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VVeessttiiggiiii aarrhheeoollooggiiccee ddiinn sseeccoolleellee
IIVV..,, VVII.. ººii XXII--XXIIII.. pp.. CChhrr..,, ddee llaa
CChhiilliieennii ((jj.. CCoovvaassnnaa))

(Rezumat)
Cercetãrile începute în 1987, au continuat
anual pe terasa râului Olt de la Chilieni –
Sf. Gheorghe. În 1996 s-au executat
lucrãri în prelungirea nordicã a lucrãrilor
din 1995. S-au descoperit vestigii arheo-
logice aparþinând secolelor IV., VI. ºi XI.,
XII. p. Chr. Materialul de sec. IV. p. Chr.
constã din: o cataramã din fier prevãzutã
cu spin; o fibulã romboidalã din bronz,
fragmentarã; un pieptene de os, fragmentar,
douã puluri din ceramicã confecþio nate
din pereþii unor vase ºi fragmente în spe-
cial de la vase mari de provizii modelate
la roatã ºi arse cenuºiu (Krausengefässe).
Materialul de sec. VI. p. Chr. constã din
câteva fragmente ceramice ºi dintr-un
pieptene de os, fragmentar, cu dinþii bilat-
erali. Vestigiile aparþinãtoare sec. XI-XII.
p. Chr. constau din nu me roase fragmente
ceramice, fragmente de cãldãri de lut, ca
dealtfel ºi obiecte din fier ºi ceramicã: un
vârf de sãgeatã, trei fusaiole plate din
ceramicã, imitând pe cele plate din plumb
descoperite la Do boz – Hajduirtás
(Ungaria). Cãldãrile de lut sunt reprezen-
tate de ºase fragmente de buze teºite ori-
zontal ºi trase în interior, prevãzute cu
douã orificii, lucrate la  roatã ºi se pot
atribui pecenegilor sau mag hia rilor. Tot
la ultimele se încadreazã ºi vatra unei
instalaþii de foc, de formã circularã,
descoperitã pe terasa Oltului.

Cercetãrile începute în 1987 au continuat
anual pe terasa râului Olt de la Chilieni – Sf.
Gheorghe. În 1996 de la marginea casetei nordice
din 1995 s-a deschis pe malul terasei, iniþial, un
ºanþ (S1) având dimensiunile de 14,00 x 1,00 m,
care apoi a fost prelungit spre sud cu încã 10,30
m. Acest lucru s-a impus întrucât în profilul malu-
lui terasei Oltului s-au surprins gropi în formã de
sac ºi benzi de chirpic. Între 0 m - 9,00 m pe axa
ºanþului iniþial S1, s-au deschis spre est douã
casete (C2; C3) având o lãþime totalã de 2,80 m, iar
în apropierea intrãrii principale a S.C. Pilon
S.R.L. în malul terasei (unde s-a surprins o bandã
de chirpic) s-a deschis caseta C1 având dimensiu-
nile de 1,30 x 3,80 x 1,80 x 3,80 m.

Prin trasarea ºi cercetarea casetelor, ºan -
þurilor avute în vedere s-au descoperit vestigii
arheologice aparþinând secolelor IV., VI. ºi XI-
XII. p. Chr. Materialul de sec. IV. p. Chr.,
provine din S1, prelungirea S1 ºi constã din: o
cataramã din fier prevãzutã cu spin; o fibulã rom-
boidalã din bronz, fragmentarã; un pieptene de
os, fragmentar, probabil din categoria piep te -
nelor cu mâner semicircular dataþi în sec. IV. p.
Chr.1; douã puluri din ceramicã confecþionate
din pereþii unor vase ºi fragmente în special de la
vase mari de provizii modelate la roatã ºi arse
cenuºiu (Krausengefässe), decorate cu caneluri,
sau benzi de linii în val (Figura 1/1, 2, 3, 5, 7a, b).
Materialele descoperite sunt similare cu cele din
aºezãrile ºi necropolele de la sud de Carpaþi ºi din
Transilvania, ca de altfel ºi cu cele apãrute anterior
la Chilieni pentru aceastã perioadã. Fibula des -
coperitã este caracteristicã pentru sfârºitul secolu-
lui al IV-lea ºi începutul sec. al V-lea p. Chr.

