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Pe teritoriul localităţii Pietroşani au fost descoperite de-a lungul timpului mai
multe vestigii arheologice datând din Hallstattul timpuriu, epoca geto-dacă, epoca
romană şi evul mediu timpuriu (cultura Dridu(
În anul 1987 mai mulţi elevi din localitate au descoperit paisprezece celturi de
bronz. Dintre acestea o singură piesă a fost salvată de profesorul Sivu Teodor, în a
cărui colecţie se află în momentul de faţă2 .
Depozitul de celturi a fost descoperit în albia râului Vedea, în partea de sud-est
a localităţii, în afara acesteia (fig. I/a). Cele paisprezece topoare au fost probabil
îngropate în apropierea Vedei care; cu timpul, prin schimbarea cursului a erodat şi locul
unde se găsea depozitul.
Celtul salvat se află într-o stare de conserVare bună, dar cu tăişul ascuţit
probabil de unul dintre descoperitori.Piesa are o înălţime de circa 10 cm, lăţimea de
3,6 cm, iar lungimea tăişului este de 3,6 cm. Grosimea maximă, Ia nivelul părţii
superioare, este de 2,9 cm (fig. ţ/b).
·
Cea mai apropiată descoperire de acest fel este cea de la Oinacu (jud.
Giugiu)3. În această localitate, situată ca şi Pietroşanii în apropierea Dunării, a fost
descoperit prin anii 1930-1935 un depozit de celturi alcătuit din 15 piese. Pe unele din
aceste piese apar aceleaşi semne sau sunt asemănătoare celui de pe celtul de la
P ietroşani 4 •
Topoarele de acest fel au fost datate în bronzul târziu, fiind cunoscute sub
denumirile de „varianta răsăriteană" a celturilor de tip transilvan sau „de tip Drajna de
Jos-Oinacu".
O descoperire la fel de importantă este fragmentul de tipar de celt descoperit
pe terasa stângă a râului Vedea (fig. 2/a), în dreptul oraşului Alexandria5 .

·Muzeul Jude1ean Teleorman, Alexandria.
' E Moscalu, C. Beda, în „Cercetllri Arheologice", 3, 1979, p. 375·383.
1
Cllruia îi multumim pentru amabilitatea cu care ne-a pus la dispozi1ie spre desenare piesa şi pentru
informaţiile privind condiţiile de descoperire ale depozitului.
1
Silvia Marinescu-Bilcu, în ,,Dacia", N.S„ Vil, 1963, p. S 17-526.
' M. Petrescu-Dimbovila, Depoilele de bronzuri din Romdnia, pi. 94.
J Acesta a fost descoperit de Pavel Mirea, căruia li mulţumim pentru amabilitatea de a ne ceda piesa spre
pul:llicare.
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Fig. 1. 1 Pietroşani - locul descoperirii depozitului;
2 Singura piesă salvată din depozit.
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Fig. 2. I Alexandria - locul descoperirii tiparului;
2 Tiparul fragmentar descoperit la Alexandria.
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Fig. 3. I Tipul probabil al celturilor turnate in tiparul de la Alexandria;
2 Localităţi unde au fost descoperite celturi de bronz (1 Alexandria, 3 Peretu,
4 Stejaru, 5 Pietroşani) şi tiparul (2 Drăcşani) .
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Mai exact este vorba de o valvă fragmentară, din care s-a păstrat mai puţin de
(fig. 2/b). Ceramica din care este confecţionat tiparul este una fină, cu
suprafeţele neuniforme în ceea ce priveşte culoarea, având pete portocalii şi cenuşii.
Celturile turnate în tiparul descoperit la Alexandria sunt, cel mai probabil, de
tip Drajna de Jos-Oinacu (fig. 3/a).
Pe teritoriul judeţului Teleorman, în afara celor de la Alexandria şi Pietroşani,
au mai fost descoperite alte două celturi de bronz, unul la Peretu6 şi altul la Stejaru',
precum şi un tipar la Drăcşani (corn. Drăcşenei) (fig. 3/b).
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THE HOARD OF BRONZE CELT TYPE AXES FROM PIETROŞANI
(TELEORMAN COUNTY)
Abstract
This paper presents an interesting discovery from Pietroşani, Teleorman
County. In 1987 were found 14 bronze axes even in the riverbed of Vedea.
Unfortunately was rescued only one axe.
Explanation of the figures:
Fig. I. I The map of Pietroşani locality and the spot of discovery; 2 The
bronze axe from Pietroşani.
Fig. 2. I The map of Alexandria and the spot of discovery; 2 The mould clay
from Alexandria.
Fig. 3. I Alexandria - the likely aspect of the bronze axe; 2 The map of the
spreading ofthe axes and mould day from Teleorman county.

• Piesa nu a putut fi studiatA de noi datorii! refuzului categoric al profesorului VânAtoru D. Marian. Celtul
este ilustrat, alb-negru şi în conditii precare, în lucrarea: Mariana VânAtoru, Marian Vânlltoru, Peretu,judeţul
Teleorman, Alexandria, 1997, foto anexa V.
7
Celt pierdut o dată cu 1mprlştierea obiectelor aflate în muzeul slltesc din localitate. Informatic Pavel Mirea,
caruia îi multumim.
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