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Abstract: A distinct cultural aspect of the early stage of the First Iron Age in
sub-Carpathian Oltenia - the Râureni group. Ceramic vessel data. The Râureni
group raises many problems of interpretation because, on the one hand, the
archaeological excavation documentation has been lost, the number of ceramic
vessels in the museum in Râmnicu Vâlcea does not correspond to the number of about
100 graves mentioned by the author of the excavation and the ceramics of this group
has too few elements similar to the findings of Vartop, Hinova or Susani.
However, there are sufficient elements of the funerary rite and the ceramics
typology to accept the chronological assignment of this necropolis in Ha A period,
also in the horizon of the grooved pottery but with very different variations from the
Vartop, Hinova or Susani groups. The particular character of this group can also be
attributed to its location in the saline sources from Ocnele Mari, such areas being
recognized as areas of cultural interference due to salt trade in prehistory.
Grupa Râureni
Este tot o denumire convențională dată descoperirilor din necropola numită
Râureni I și săpată de E. Moscalu33 în 1971-1972, căreia i se alătură unele morminte
identice descoperite la Brezoi34 și la Teiușu35, tot în județul Vâlcea (nu știm dacă sunt
morminte izolate sau dintr-o necropolă). Este vorba de o necropolă de tipul câmpurilor
de urne din zona orașului Râmnicu Vâlcea36 și care are același caracter singular ca
necropola de la Hinova37. Mai mult, grupa Râureni ridică mult mai multe probleme de
interpretare deoarece, pe de o parte, documentația de șantier a fost pierdută, numărul
vaselor ceramice aflate în muzeul din Râmnicu Vâlcea nu corespunde cu numărul
celor aproximativ 100 de morminte menționate de autorul săpăturii iar ceramica
acestei grupe are prea puține elemente similare cu descoperirile de tip Vârtop, Hinova
sau Susani.
De exemplu, forma de vas predominantă este vasul bitronconic cu marginea
evazată dar, spre deosebire de același tip de vas din grupul Vârtop sau din necropola
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de la Hinova, la Râureni aceste vase sunt aproape exclusiv nedecorate și prezintă o
perforație la bază, așa-zisa ”fereastră a sufletului”. Totuși, foarte puține exemplare
prezintă proeminențe sau caneluri, dispuse sub formă de benzi înguste în ghirlandă sau
orizontale, deasupra zonei de maximă rotunjire. Nu se regăsește la materialele din
muzeu nici canelura oblică dispusă pe zona de maximă rotunjire, ceștile cu toarta
supraînălțată sunt foarte rare, la fel și castroanele cu marginea invazată și decorate cu
caneluri oblice. Dar, Simona Lazăr, care a avut acces la desenele realizate de E.
Moscalu și Al. Vulpe, ilustrează și vase bitronconice decorate cu caneluri oblice pe
maxima rotunjire sau vase tronconice decorate cu brâu alveorar sub buză38.
Totuși, prezența acestui tip de vas și de decor a permis încadrarea acestei grupe în
etapa Ha A deși I. Motzoi-Chicideanu a fost tentat să atribuie întreaga necropolă
grupului Bistreț-Ișalnița39. Această încadrare, făcută doar pe baza prezenței aici a unor
vase cu contur pătrat a fost criticată inclusiv de Simona Lazăr40, opinie cu care sunt de
acord, de asemenea.
Studiind materialul din muzeu și căutând cuțitul din bronz care a fost elementul
de datare folosit de E. Moscalu41, am descoperit un altul (Pl. I/4). Acesta din urmă este
atât de fragmentar și de ars încât nu se poate spune dacă este din bronz (cum afirma E.
Moscalu) sau din fier. De asemenea, cuțitul desenat de Al. Vulpe și ilustrat de Simona
Lazăr42 (Pl. I/3) nu este același cu cel găsit în muzeu dar știm că în necropolă au fost
descoperite două cuțite din bronz afirmându-se despre unul dintre ele că a fost pierdut.
Cuțitul din muzeu, chiar dacă apare în registrul-inventar ca fiind descoperit la Râureni
nu are și alte coordonate de șantier pentru a se afirma apartenența lui la necropola
Râureni I și mai degrabă poate proveni din tumulii necropolei Râureni II, de tip
Ferigile. Oricum, rămân suficiente elemente date de ritul funerar și de tipologia
ceramicii pentru a accepta încadrarea cronologică a necropolei în Ha A, tot în
orizontul ceramicii canelate dar foarte diferită de descoperirile de tip Vârtop, Hinova
sau Susani. Caracterul particular al acestei grupe poate fi dat și de localizarea ei în
zona izvoarelor sărate de la Ocnele Mari, astfel de zone fiind recunoscute drept unele
de interferențe culturale ca urmare a comerțului cu sare din preistorie.
Cât despre opinia Simonei Lazăr că necropola de la Râureni I ar putea conține și
un tumul, ea trebuie privită cu prudență din cauza lipsei documentației de șantier și a
inexactităților din planurile rămase despre care a vorbit aceeași cercetătoare43.
Ceramica
Formele ceramice predominante (urna bitronconică cu gât cilindric și marginea
evazată), decorul (canelura în ghirlandă dar și oblică, pe buza castroanelor) pledează
pentru încadrarea cronologică inițială.
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Pastă, ardere, compoziție
Vasele intră majoritatea în categoria grosieră, uneori semifină, lipsind complet
ceramică de factură fină.
Arderea a fost de cele mai multe ori reducătoare, vasele căpătând culori brunînchis sau cenusiu la interior și brun-deschis, brun-închis la exterior. De asemenea,
urmele de ardere secundară se întâlnesc pe toate vasele, mai ales la exterior.
