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NOI DESCOPERIRI ARHEOLOGICE LA 
GROȘENI‒“JIDOVINA” (JUD. ARAD) 

 
 

Eugen D. Pădurean* 
 
 
* Complex Muzeal Arad - Colaborator extern; padurean.eugen@yahoo.com 
 
 
Abstract: New archeological materials were discovered in 1999, at the archeological site 
from Groşeni-“Jidovina”, Arad County. Jidovina and Zlatna hills are near the Codru Moma 
Mountains. Being the highest (600 m), it is visible from a great distance. The archeological 
materials found consist in ornamented potshards and metallic objects. The pottery belongs to 
medium sized pots. The superior parts were preserved. The designs were made during the 
pots rotation with an instrument – a kind of brush. They have simple lines, straight lines and 
winding lines located one above the other. The superior part of the pots is rounded. The 
metalic objects are various:  

a. Tools: two small knives with short handle and three knives without a handle. 
b. Trapping pieces (the curb and the ladder for tack, broad and flat). 

A small bronze earing had been found. The bronze was possible covered in gold. The 
archeological material presented belongs to the early Middle Ages (X-XI centuries). It can be 
reffered to Romanian comunities from Groşeni-“Jidovina” area. The beggining of the site 
and the fortification can be related to the middle of X century, as the earing, the earliest 
piece, proves it (having common features with Răducăneni-Iaşi discoveries). The early 
medieval fortified settlement from Groşeni-“Jidovina” is located at a high altitude and in a 
favorable position (accentuated ramps, exhausting for an enemy). Its isolated position can be 
explained by the historical context – the local comunities’ conflicts (maybe an village union) 
with the tribes and then with the Hungarian state during the age of Menumorut, Glad, 
Ahtum, local states rulers. 
 
Keywords: natural fortification, local settlement, pottery, metal objects, Early Middle Age,  
                    village unions. 
 
 

1. Introducere 
Localitatea Groșeni se află în partea de nord a județului Arad, la marginea 

vestică a piemontului cu același nume, piemont care face legătura dintre micile 
depresiuni numite ale Hășmașului și ale Groșenilor si Munții Codru Moma. 
Dealurile, care se alipesc povârnișului montan, sunt nişte “muncei” cu aspect de 
promontorii, fiind vizibili de la mare distanţă (Fig.3). Remarcam dealurile: Jidovina, 
Zlatna-Zălătruc, Bisericii1. 

                                                      
1 Tudoran, 1983, p. 25-30. 
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Repertoriul arheologic al localității Groșeni se leagă aproape exclusiv de 
dealul “Jidovina”2. Acesta este cel mai înalt și mai masiv dintre “munceii” semnalați 
(Fig. 2), cu o altitudine de cca. 650 m. Prezintă pante abrupte și un platou central în 
partea superioară, având coordonate GPS de 46°30′54.24″ N și 22°08′32.84″ E. El 
reprezintă un obiectiv arheologic important. 

În anul 1967, arheologul Nicolae Chidioșan de la Muzeul Țării Crişurilor 
din Oradea, printr-un mic sondaj efectuat pe platoul de la “Jidovina” pune în 
evidență o locuire dacică (sec. I. î.Hr. - sec. I d.Hr.)3. Ulterior, Sever Dumitrașcu și 
Florian Dudaș, prin cercetări de suprafață (1968), aduc precizări legate de detaliile 
de planimetrie și o serie de descoperiri mai vechi semnalate de localnici4. 

2. Cercetările noastre 
Noi, în anul 1996, prin cercetări de suprafață, am pus în evidență o locuire 

medievală timpurie5, constatare întărită de salvarea în anul 1999 a unor noi materiale 
arheologice descoperite fortuit. Ne-am propus în studiul de faţa să prezentăm aceste 
descoperiri. 

2.1. Ceramica (Fig. 4) 
A fost lucrată cu roata olarului și aparține unor vase de tip borcan de 

mărime mijlocie cu diametrul gurii între 14-15 cm. Starea fragmentară nu permite 
precizarea înălțimilor. Pasta este de culoare brun-închisă, brun cu pete cărămizii și 
cărămizie, conținând nisip fin și paiete de mică. Ornamentele au fost realizate în 
timpul lucrului la roată cu un instrument de tip “pieptene” sub formă de benzi de 
linii simple, linie vălurită, benzi din linii vălurite sau meandrice. Aceste ornamente, 
care încep de pe gâtul scurt al vaselor, le găsim asociate pe același vas sub forma de 
registru. Uneori ornamentele meandrice se suprapun peste benzile de linii orizontale 
(Fig. 4/5). Buzele de vase sunt profilate, uneori rotunjite. 