În perimetrul S1 iniþial ºi al casetelor C2 ºi
C3 s-au descoperit parþial douã locuinþe (L1 ºi L2),
cu un bogat material. Dimensiunile celor douã
locuinþe nu au putut fi stabilite întrucât acestea se
continuã înspre est, pe terenul agricol, astfel
impunându-se continuarea cercetãrilor. Ur me le
concludente de arsurã ºi cenuºã, ca ºi ar derea
ulterioarã, care s-a surprins pe numeroase frag-
mente ceramice, ne indicã faptul cã lo cuinþele au
fost incendiate. În privinþa materialului de sec.
VI. p. Chr., acesta a fost descoperit în L1 în
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apropierea malului terasei Oltului ºi constã din
câteva fragmente ceramice ºi a unui pieptene de
os, fragmentar, cu dinþii bilaterali, lucrat din
plãcuþe de os cu dinþi bilaterali, prinse între douã
bare transversale, cu douã nituri din bronz, atât
cât s-a pãstrat (Figura 1/4.). Barele transversale
sunt ornamentate cu incizii constând din linii
paralele care le mãrginesc pe cele în val.

În Transilvania pieptenii cu dinþi bilaterali
sunt dataþi mai ales în secolul al VI-lea p. Chr., fiind
atribuiþi etno-cultural fie gepizilor, fie unei popu-
laþii locale. Lipsa ceramicii ºtampate (ºtam pilate)
specific gepidice în nivelul în care a fost gãsit
pieptenele, ne face sã credem cã acesta a intrat în
posesia populaþiei locale în urma schimburilor pe
care le practicau cu gepizii, fie cã a fost confecþio nat
local, ca în cazul lo cuinþei–atelier de la Biharea din
sec. VI.2 Lipsa unui inventar mai bogat pentru ves-
tigiile de sec. VI. p. Chr. atestã o locuire de scurtã
duratã în aceastã perioadã la Chilieni.

Deasupra nivelelor de locuire datate pen-
tru sec. IV. ºi VI. p. Chr., au fost surprinse în S1,
C1, C2, C3 (locuinþa L1 ºi L2), vestigii aparþinând
sec. XI-XII. p. Chr. constând din numeroase
fragmente ceramice, fragmente de cãldãri de lut,
ca dealtfel ºi obiecte din fier ºi ceramicã. În pri -
vinþa obiectelor din fier ºi ceramicã acestea con-
stau din: un vârf de sãgeatã (fragmentar lipsindu-i
o aripioarã) din fier cu gaura de înmãnuºare
(Figura 1/6.), aproape identic cu cel de la Ungra,
judeþul Braºov, descoperit în 19743, trei fusaiole
plate (una a fost confecþionatã din peretele unui
vas) din ceramicã, imitând pe cele plate din
plumb descoperite la Doboz – Hajduirtás din
Ungaria4 (Figura 2/1 a-c).

Cãldãrile de lut sunt reprezentate de ºase
fragmente de buze teºite orizontal ºi trase în inte-
rior, prevãzute cu douã orificii, lucrate la roatã5

(Figura 2/2 a-c.), datate în a douã jumãtate a sec.
al XI-lea, sau pentru sec. al XII-lea6. În pri vinþa
atribuirii etnice a cãldãrilor de lut din
Transilvania, în rândul cãrora se înscriu acum ºi
cele descoperite, ce-i drept fragmentar, la
Chilieni, se impun urmãtoarele precizãri.