Tipuri de vase ceramice
Tipul I. Vase bitronconice
I.a – baza scurtă, dreaptă, corp înalt, pereți înclinați, gât înalt, marginea evazată.
Este prevăzut uneori cu tortițe și proeminențe (Pl. II/1-3).
I.b – baza scurtă, dreaptă, corp mai înalt în partea inferioară, pereți înclinați, gât
scurt, marginea dreaptă. Este prevăzut uneori cu tortițe și proeminențe (Pl. II/4-6).
I.c – cu picior și contur pătrat (Pl. II/7).
I.d – fără picior și cu contur pătrat (Pl. II/8).
I.e – baza dreaptă, puternic înălțată, corp larg, pereți înclinați, gât înalt. Unele
prezintă proeminențe pe pântec (Pl. III/1).
I.f – baza dreaptă, puternic puternic înălțată, corp înalt, pereți înclinați, gât înalt,
marginea evazată (Pl. III/2).
I.g - Vase bitronconice miniaturale, cu picior, gât cilindric și marginea evazată.
Tipul II. Vase tronconice
II.a – cu corpul larg, cu picior, marginea ușor invazată (Pl. III/3).
II.b – cu corpul larg, cu baza dreaptă, scurtă, marginea invazată, uneori cu
caneluri oblice pe buză (Pl. III/4) sau brâu alveolat (Pl. III/5).
II.c cu corpul larg, cu baza dreaptă, scurtă, marginea dreaptă (Pl. III/6).
Tipul III. Vase cu corp rotunjit
III.a – cu corpul rotunjit, gât scurt, cilindric, marginea probabil dreaptă și
rotunjită (Pl. IV/1).
III.b – cu corpul rotunjit, cu baza dreaptă, gât înalt, cilindric, marginea dreaptă și
rotunjită (Pl. IV/2).
III.c – corpul rotunjit, gâtul înălțat oblic, baza dreaptă și scurtă, marginea evazată
și rotunjită (Pl. IV/3).
Tipul IV. Cești
IV.a – cu corpul rotunjit, baza dreaptă și toartă supraînălțată (Pl. V/1).
IV.b – cu corpul tronconic decorat cu mici proeminențe, baza dreaptă și toartă
supraînălțată (Pl. V/2).
Elemente decorative
1. Mici proeminențe ascuțite sau rotunjite, situate de obicei pe maxima rotunjire,
în numaăr de 4 și dispuse simetric.
2. Canelură în ghirlandă dispusă pe gât, formată din 3 benzi subțiri, ușor adâncite
(Pl. VI/1).
3. Canelură oblică, din benzi late dispuse pe buza castroanelor, la exterior, sau pe
pântecul caselor bitronconice (Pl. VI/3-4).
4. Canelură orizontală deasupra maximei rotunjiri (Pl. VI/2).
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5. Toarte mici inelare, în număr de 2, situate deasupra maximei rotunjiri (Pl. II/5)
sau pe maxima rotunjire (Pl. II/6).
6. Bandă incizată umplută cu linii oblice incizate (Pl. VI/6).
7. Brâu alveolat (Pl. III/5).
Asocieri de elemente decorative
Nu se pot preciza cu certitudine din cauza faptului ca rareori s-au gasit vase
ceramice intregi. Pe un exemplar pare să se asocieze canelura în ghirlandă cu canelura
orizontală (Pl. VI/4).
Particularități
La cele mai multe urne este prezentă așa-numita ”fereastră a sufletului”. Este
vorba de perforații circulare sau ovale realizate în centrul bazei vasului, din interior
sau din exterior, cu diametre ce rar ajung la 3 cm (Pl. II/8).
Predomină vasele din categoria grosieră apoi cele din categoria semifină.
Forma predominantă este vasul bitronconic cu variantele lui, urmat de vasele
tronconice și ceștile cu toarta supraînălțată.
Nu putem vorbi de un decor dominant. Decorul adâncit (canelura) apare doar pe
câteva vase. La fel de rar este și decorul constând în proeminențe sau toarte dispuse pe
pântec. În grupa Râureni se pare că se preferă vasele fără decor.
Se observă la aproape toate vasele că au o culoare brun-deschis sau brun închis la
exterior și uneori slip cafeniu iar la interior o culoare cenușie sau uneori brun-închis.
Vasele bitronconice prezintă toate ”fereastra sufletului” ceea ce indică faptul că
acestea au fost formele preferate pentru urna cu resturile cremației iar celelalte tipuri
sunt vase adiacente, situație similară și la alte grupuri din Ha timpuriu.
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Pl. I. 1– Localizarea sitului arheologic de la Râureni, oraș Râmnicu Vâlcea (sursa
Repertoriul Arheologic Național); 2 – cuțitul din bronz de la Radovanu (după Comșa
1964); 3 – cuțit din bronz de la Râureni (după Lazăr 2011); 4 – cuțit din fier (?) de la
Râureni (foto Carol Terteci).
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Pl. II. Vase bitronconice 1–3 – tipul I.a; 4-6 – tipul I.b; 7 – tipul I.c; 8 – tipul I.d (foto
Carol Terteci)
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Pl. III. Vase bitronconice 1 – tipul I.e; 2 – tipul I.f; Vase tronconice 3 – tipul II.a; 4 –
tipul II.b; 5 – tipul II.b (după Lazăr 2011); 6 – tipul II.c (foto Carol Terteci)
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Pl. IV. Vase cu corpul rotunjit 1 – tipul III.a; 2 – tipul III.b; 3 – tipul III.c (foto Carol
Terteci)
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Pl. V. Cești (foto Carol Terteci)
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Pl. VI. Elemente și asocieri decorative. 1-4, 6 (foto Carol Terteci); 5 – după Lazăr
2011
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