2.2. Artefacte din fier 
Din fier au fost confecţionate piese de harnaşament şi ustensile. 
Piesele de harnaşament sunt reprezentate de: 
a. Zăbală articulată (Fig. 5/1) realizată prin forjare, din două bare de fier 

care se termină în bucle la capete, atât în partea care se îmbină cât și la extremități 
unde se găsesc atașate câte-o verigă de forma circulară. Dimensiuni: L1 = 11 cm; L2 = 
9,5 cm; Ltot = 24,6 cm. Verigile: Ø1 = 3,8 cm; Ø2 = 3,3 cm. Nr. inv. 14.475, Complex 
Muzeal Arad. 

b. Scăriță de șa (Fig. 5/3) realizată prin forjare, prezintă talpă lată, dreptun-
ghiulară și se continuă cu brațele păstrând aceeași lățime a tălpii pe o porţiune de 4 cm. 
Acestea se subțiază și se curbează spre urechea de prindere de forma dreptunghiulară 

                                                      
2 Rep. Arh. Ar., 1999, p. 73. 
3 Rep. Arh. Ar., 1999, p. 73. 
4 Dumitrașcu, 1970, p. 160, nota 30; Pădureanu, 2000, p. 13. 
5 Pădureanu, 2000, p. 14-15. 
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Dimensiuni: l = 10 cm; h = 14 cm; g = 0,4-0,6 cm; Nr. inv. 17.476, Complex Muzeal 
Arad. 

În ceea ce privește ustensilele, avem următoarele piese: 
a. Două cuțitașe cu un singur tăiș, primul (Fig. 5/5) cu lamă dreaptă și tăișul 

ușor curbat la vârf; are mânerul de tip peduncul, dreptunghiular în secțiune. 
Dimensiuni: L.lama = 11 cm; l = 1,8 cm; Ltot = 16,5 cm; Nr. inv. 14.480 Complex 
Muzeal Arad. 

Al doilea cuțitaș (Fig. 5/7) are lama dreaptă și vârful rotunjit, mânerul se 
prezintă sub forma de peduncul. Dimensiuni: Llama = 8 cm; l = 1 cm; Ltot = 12,5 cm; 
Nr. inv. 14.4679, Complex Muzeal Arad.  

Piesa de la Fig. 5/4 are o utilitate greu de precizat (mâner de cuțit?). 
b. Amnar (Fig. 5/2) realizat prin forjare, are forma unei lire alungite, la mij-

locul părții inferioare prezentând o proeminență subțiată spre interior și extremită-
țile terminate cu lobi realizaţi prin rulare. Dimensiuni: L = 6,5 cm; g = 0,3-0,4 cm. 
Nr. inv. 14.477 Complex Muzeal Arad. 

2.3. Artefacte din bronz 
Avem o piesă de port feminin, anume un cercel fragmentar din care s-a 

păstrat pandantivul și un mic sector din inelul de care era atașat (Fig. 5/6). A fost 
lucrat în tehnica granulării şi filigranării. Acest tip de cercel era format din două 
părţi distincte: 

a. Inelul cercelului care a fost lucrat dintr-o bandă îngustă de 0,1 cm, 
ornamentat atât la interior cât și la exterior în tehnica filigranării. Probabil că avea o 
formă ovală, un capăt fiind fixat într-un spațiu lăsat în pandantiv, celălalt capăt, 
neornamentat, în secțiune rotund, fiind trecut prin lobul urechii. 

b. Pandantivul atașat inelului are o forma paralelipipedică, fiind realizat din 
douăzeci și patru de granule dispuse câte șase în două șiruri suprapuse. Corpul para-
lelipipedic a fost completat la extremități cu câte o sferă cu un minuscul disc. 
Ansamblul corpului a fost realizat prin sudarea părților componente. Pandantivul era 
astfel fixat încât două treimi se găseau în afara inelului. Dimensiuni: -nu putem 
preciza dimensiunea inelului. Pandantivul are dimensiunile: L = 1,7 cm; l = 0,3 cm; 
granulele au Ø = 0,1 cm, iar sferele de la capete au Ø = 0,3 cm. 

