforma din pietre.
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Fig. V. Slatina Timiş – „Gura Ilovei”, grund şi profil al secţiunii S1/2004.
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Pl. 1. Slatina Timiş – „Gura Ilovei”, ceramică aparţinând culturii Basarabi.
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Pl. 2. Slatina Timiş – „Gura Ilovei”, ceramică aparţinând culturii Basarabi.
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Pl. 3. Slatina Timiş – „Gura Ilovei”, ceramică aparţinând culturii Basarabi.
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Pl. 4. Slatina Timiş – „Gura Ilovei”, ceramică aparţinând culturii Basarabi.
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Fig.1. 1-2. Slatina Timiş – „Gura Ilovei”, ceramică aparţinând culturii Basarabi.
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Fig.2. 1-2. Slatina Timiş – „Gura Ilovei”, ceramică aparţinând culturii Basarabi.