Petre DIACONU considerã cã ele au fost
aduse de pecenegii care au pãtruns în Tran -

silvania în numãr relativ mare în sec. al XI-lea7.
În cazul nostru nu departe de Chilieni se aflã
localitatea Besenyõ (Pãdureni), ceea ce înseamnã
în limba maghiarã peceneg, dovada toponimicã
atestând prezenþa acestei populaþii în zonã. La Sf.
Gheorghe – Bedeháza Ferenc LÁSZLÓ în anii
1912-14, cu ocazia construirii cãii ferate, studiind
materialul descoperit, a surprins ºi câteva frag-
mente de cãldãri de lut pe care le-a datat în sec.
XII-XIV., concluzie întãritã ºi de K. HO REDT, în
urma campaniei de sãpãturi de aici, din 19498.
Dr. Zoltán SZÉKELY considerã cã apariþia
cãldãrilor de lut în bazinul Carpaþilor este legatã
de venirea pecenegilor (sau cumanilor).9

La aceste consideraþii mai trebuie adãu-
gatã ºi afirmaþia lui I. FODOR, conform cãreia în
întreaga regiune a Dunãrii Mijlocii cãldãrile de lut
au fost rãspãndite de triburile maghiare, de la care
au fost preluate apoi de alte comunitãþi etnice, care
locuiau aici10. Prezenþa maghiarilor, nu departe
de Chilieni ºi Sf. Gheorghe – Bedeháza, în cimi-
tirele de sec. XII. de tip Bjelo –Brdo de la Zãbala
ºi Peteni ar putea constitui un element de susþinere
a afirmaþiei lui I. FODOR privind atribuirea etnicã
a cãldãrilor de lut pentru maghiari.

Dacã la acestea se mai are în vedere ºi faptul
cã nu se pot separa în mod convingãtor inventarul
arheologic caracteristic pecenegilor ºi maghiarilor,
iar cãldãrile de lut nu sunt datate pe intervale mari,
de peste un secol11, considerãm cã aceste mani-
festãri ale culturii materiale, indicã impactul popu-
laþiilor turanice în sud-estul Transilvaniei, în speþã ºi
la Chilieni. Pe baza consideraþiilor analizate
cãldãrile de lut descoperite anterior ºi în 1996 în
zona Sf. Gheorghe – Bedeháza, Chilieni nu pot fi
etnic atribuite mai precis, situaþie valabilã dealtfel ºi
pentru restul descoperirilor din Transilvania12.

Fragmentele ceramice provin de la vase,
mai ales oale-borcan, cu buzele faþetate ºi orna-
mentate cu linii simple sau în val, benzi de linii
ondulate, care încheie o zonã de linii orizontale,
benzi de linii ondulate cuprinse între benzi de
linii orizontale, fie lipsite de decor (Figura 3/1-2.,
4/1-3, 5.). Pentru vestigiile de sec. XI-XII. p.
Chr., se încadreazã ºi vatra unei instalaþii de foc,
de formã circularã, având diametrul de 0,90-1,00

184



m, descoperitã fragmentar (s-a pãstrat numai
jumãtate din ea) în apropierea L2. Pe vatra care a
avut un singur strat de lutuialã s-a descoperit un
fragment de vas cu baza faþetatã de culoare nea-
grã ºi fãrã ornament, care a fost supus unei arderi
ulterioare (Figura 4/4).

Noutatea pe care a adus-o campania de
cercetãri din 1996 de la Chilieni constã ºi în
prezenþa alãturi de vestigiile atribuite sec. IV. p.
Chr., a celor pentru sec. VI. ºi XI-XII. p. Chr.,
care vin sã întregeascã imaginea perioadei
migraþiei popoarelor ºi a feudalismului timpuriu
în sud-estul Transilvaniei, în speþã în aºezarea de
la Chilieni.
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AA KKrr.. uu.. 44..,, 66.. ééss 1111--1122.. sszzáázzaaddii
kkiillyyéénnii rrééggéésszzeettii lleelleetteekk
(Kivonat)

A Kilyén–sepsiszentgyörgyi, 1987-ben
el kez dett Olt-marti ku ta tá sok év rõl év re foly ta -
tód tak. Az 1996-os ása tá sok az 1995-ös ku ta tá si
te rü let tõl észa ki irány ba össz pon to sul tak, ahol
nép ván dor lás- és ko ra kö zép ko ri le le tek ke rül tek
fel szín re.