Nu excludem cu totul ca materialul folosit la confecţionarea podoabei să fie, 
de fapt, un argint de slabă calitate. Piesa pare să fi fost aurită. Întreg materialul 
prezentat aparține fără rezerve Evului Mediu timpuriu. Ceramica, după formă, pastă 
și ornamente aparține secolelor X-XI. Analogii avem în județul Arad la Vladimi-
rescu-“Cetate” și împrejurimi 6 , Cicir 7 , Zăbrani-“Pârneavă” 8 , Zăbrani-“Sătuț” 9 , 

                                                      
6 Pădureanu, 1979, p. 153-154 şi PL. XVIII/3,6-8; XX/1-6,8-12; XXI/2-4,7; Barbu-Zdroba 
1977, p. 20-22, 25, Fig. 4/8. 
7 Pădureanu, 1979, p.174, Pl.19/3-6, 8. 
8 Materiale arheologice medieval timpurii salvate de noi în anul 1975 și donate Complexului 
Muzeal Arad (1987); Inedit; Barbu-Ivanof, 1980, p. 69. 
9 Boroneanț, 1976, p. 57-59 şi Fig. III/1-3; V/8; VI/2,8. 
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Felnac10 iar în Crișana la Sânnicolaul Român11. În spațiul extracarpatic în Moldova 
la Bârlăleşti12, iar în sudul țării la Bucov-Rotari și Bucov-Tioca13. Pentru piesele de 
harnașament analogiile găsite până în prezent nu sunt prea edificatoare. Scărițe de șa 
de felul celei descoperite la Groșeni-“Jidovina” au fost descoperite în vestul țării, 
spre exemplu la Socodor într-un mormânt avar târziu. Se aseamănă ca formă și 
dimensiune dar și prin urechea bine despărțită de corp. Scărița de șa de la Socodor 
diferă însă prin faptul că talpa este profilată și curbată spre interior. Dorin Popescu, 
care a publicat inventarul funerar avar, face însă precizarea că piesa în discuție face 
parte dintr-un tip de scărițe de șa cu două variante: una cu talpă curbată, alta cu talpă 
plată. Ambele se întâlnesc în necropola de la Szentes-Kojan (HU) și sunt datate între 
anii 679-79014. Tipul de zăbală articulată, cu verigi circulare la extremități este un 
tip comun pe care îl întâlnim în evul mediu pentru o perioadă îndelungată. Ele sunt 
întâlnite și în mormintele maghiare din secolul X la Nădlac-“Lutărie”15. 

Cuțitașele cu spin sau peduncul sunt la fel de frecvent întâlnite atât în așe-
zări autohtone16 cât și în mormintele timpurii maghiare de sec. X de la Nădlac-
“Lutărie”17. Amnarul are analogii în același cimitir maghiar de la Nădlac-“Lutărie’18 
dar și în alte așezări19. Cercelul cu pandantiv “boabe de mei” își găsește bune 
analogii în tezaurul de la Răducăneni-Iași, datat în sec. IX-X20. O variantă a acestui 
tip îl avem la Tărian și Tarcea, databile în sec. VII-X21. 

3. Considerații finale 
Se conturează tot mai convingător faptul că la Groșeni-“Jidovina” ne găsim 

în fața unei așezări fortificate natural întinsă și îndelung locuită, atribuita autohto-
nilor, românii de la cumpăna mileniului I cu mileniul II22. În lipsa săpăturilor arheo-
logice nu putem preciza deocamdată intensitatea locuirii. Reperele cronologice nu 
îndeajuns de bine conturate sunt date de prezența tipului de cercel aparținând seco-
lelor IX-X, sigur import din mediul bizantin23 și de puțina ceramică salvată, atribuită 
de noi mai ales secolului al XI-lea. În aceste condiții, credem că așezarea autohtonă 
de la Groșeni-“Jidovina” este legată de secolele X-XI. Prezența tipului de scăriță de 