A Kr. u. 4. szá za di le le te ket egy tüs kés
vas csat, egy rom bo id ala kú tö re de zett réz fi bu la,

két ke rá mi á ból ké szült já ték ko rong, egy tö rött,
ívelt nye les csont fé sû és szá mos, fõ leg
„Krausengefässe” tí pu sú nagy mé re tû cse rép -
edény-ma rad vá ny ké pe zi.

A Kr. u. 6. szá za di le le tek cse rép tö re dé -
kek, va la mint egy, a ge pi dák nak tu laj do ní tott
két ol da las fo ga za tú csont fé sû-tö re dék.

A Kr. u. 11-12. szá zad ból az aláb bi a kat
em lít jük: egy tö rött nyíl hegy; há rom da rab la pos,
ke rá mi á ból ké szí tett or só ne he zék, amely ha son ló
a ma gyar or szá gi Do boz – Haj dú ir tá son fel tárt
ólom ból ké szí tett hez; a be se nyõk nek vagy a ma -
gya rok nak tu laj do ní tott agyagüsttöredékek; szá -
mos egy sze rû vagy dí szí tett, fõ leg edény cse rép-
tö re dék. Az al kal ma zott dí szí tõ mo tí vu mok: víz -
szin tes vo na lak kö zé zárt te rü le te ket ha tá ro ló
egye nes, vagy hul lá mos vo na lak és sá vok. Ide
so rol ha tó még az Olt te ra szá ban fel tárt ke rek tûz -
hely ma rad vá nya is.

AArrcchhaaeeoollooggiiccaall VVeessttiiggeess iinn tthhee
44tthh,, 66tthh,, aanndd 1111--1122tthh CCeennttuurriieess
ffrroomm CChhiilliieennii ((KKiillyyéénn)),, CCoovvaassnnaa
CCoouunnttyy
(Abstract)

The research started in 1987 and went on
every year since on the terrace of the river Olt, at
Chilieni, Sf. Gheorghe. In 1996 the investiga-
tions concentrated north to those carried through
in 1995 and were vestiges discovered from the
period of the people’s migrations until early feu-
dalism.

Concerning the vestiges from the 4th
century A. D. – these represent an iron buckle
with a ticklish, a rhombical fibula of bronze in a
fragmentary state, two ceramics game coins, a
bone comb with a semicircular handle, in a frag-
mentary state, as well as numerous pieces of
ceramic vessels, especially large „Krausen ge -
fässe"-type food-supplies vessels.

The vestiges from the 6th centruy are
represented by a few ceramics fragments and by
a fragmentary bone comb, with two-part teeth –
this being considered to have belonged to the
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Gepid population. As for the 11-12th century, the
following was discovered: an arrow-point in a
fragmentary state, with a wing missing, three
ceramics spindle tops – as an imitation of those
in lead, discovered at Doboz – Hajdúirtás in
Hungary, fragments of clay buckets, attributed to
the Pechenegs or to the Hungarian tribes, ceram-
ics fragments from different vassels, mainly
jar–like vessels, orned with simple wave-like
lines, wave-like ornaments closing a part of the
horizontal lines, horizontal and wave-like lines
with or without ornation.

As for the vestiges from the 11-12th cen-
turies A. D. we can count in the remainders of a
fireplace of a circular form, which was discov-
ered partly on the banks of the Olt-river terrace.
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Figura 1. Chilieni 1996 (Desene: István PÁL)
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Figura 2. Chilieni 1996 (Desene: István PÁL)
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Figura 3. Chilieni 1996 (Desene: István PÁL)
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Figura 4. Chilieni 1996 (Desene: István PÁL)