                                                      
10 Zdroba-Barbu, 1976, p. 50, Pl. II/1-5; III/1. 
11 Dumitrașcu-Crișan, 1988, p. 50, 51, 53, 57 şi Pl. XX/1-8; XXI/1-2; XXXII/1-4; XXXIII/1, 
6; XXXIV/2-6; XXXV/1-2; XXXVII/2; XLIII/1-12; XLIV/1,2,9; XLV/1,3,16,18; XLVIII/1-6. 
12 Spinei, 1982, p. 344 și Fig. 10/1-4; 11/1-4,6,7,9. 
13 Comșa, 1978, p. 78-79, 81, 82 şi fig. 66/7,10,15; 67/12; 70/4; 72/8-9. 
14 Popescu, 1956, p. 80 nota 5,6 și Fig. 39. 
15 Mărginean-Huszarik, 2008, p. 34 și Pl. XI/1-4. 
16 Pădureanu, 1979, p. 153 și Pl. XVI/7. 
17 Margineanu-Huszarik, 2008, p. 37 şi Pl. XV/5-10. 
18 Margineanu-Huszarik, Pl. XV/1-4. 
19 Pascu et alii, 2001, p. 164 și Fig. 29/4,6. 
20 Pippidi, p. 498; Teodor, p. 68-69 și Fig. 18/8-9; 21/1,5. 
21 Dumitraşcu, p. 130 şi Pl. XXIX/2-3. 
22 Pădureanu, 2000, p.15. 
23 Teodor, 1981, p. 68. 
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șa ne poate sugera o datare mai coborâta, eventual spre secolul al IX-lea, ea putând 
fi din perioada avară târzie (sfârșit de secol VIII sau început de secol IX), sau poate 
fi la fel de bine o replică a făurarilor autohtoni din secolul al X-lea. 

Momentul stabilirii comunității autohtone - poate o uniune de obști - pe 
platourile de la “Jidovina”, locație cu evidente elemente strategice (altitudine mare, 
pante abrupte epuizante pentru un atacator, surse de apă), poate fi legată de contextul 
istoric: pătrunderea la sfârșitul secolului al IX-lea a triburilor maghiare în Pannonia 
și apoi penetrarea lor, deloc pașnică, înspre Transilvania24. 

Se conturează în zonă un sistem defensiv puternic format din cel puţin două 
elemente sigure: așezarea de la Groșeni-“Jidovina” și valul de pământ și lemn 
cunoscut sub numele de “Bâlhrad” (sau “Bâlhard”), care barează valea Crișului Alb 
lângă Sebiș și se îndreaptă spre nord către Groșeni25. Nu excludem faptul ca această 
organizare defensivă să fi fost completată cu un sistem de prisăci26. 

Situl arheologic de la Groșeni-“Jidovina” și împrejurimile rămân în atenția 
cercetătorilor fiind un obiectiv arheologic de primă importanță pentru epoca medie-
vală. Deocamdată, în judeţul Arad, ea este așezarea medievală timpurie situată la cea 
mai mare altitudine. 

 
Fig. 1. Harta generală a Țării Zarandului cu localizarea așezării medievale  

de la Groșeni-“Jidovina”. 

                                                      
24 Glück, 1976, p. 74-83; Glück, 1978, p. 86-103; Barbu-Ivanof, 1980, p. 70-78; Glück, 1980, 
p. 82-96; Pascu et alii, 2001, p. 229-243; Spinei-Diaconu-Ferenczi, 2001, p. 255-259. 
25 Glück, 1978, p. 91 nota 6; Dudaș, 1981, p. 27-28 notele 12, 13; Rep. Arh. Ar., 1999, p. 
115: Groșeni; Pădureanu, 2000, p. 16 nota 16. 
26 Pascu, 1979, p. 224 nota 14. 
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Fig. 2. Imagine Google Earth (2011). Săgeata indică platoul superior al dealului Jidovina  

cu aşezarea medievală (sec. X-XI). 

 
Fig. 3. Imagine foto dinspre sud, de pe valul Troianul, a dealului Jidovina.  

Săgeata indică așezarea medievală. La est avem dealul Zălătruc  
iar la vest dealul Bisericii (foto: A. Berzovan, 2012). 
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Fig. 5. Groșeni-“Jidovina”. Artefacte metalice de fier (1-6) și bronz (7): 1. zăbală; 2. amnar;  

3. scăriță de șa; 4. mâner cuțitaș?; 5. cuțitaș; 6. cercel cu pandantiv “boabe de mei”; 7. cuțitaș. 



 

 

 

Fig. 6. GGroșeni-”Jidovina
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